
 
ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 

 
ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL Nº 747 

Requerente: Partido dos Trabalhadores 

Requerido: Conselho Nacional do Meio Ambiente 

Relatora:  Ministra ROSA WEBER 
 
 
 
Administrativo. Resolução nº 500/2020, que revoga as 
Resoluções nº 284/2001, nº 302/2002, e nº 303/2002, 
todas do CONAMA. Preliminares. Falta de juntada de 
instrumento de procuração. Falta de juntada de cópias 
do ato impugnado. Inobservância do requisito da 
subsidiariedade. Inexistência de ofensa direta à 
Constituição Federal. Mérito. Ausência de fumus boni 
iuris. O diploma atacado apenas reconheceu a 
ocorrência da caducidade das Resoluções nº 302/2002 
e nº 303/2002, em razão da perda do sustentáculo legal 
que tais diplomas detinham à época de sua edição. A 
legislação ordinária ambiental foi profundamente 
alterada, especialmente pela Lei nº 12.651/2012, que 
revogou o antigo Código Florestal, o qual servia de 
fundamento de validade para os citados atos 
infralegais. A Resolução nº 284/2001, embora não 
conflitasse com a legislação vigente, configurava 
norma desnecessária, eis que simplesmente reunia 
trechos constantes de outros diplomas relacionados à 
matéria. O Decreto nº 10.139/2019 tornou obrigatória 
a expressa revogação de normas em situações como a 
ora discutida. Não se vislumbra mitigação da proteção 
ao meio ambiente, tampouco retrocesso 
socioambiental (artigo 225 da Constituição). 
Inexistência de periculum in mora. Manifestação pelo 
não conhecimento da arguição e, quanto ao pedido de 
medida cautelar, pelo seu indeferimento. 
 
 
 

Egrégio Supremo Tribunal Federal, 

  O Advogado-Geral da União vem, em atenção ao despacho proferido 

pela Ministra Relatora em 30 de setembro de 2020, manifestar-se quanto à 

presente arguição de descumprimento de preceito fundamental. 
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ADPF nº 747, Rel. Min. Rosa Weber 2 

I – DA ARGUIÇÃO  

Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental, 

com pedido de medida cautelar, proposta pelo Partido dos Trabalhadores – PT, 

tendo por objeto a Resolução nº 500, de 28 de setembro de 2020, do Conselho 

Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, que revogou as Resoluções nº 284, de 

30 de agosto de 2001; nº 302, de 20 de março de 2002; e nº 303, também de 20 de 

março de 2002, todas de lavra do referido Conselho. A Resolução nº 284/2001 

dispunha sobre o licenciamento de empreendimentos de irrigação; a Resolução nº 

303/2002 disciplinava os parâmetros, definições e limites de Áreas de Preservação 

Permanente; enquanto a Resolução nº 302/2002, tratava, de modo específico, dos 

parâmetros, definições e limites de Áreas de Preservação Permanente de 

reservatórios artificiais e o regime de uso do entorno. Eis o teor do ato do Poder 

Público impugnado: 

O CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE-CONAMA, no 
uso das competências que lhe são conferidas pela Lei nº 6.938, de 31 
de agosto de 1981, regulamentada pelo Decreto nº 99.274, de 6 de junho 
de 1990, e tendo em vista o disposto no seu Regimento Interno, resolve: 

Art. 1º Reconhecer a revogação das seguintes resoluções:  

I – Resolução nº 284, de 30 agosto de 2001, que dispõe sobre o 
licenciamento de empreendimentos de irrigação.  

II – Resolução nº 302, de 20 de fevereiro de 2002, que dispõe sobre os 
parâmetros, definições e limites de Áreas de Preservação Permanente 
de reservatórios artificiais e o regime de uso do entorno;  

III – Resolução nº 303, de 13 de maio de 2002, que dispõe sobre 
parâmetros, definições e limites de Áreas de Preservação Permanente;  

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

De acordo com o requerente, o diploma questionado, aprovado na 

135ª Reunião Ordinária do CONAMA, ao revogar as citadas resoluções, teria 

violado o direito à proteção ao meio ambiente (artigo 225 da Carta Republicana1) 

 
1 “Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e 
essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e 
preservá-lo para as presentes e futuras gerações.” 
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ADPF nº 747, Rel. Min. Rosa Weber 3 

e o princípio da vedação ao retrocesso socioambiental. 

Nessa linha, sustenta que “a revogação das resoluções acima 

mencionadas, sem que haja qualquer substitutivo que garantisse o mesmo 

patamar de proteção, representa clara violação à literalidade do art. 225 da 

Constituição Federal, dado afastar normas que visam instituir proteção aos 

‘processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e 

ecossistemas’, ao controle da ‘produção, [d]a comercialização e [d]o emprego 

de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade 

de vida e o meio ambiente’, bem como ‘proteger a fauna e a flora’” (fl. 16 da 

petição inicial). 

Acrescenta que o artigo 225, § 1º, inciso III, da Constituição de 19882 

reserva à lei a alteração e a supressão de espaços territoriais protegidos, e veda 

qualquer utilização comprometedora da integridade dos atributos ensejadores da 

sua proteção. 

Ademais, assevera que a revogação dos diplomas, sem que houvesse 

a sua substituição por texto capaz de garantir igual ou maior proteção aos bens 

jurídicos ambientais tutelados, implicaria o esvaziamento de previsão protetiva ao 

meio ambiente que não representaria mera adequação ou atualização, mas sim a 

promoção de uma lacuna capaz de configurar retrocesso socioambiental. 

Com esteio nas referidas alegações, sumariamente expostas nesta 

manifestação,  o arguente pede a concessão de medida cautelar para “suspender a 

publicação ou, caso publicada antes da prolação da decisão liminar, os efeitos 

da Resolução CONAMA 500/2020, na parte em que revoga as Resoluções nº 

 
2 “Art. 225. (...) 
§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: 
(...) 
III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente 
protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que 
comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção;” 
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ADPF nº 747, Rel. Min. Rosa Weber 4 

284/01, 302/02 e 303/02 do órgão” e, no mérito, a declaração definitiva da sua 

inconstitucionalidade. 

O processo foi despachado pela Ministra Relatora ROSA WEBER, que, 

“diante da urgência qualificadora da tutela provisória requerida e da relevância 

do problema jurídico-constitucional”, solicitou a oitiva, no prazo comum de 48 

horas, do Ministro do Meio Ambiente, do Advogado-Geral da União e do 

Procurador-Geral da República. 

Na sequência, vieram os autos para manifestação do Advogado-

Geral da União. 

II – PRELIMINARES 

II.I – Da falta de juntada de instrumento de procuração 

O parágrafo único do artigo 3º da Lei nº 9.882, de 03 de dezembro 

de 1999 exige que, nas arguições de descumprimento de preceito fundamental, a 

petição inicial esteja acompanhada de “instrumento de mandato, se for o caso”. 

Na espécie, entretanto, o requerente deixou de apresentar o referido 

documento.  

Desse modo, por não ter sido cumprido requisito indispensável para 

o conhecimento da presente arguição, merece ser declarada a inépcia da peça 

vestibular. 

II.II – Da falta de juntada de cópias do ato impugnado 

O mesmo dispositivo da Lei nº 9.882/1999, citado no tópico anterior, 

também demanda que a petição inicial da arguição de descumprimento de preceito 

fundamental esteja acompanhada das “cópias do ato questionado e dos 

documentos necessários para comprovar a impugnação”. 
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ADPF nº 747, Rel. Min. Rosa Weber 5 

Na espécie, entretanto, esse ônus não foi cumprido a contento pelo 

requerente, uma vez que deixou de instruir devidamente seu pedido. 

Com efeito, os únicos documentos juntados à peça vestibular são 

relativos à comprovação da legitimidade ativa para propor ação de controle 

abstrato de constitucionalidade e cópias das resoluções revogadas pelo ato 

hostilizado, além de documento intitulado “Cronologia de um desastre 

anunciado”, de lavra da Associação Nacional dos Servidores do Meio Ambiente 

– ASCEMA, não tendo sido juntada cópia da Resolução nº 500/2020. 

Essa deficiência instrutória inviabiliza o conhecimento do pleito, em 

conformidade com a jurisprudência dessa Suprema Corte. Veja-se: 

(...) Não tendo sido apresentada cópia do teor do dispositivo impugnado 
com a inicial, como exige o artigo 3º da Lei 9.868, de 10 de novembro 
de 1999, nem tendo sido essa falta suprida dentro do prazo que, para 
isso, foi concedido à requerente, indefiro a petição inicial da presente 
ação direta de inconstitucionalidade. 
(ADI nº 2388 MC, Relator: Ministro MOREIRA ALVES, Decisão 
Monocrática, Julgamento em 16/03/2001, Publicação em 26/03/2001).  

Desse modo, porque não juntado documento de reprodução 

obrigatória, a presente arguição deve ser rejeitada. 

II.III – Da inobservância do requisito da subsidiariedade 

O conhecimento da presente arguição de descumprimento de preceito 

fundamental também encontra óbice no princípio da subsidiariedade, previsto 

pelo artigo 4º, § 1º, da Lei nº 9.882/1999, in verbis: 

Art. 4º A petição inicial será indeferida liminarmente, pelo relator, 
quando não for o caso de argüição de descumprimento de preceito 
fundamental, faltar algum dos requisitos prescritos nesta Lei ou for 
inepta. 
§ 1º Não será admitida argüição de descumprimento de preceito 
fundamental quando houver qualquer outro meio eficaz de sanar a 
lesividade. (Grifou-se). 
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ADPF nº 747, Rel. Min. Rosa Weber 6 

Ao interpretar referido dispositivo, esse Supremo Tribunal Federal 

concluiu que a arguição de descumprimento de preceito fundamental somente é 

cabível no caso de não existir outro meio processual apto a sanar, de forma efetiva, 

suposta lesão a preceito fundamental. Veja-se: 

ARGÜIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO 
FUNDAMENTAL (CF, ART. 102, § 1º) - AÇÃO ESPECIAL DE 
ÍNDOLE CONSTITUCIONAL - PRINCÍPIO DA 
SUBSIDIARIEDADE (LEI Nº 9.882/99, ART. 4º, § 1º) - 
EXISTÊNCIA DE OUTRO MEIO APTO A NEUTRALIZAR A 
SITUAÇÃO DE LESIVIDADE QUE EMERGE DOS ATOS 
IMPUGNADOS - INVIABILIDADE DA PRESENTE ARGÜIÇÃO 
DE DESCUMPRIMENTO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
- O ajuizamento da ação constitucional de argüição de descumprimento 
de preceito fundamental rege-se pelo princípio da subsidiariedade (Lei 
nº 9.882/99, art. 4º, § 1º), a significar que não será ela admitida, sempre 
que houver qualquer outro meio juridicamente idôneo apto a sanar, com 
efetividade real, o estado de lesividade emergente do ato impugnado. 
Precedentes: ADPF 3/CE, ADPF 12/DF e ADPF 13/SP. A mera 
possibilidade de utilização de outros meios processuais, contudo, não 
basta, só por si, para justificar a invocação do princípio da 
subsidiariedade, pois, para que esse postulado possa legitimamente 
incidir - impedindo, desse modo, o acesso imediato à argüição de 
descumprimento de preceito fundamental - revela-se essencial que os 
instrumentos disponíveis mostrem-se capazes de neutralizar, de 
maneira eficaz, a situação de lesividade que se busca obstar com o 
ajuizamento desse writ constitucional. - A norma inscrita no art. 4º, § 
1º da Lei nº 9.882/99 - que consagra o postulado da subsidiariedade - 
estabeleceu, validamente, sem qualquer ofensa ao texto da 
Constituição, pressuposto negativo de admissibilidade da argüição de 
descumprimento de preceito fundamental, pois condicionou, 
legitimamente, o ajuizamento dessa especial ação de índole 
constitucional, à observância de um inafastável requisito de 
procedibilidade, consistente na ausência de qualquer outro meio 
processual revestido de aptidão para fazer cessar, prontamente, a 
situação de lesividade (ou de potencialidade danosa) decorrente do ato 
impugnado. 
(ADPF nº 17 AgR, Relator: Ministro CELSO DE MELLO, Órgão 
Julgador: Tribunal Pleno, Julgamento em 05/06/2002, Publicação em 
14/02/2003; grifou-se). 
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ADPF nº 747, Rel. Min. Rosa Weber 7 

Em sede doutrinária3, há intenso debate acerca da aplicação prática 

desse postulado, que possui relevância na fixação das hipóteses de cabimento da 

arguição de descumprimento de preceito fundamental. No cerne da questão, 

discute-se o conteúdo e o alcance da expressão “qualquer outro meio eficaz de 

sanar a lesividade”. 

Nesse sentido, a fim de analisar, também por essa vertente, o 

cabimento da presente arguição, cumpre examinar se a lesão a preceito 

fundamental supostamente causada pelo ato impugnado pode ser solucionada por 

outro meio igualmente eficaz. 

Como visto, o arguente pleiteia que essa Suprema Corte declare a 

inconstitucionalidade da Resolução nº 500/2020, do CONAMA, que revogou as 

Resoluções nº 284/2001; nº 302/2002; e nº 303/2002, todas também editadas pelo 

referido Conselho. Observa-se que o autor busca a declaração de 

inconstitucionalidade de ato de efeito pontual e específico, de modo que a 

pretensão poderia ser obtida, com o mesmo proveito, por outros meios 

processuais. 

A esse respeito, cumpre noticiar a existência de outras ações judiciais 

que têm objeto similar ao da presente arguição. É o caso da Ação Popular nº 

5067634-55.2020.4.02.5101, em trâmite na 23ª Vara Federal do Rio de Janeiro; 

da Ação Popular nº 1054440-45.2020.4.01.3400, em trâmite na 16ª Vara Federal 

do Distrito Federal; e da Ação Cautelar nº 5021403-21.2020.4.04.7200, em 

trâmite na Seção Judiciária de Santa Catarina. 

Essa circunstância é reveladora do descabimento da presente 

arguição. Com efeito, a ordem constitucional contempla outros instrumentos 

 
3 A propósito, confira-se: BARROSO, Luís Roberto. O controle de constitucionalidade no direito brasileiro. 3ª 
ed., São Paulo: Saraiva, 2008, p. 273/278. 
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ADPF nº 747, Rel. Min. Rosa Weber 8 

judiciais aptos a sanar, com a efetividade necessária, a alegada ofensa a preceitos 

fundamentais. 

Nesse sentido, cumpre salientar que, nos termos do acórdão proferido 

por essa Suprema Corte no julgamento da Arguição de Descumprimento de 

Preceito Fundamental nº 141, o exame acerca da existência de “outros meios 

processuais, capazes de fazer cessar a lesividade ou a potencialidade danosa dos 

atos (...) questionados” deve levar em consideração, também, os instrumentos 

processuais de índole subjetiva. Veja-se: 

CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL. ARGUIÇÃO DE 
DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. 
INOBSERVÂNCIA DO ART. 212 DO TEXTO CONSTITUCIONAL. 
PREFEITO MUNICIPAL. PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE. 
AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA 
ALEGADA LESÃO. AGRAVO IMPROVIDO. I - Aplicação do 
princípio da subsidiariedade. A argüição de descumprimento de 
preceito fundamental somente pode ser utilizada quando houver o 
prévio exaurimento de outros meios processuais, capazes de fazer 
cessar a lesividade ou a potencialidade danosa dos atos omissivos 
questionados. II - A Lei 8.429/1992 e o Decreto-lei 201/1967, dentre 
outros, abrigam medidas aptas a sanar a ação omissiva apontada. III - 
Não está evidenciado, ademais, documentalmente, o descumprimento 
de preceito fundamental, seja na inicial da ADPF, seja no presente 
recurso. IV - Agravo improvido. 
(ADPF nº 141 AgR, Relator: Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Órgão 
Julgador: Tribunal Pleno, Julgamento em 12/05/2010, Publicação em 
18/06/2010; grifou-se).  

Com o mesmo entendimento, e a propósito de arguição que buscava 

impugnar ato concreto, tem-se o seguinte julgado: 

AGRAVO REGIMENTAL. INDEFERIMENTO DE ARGUIÇÃO DE 
DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. 
MÚLTIPLOS FUNDAMENTOS. REVOGAÇÃO DO ATO 
CONCRETO IMPUGNADO. PREJUÍZO DO RECURSO. 
SUBSISTÊNCIA DOS DEMAIS FUNDAMENTOS DA DECISÃO 
AGRAVADA. 1. Após a interposição do recurso, sobreveio a extinção 
do ato de nomeação que motivou, no particular, o ajuizamento da 
arguição de descumprimento de preceito fundamental. Em decorrência 
disso, a ADPF perdeu o elemento concreto que dava lastro ao interesse 
processual, tornando-se prejudicada. 2. A ADPF será cabível desde que 
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ADPF nº 747, Rel. Min. Rosa Weber 9 

não exista, para a hipótese in concreto, qualquer outro meio eficaz de 
sanar a lesividade, tais como o habeas corpus, habeas data; mandado 
de segurança individual e coletivo; mandado de injunção; ação popular; 
ADI estadual, entre outros meios. No caso, a decisão recorrida 
demonstrou a viabilidade de acionamento, com igual proveito, de 
diversas outras ações constitucionais, evidenciando a inobservância da 
regra da subsidiariedade. 3. Agravo regimental a que se nega 
provimento. 
(ADPF nº 390 AgR, Relator:  Ministro ALEXANDRE DE MORAES, Órgão 
julgador: Tribunal Pleno; Julgamento em: 30/06/2017, Publicação em: 
08-08-2017). 

Nesse contexto, resta evidente o não atendimento ao requisito da 

subsidiariedade, que também impede o conhecimento da presente arguição. 

II.IV – Da inexistência de ofensa direta à Constituição Federal 

Note-se, igualmente, que a argumentação apresentada pelo autor não 

caracteriza a ocorrência de afronta imediata ao texto constitucional, o que também 

inviabiliza o prosseguimento da arguição de descumprimento de preceito 

fundamental. 

Isso porque o ato editado pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente 

detém natureza meramente terciária, tendo em vista que extrai seu fundamento de 

validade do Decreto nº 99.274/1990, o qual regulamentou a Lei nº 6.938/1981, 

que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos 

de formulação e aplicação. Dentre outras providências, o diploma legal 

mencionado, em seu artigo 6º, inciso II, instituiu o CONAMA, órgão consultivo 

e deliberativo “com a finalidade de assessorar, estudar e propor ao Conselho de 

Governo, diretrizes de políticas governamentais para o meio ambiente e os 

recursos naturais e deliberar, no âmbito de sua competência, sobre normas e 

padrões compatíveis com o meio ambiente ecologicamente equilibrado e 

essencial à sadia qualidade de vida”. 

Com efeito, o texto constitucional somente estatui, quanto à matéria 

versada nos autos, diretrizes abrangentes e pouco precisas sobre a proteção ao 
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ADPF nº 747, Rel. Min. Rosa Weber 10 

meio ambiente, de modo que a análise da validade do ato sob invectiva depende, 

necessariamente, do cotejo com os critérios legais e regulamentares pertinentes.  

Nessa linha, esse Supremo Tribunal Federal entende ser inadmissível 

o ajuizamento de processo de controle abstrato de constitucionalidade para 

questionar a validade de normas de caráter secundário – ou, com maior razão, de 

natureza terciária, como se verifica na espécie. É o que se extrai dos seguintes 

precedentes: 

PROCESSO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM 
ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO 
FUNDAMENTAL. PORTARIA NORMATIVA DO MEC. FIES. 
INCONSTITUCIONALIDADE REFLEXA. 1. O acórdão recorrido 
está alinhado à jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de 
que não é cabível ADPF para apreciar inconstitucionalidade 
reflexa de ato regulamentar. Precedentes: ADPF 192-AgR, Rel. Min. 
Luiz Fux; ADPF 260-AgR. Rel. Min. Cármen Lúcia. 2. Agravo 
regimental a que se nega provimento. 
(ADPF nº 354 AgR, Relator: Ministro ROBERTO BARROSO, Órgão 
Julgador: Tribunal Pleno, Julgamento em 03/03/2016, Publicação em 
26/09/2016; grifou-se); 

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO 
FUNDAMENTAL. DISPOSITIVOS DO DECRETO 
PRESIDENCIAL 5.597, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2005, QUE 
REGULAMENTA O ACESSO DE CONSUMIDORES LIVRES ÀS 
REDES DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. 
ILEGITIMIDADE ATIVA DA ASSOCIAÇÃO ARGÜENTE. 
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE. 
AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. OFENSA REFLEXA 
À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (...) 
IV - A jurisprudência desta Suprema Corte, não reconhece a 
possibilidade de controle concentrado de atos que consubstanciam 
mera ofensa reflexa à Constituição, tais como o ato regulamentar 
consubstanciado no Decreto presidencial ora impugnado. (...) VI - 
Agravo regimental improvido.  
(ADPF nº 93 AgR, Relator: Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Órgão 
Julgador: Tribunal Pleno, Julgamento em 20/05/2009, Publicação em 
07/08/2009; grifou-se); 

AGRAVO INTERNO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE 
PRECEITO FUNDAMENTAL. CONVERSIBILIDADE EM AÇÃO 
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ERRO GROSSEIRO. 
IMPOSSIBILIDADE. INÉPCIA CONFIGURADA. NÃO 
ATENDIMENTO DO ART. 3º, II, DA LEI Nº 9.882/99. 
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IMPUGNAÇÃO A LEIS ESTADUAIS E A DECRETO 
REGULAMENTAR FEDERAL. OFENSA INDIRETA À 
CONSTITUIÇÃO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO 
INTERNO DESPROVIDO.  
1. A Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental não pode 
ser convertida em Ação Direta de Inconstitucionalidade quando decorre 
de erro grosseiro ou quando apresentar prejuízo à efetividade 
processual. Precedente: ADPF 314 AgR, Relator(a): Min. MARCO 
AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 11/12/2014.  
2. In casu, a inicial da ADPF impugna simultaneamente leis municipais, 
leis estaduais e decreto regulamentar federal, além de questionar as Leis 
Estaduais 12.923/2005 de Pernambuco e 3.533/2001 do Rio de Janeiro 
por supostamente causarem “insegurança jurídica” ante “o teor 
irretocável” das Leis Municipais nº 17.149/2005 do Recife e 
3.820/2004 do Rio de Janeiro, pretendendo verdadeiro controle de leis 
estaduais em face de legislação municipal, motivo pelo qual a exordial 
é inepta, não atendendo ao exigido pelo art. 3º, II, da Lei nº 9.882/99.  
3. A questão suscitada pelo Requerente, ainda que superados os óbices 
processuais, sequer configuraria ofensa direta a preceito constitucional, 
pois cabe ao legislador ordinário, à míngua de regra expressa em 
contrário na Constituição, a escolha política sobre a melhor forma de 
realização da atenção prioritária a idosos, gestantes e portadores de 
necessidades especiais em estabelecimentos comerciais. Precedente: 
Rcl 2396 AgR, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Primeira Turma, 
julgado em 24/11/2004. 
4. A afronta indireta a preceitos constitucionais não autoriza o 
ajuizamento da ADPF. Precedentes: ADPF 406 AgR, Relator(a): 
Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 02/12/2016; 
ADPF 350 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, 
julgado em 18/11/2016; ADPF 354 AgR, Relator(a): Min. 
ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/03/2016. 5. 
Agravo interno a que se nega provimento. 
(ADPF nº 195 AgR, Relator: Ministro LUIZ FUX, Órgão Julgador: 
Tribunal Pleno, Julgamento em 05/10/2018, Publicação em 
24/10/2018; grifou-se). 

Por esse motivo adicional, a presente arguição não deve ser 

conhecida. 

III – DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA MEDIDA 

CAUTELAR 

III.I – Da ausência de fumus boni iuris 
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Conforme relatado, o autor sustenta que a Resolução nº 500/2020, do 

CONAMA, ao revogar as Resoluções nº 284/2001, nº 302/2002, e nº 303/2002, 

editadas pelo mesmo Conselho, seria incompatível com o direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado (artigo 225 da Constituição Federal) e com 

o princípio implícito da proibição do retrocesso ambiental. 

Inicialmente, cumpre ressaltar que o Conselho Nacional do Meio 

Ambiente – CONAMA foi criado pela Lei nº 6.938/1981, posteriormente alterada 

Lei nº 8.028/1990. O diploma estabelece a Política Nacional do Meio Ambiente, 

seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, tendo por objetivo a 

preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, 

visando assegurar, no País, condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos 

interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana (artigo 

2º). 

Nesse contexto, o CONAMA configura órgão consultivo e 

deliberativo, cuja finalidade é assessorar, estudar e propor diretrizes de políticas 

governamentais para o meio ambiente e os recursos naturais, bem como deliberar, 

no âmbito de sua competência, sobre normas e padrões compatíveis com o meio 

ambiente ecologicamente equilibrado e essencial à sadia qualidade de vida. O 

artigo 8º da norma em análise enumera as competências do conselho: 

Art. 8º Compete ao CONAMA:  

I - estabelecer, mediante proposta do IBAMA, normas e critérios para 
o licenciamento de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras, a 
ser concedido pelos Estados e supervisionado pelo IBAMA;  

II - determinar, quando julgar necessário, a realização de estudos das 
alternativas e das possíveis conseqüências ambientais de projetos 
públicos ou privados, requisitando aos órgãos federais, estaduais e 
municipais, bem assim a entidades privadas, as informações 
indispensáveis para apreciação dos estudos de impacto ambiental, e 
respectivos relatórios, no caso de obras ou atividades de significativa 
degradação ambiental, especialmente nas áreas consideradas 
patrimônio nacional.  
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III - decidir, como última instância administrativa em grau de recurso, 
mediante depósito prévio, sobre as multas e outras penalidades 
impostas pelo IBAMA; (Revogado pela Lei nº 11.941, de 2009) 

IV - homologar acordos visando à transformação de penalidades 
pecuniárias na obrigação de executar medidas de interesse para a 
proteção ambiental; (Vetado) 

V - determinar, mediante representação do IBAMA, a perda ou 
restrição de benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público, em 
caráter geral ou condicional, e a perda ou suspensão de participação em 
linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito; 

VI - estabelecer, privativamente, normas e padrões nacionais de 
controle da poluição por veículos automotores, aeronaves e 
embarcações, mediante audiência dos Ministérios competentes; 

VII - estabelecer normas, critérios e padrões relativos ao controle e à 
manutenção da qualidade do meio ambiente com vistas ao uso racional 
dos recursos ambientais, principalmente os hídricos. 

Parágrafo único. O Secretário do Meio Ambiente é, sem prejuízo de 
suas funções, o Presidente do Conama. 

No exercício de suas competências legalmente definidas, o 

CONAMA havia editado as Resoluções nº 284/2001, nº 302/2002, e nº 303/2002. 

Como visto, a Resolução nº 284/2001 dispunha sobre o licenciamento de 

empreendimentos de irrigação; a Resolução nº 303/2002 disciplinava os 

parâmetros, definições e limites de Áreas de Preservação Permanente; enquanto a 

Resolução nº 302/2002, tratava, de modo específico, dos parâmetros, definições e 

limites de Áreas de Preservação Permanente de reservatórios artificiais e o regime 

de uso do entorno. 

Diante disso, sustenta o arguente que a revogação de tais atos do 

Poder Público seria violadora de preceitos fundamentais, por supostamente 

mitigar a proteção ambiental e, consequentemente, implicar retrocesso nas 

políticas públicas relacionadas ao tema.  

Todavia, tal entendimento não merece prosperar. 

Em primeiro plano, faz-se necessário destacar que a Resolução 

CONAMA nº 500/2020, na verdade, tão somente reconheceu a ocorrência da 
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caducidade das Resoluções nº 302/2002, e nº 303/2002, em razão da perda do 

sustentáculo legal que tais diplomas detinham à época de sua edição, tendo em 

vista que a legislação ordinária ambiental foi profundamente alterada, 

especialmente pela Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012 que, inclusive, revogou 

o antigo Código Florestal (Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965), o qual servia 

de fundamento de validade para os citados atos infralegais. Nesses termos, pode-

se afirmar que o ato vergastado buscou apenas formalizar e tornar expressa uma 

realidade tacitamente constituída no plano normativo. 

Inclusive, nos termos do artigo 8º do Decreto nº 10.139, de 28 de 

novembro de 2019, que dispõe sobre a revisão e a consolidação dos atos 

normativos inferiores a decreto editados por órgãos e entidades da administração 

pública federal direta, autárquica e fundacional, tornou-se obrigatória a expressa 

revogação de normas em situações como a ora descrita. Veja-se: 

Art. 8º É obrigatória a revogação expressa de normas: 
I - já revogadas tacitamente; 
II - cujos efeitos tenham se exaurido no tempo; e 
III - vigentes, cuja necessidade ou cujo significado não pôde ser 
identificado.  

As resoluções do CONAMA são atos administrativos normativos 

secundários (ou terciários), cujo desígnio é regulamentar e minudenciar a 

legislação ambiental, sempre mantendo fiel observância ao diploma de referência. 

Nessa linha, as Resoluções nº 302/2002 e nº 303/2002 tornaram-se incompatíveis 

com o ordenamento jurídico vigente em razão da superveniência das disposições 

contidas na Lei nº 12.651/2012, que passou a regular as Áreas de Preservação 

Permanente, inclusive aquelas destinadas a reservatórios artificiais.  

Ainda em 2014, esta Advocacia-Geral da União, por meio da 

Consultoria Jurídica junto ao Ministério do Meio Ambiente, lançara o Parecer nº 

1104/2014/CGAJ/CONJUR/MMA/fvf, tratando justamente da insubsistência da 

Im
pr

es
so

 p
or

: 0
73

.7
33

.5
74

-2
3 

AD
PF

 7
47

Em
: 0

4/
10

/2
02

0 
- 1

3:
46

:0
1



ADPF nº 747, Rel. Min. Rosa Weber 15 

Resolução CONAMA nº 302/2002 em face da superveniência da Lei nº 

12.651/2012 (documento anexo). No mesmo sentido, mais recentemente, foi 

prolatado o Parecer nº 00059/2020/CONJUR-MMA/CGU/AGU4, que concluiu 

pela caducidade da Resolução CONAMA nº 303/2002, com base em fundamentos 

semelhantes. 

A propósito, vale transcrever alguns excertos das Informações nº 

00260/2020/CONJUR-MMA/CGU/AGU, prestadas pelo Ministério do Meio 

Ambiente (documento anexo) para subsidiar a manifestação da União na ação 

judicial em curso na 23ª Vara Federal do Rio de Janeiro, conforme reportado no 

tópico anterior: 

15. Cai a lanço destacar que a caducidade desta Resolução CONAMA 
nº 302/02 está basicamente fulcrada fato da Lei nº 12.651/2012 ter 
promovido uma intencional subtração da competência do CONAMA 
para dispor sobre o tema. E, no que tange à novel normação imposta em 
nível normativo primário (lei), o art. 4º da Lei nº 12.651/2012 
consagrou uma nova "fórmula de controle" das APPS de entorno de 
reservatórios d’água artificiais, decorrentes de barramento ou 
represamento de cursos d’água naturais, estabelecendo que serão 
definidas no licenciamento ambiental. Ora, é possível que os 
órgãos/entidades ambientais licenciadores, quando da análise do caso 
concreto e no exercício do dever-poder de polícia ambiental, afiram que 
a faixa de APP seja até mesmo maior que aquela genericamente prevista 
na Resolução questionada. Assim, as alegações de proteção 
desproporcional por insuficiência do meio ambiente ou violação ao 
princípio da natureza pública (ou obrigatoriedade) da proteção 
ambiental não se sustentam. Reitera-se: é possível que o órgão/entidade 
licenciador estabeleça que a faixa e APP do caso seja até mesmo maior 
que aquelas constantes da Resolução nº 302/2002. Utilizando o 
fraseado do Supremo Tribunal Federal nas ações de controle 
concentrado que firmaram a constitucionalidade deste art. 4º da Lei nº 
12.651/2012, houve uma superação legal do modelo "one size fits all" 
(julgado doravante colacionado).  

15.1. Apenas a título de compreensão: o modelo da análise do caso 
concreto, em superação ao modelo do "one size fits all", preserva tanto 
o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, quanto o direito 
de propriedade dos envolvidos na região. A defesa do meio ambiente 
ocorrerá porque as áreas ambientalmente relevantes serão apontadas no 
licenciamento, o que pode ensejar mesmo uma proteção adicional dos 

 
4 O referido parecer está integralmente transcrito nas Informações nº 00260/2020/CONJUR-MMA/CGU/AGU, 
anexas à presente manifestação. 
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espaços. Lado outro, o modelo "one size fits all" tinha o condão de, no 
mundo real, muitas vezes impossibilitar que proprietários utilizassem 
seus espaços em áreas que não tinham absolutamente NENHUMA 
relevância ambiental. Eis uma solução que harmoniza, na análise 
concreta, estes dois direitos igualmente humanos e fundamentais. 

(...) 

20. Proemialmente, é importante destacar, quanto a este ponto, que a 
revogação da Resolução CONAMA 303/02 está fulcrada na conjugação 
de DOIS TIPOS DE FUNDAMENTO JURÍDICO. O trabalho da 
CONJUR/MMA, quando da análise jurídica do caso - antes do processo 
ir ao Pleno do CONAMA -, consistiu, basicamente, na identificação de 
2 tipos de dispositivos (2 grupos). Um primeiro grupo de dispositivos 
da Resolução CONAMA contraria frontalmente a Lei nº 12.651/2012. 
Como a Resolução CONAMA é um ato administrativo normativo que 
deve obediência aos diplomas que lhe são superiores, dentre eles a Lei 
nº 12.651/2012, quedou-se supervenientemente ilegal (o que é 
doutrinariamente denominado de “caducidade” ou fala-se que o ato 
“decaiu”). O entendimento corrente na CONJUR/MMA e na doutrina 
inteira é que mesmo o ato que se tornou supervenientemente ilegal 
precisa de uma revogação expressa. Se ele não for revogado, mesmo 
ilegal, poderá produzir efeitos. Daí a necessidade da revogação por 
meio da proposta submetida e aprovada pelo CONAMA.  

21. O segundo grupo de dispositivos é aquele que abarca os 
“dispositivos redundantes/pleonásticos”, que nada mais fazem que 
reproduzir o texto da atual Lei nº 12.651/2012 ou apenas constituem 
simples paráfrase (do texto legal). Nada acrescentam e são indiferentes 
ao ordenamento. No tocante a este Decreto, o art. 8º, inciso III, 1ª figura 
assevera que os atos “desnecessários” devem ser objeto de 
REVOGAÇÃO EXPRESSA pelos órgãos da Administração Pública 
Federal. Ou seja, se num primeiro momento a manutenção de 
dispositivos inúteis e que nada acrescem ao tema era possível “por 
nenhum prejuízo gerar”, a partir de 2019 deixou de ser opcional e 
passou a ser obrigatória sua revogação expressa. Como o Decreto é ato 
da maior autoridade do Poder Executivo Federal, abrange o CONAMA 
e, ante a hierarquia ínsita à Administração Pública, deve ser cumprido. 

21.1. A subordinação do CONAMA ao Decreto nº 10.139/2020 consta 
de seu art. 1º, §1º, inciso II.  

22. Desta forma, o PARECER n. 00059/2020/CONJUR-
MMA/CGU/AGU (Processo Administrativo Eletrônico (NUP) nº 
02000.000811/2020-98), apartou estes dois grupos, relacionando quais 
dispositivos são desnecessários, inúteis e pleonásticos, considerando 
que a Lei nº 12.651/2012 já contém seu conteúdo normativo, bem como 
apontando quais dispositivos decaíram por afronta direta, explícita e 
frontal à Lei nº 12.651/2012. Frise-se: absolutamente TODOS os 
dispositivos foram enfrentados e bem classificados nestes dois grupos. 
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Como se vê, a Lei nº 12.651/2012 passou a disciplinar de forma 

diversa os parâmetros e o regime de uso das Áreas de Proteção Ambiental, 

traçando um novo modelo de regulamentação que ou não se compatibiliza com as 

previsões contidas nas Resoluções CONAMA nº 302/2002 e nº 303/2002 ou, ao 

menos, traz disposições idênticas, de modo a tornar redundantes as normas 

regulamentares. 

Por oportuno, registre-se que essa Suprema Corte, ao apreciar as 

Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 4901, nº 4902, nº 4903 e nº 4937 e a 

Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 42, examinou a constitucionalidade 

de dispositivos da Lei nº 12.651/2012, em acórdão que restou assim ementado: 

DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO AMBIENTAL. ART. 225 
DA CONSTITUIÇÃO. DEVER DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. 
NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO COM OUTROS 
VETORES CONSTITUCIONAIS DE IGUAL HIERARQUIA. 
ARTIGOS 1º, IV; 3º, II E III; 5º, CAPUT E XXII; 170, CAPUT E 
INCISOS II, V, VII E VIII, DA CRFB. DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL. JUSTIÇA INTERGERACIONAL. ALOCAÇÃO 
DE RECURSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 
GERAÇÃO ATUAL. ESCOLHA POLÍTICA. CONTROLE 
JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. IMPOSSIBILIDADE DE 
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DEMOCRÁTICO. EXAME DE 
RACIONALIDADE ESTREITA. RESPEITO AOS CRITÉRIOS DE 
ANÁLISE DECISÓRIA EMPREGADOS PELO FORMADOR DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS. INVIABILIDADE DE ALEGAÇÃO DE 
VEDAÇÃO AO RETROCESSO. NOVO CÓDIGO FLORESTAL. 
AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO 
DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS 
PARCIALMENTE PROCEDENTES. 1. O meio ambiente é tutelado 
constitucionalmente pela regra matriz do artigo 225, caput, da 
Constituição, que dispõe que todos têm direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à 
sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade 
o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 
2. O meio ambiente assume função dúplice no microssistema jurídico, 
na medida em que se consubstancia simultaneamente em direito e em 
dever dos cidadãos, os quais paralelamente se posicionam, também de 
forma simultânea, como credores e como devedores da obrigação de 
proteção respectiva. 3. O homem é parte indissociável do meio 
ambiente, uma vez que, por intermédio das interações genéticas 
biologicamente evolutivas que se sucederam nos últimos milhares de 
anos, o meio ambiente produziu a espécie humana, cuja vida depende 
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dos recursos nele contidos. Nesse ponto, nem os mais significativos 
avanços tecnológicos permitirão ao homem, em algum momento futuro, 
dissociar-se do meio ambiente, na medida em que a atividade humana 
inventiva e transformadora depende da matéria nele contida, sob todas 
as suas formas, para se concretizar. 4. A capacidade dos indivíduos de 
desestabilizar o equilíbrio do conjunto de recursos naturais que lhes 
fornece a própria existência tem gerado legítimas preocupações, que se 
intensificaram no último século. Afinal, recursos naturais têm sido 
extintos; danos irreversíveis ou extremamente agressivos à natureza 
tornaram-se mais frequentes; disfunções climáticas são uma realidade 
científica; diversas formas de poluição se alastram pelos grandes 
centros, entre outras evidências empíricas do que se cognomina crise 
ambiental. Nesse ínterim, o foco no crescimento econômico sem a 
devida preocupação ecológica consiste em ameaça presente e futura 
para o progresso sustentável das nações e até mesmo para a 
sobrevivência da espécie humana. O homem apenas progride como ser 
biológico e como coletividade quando se percebe como produto e não 
como proprietário do meio ambiente. 5. A Declaração das Nações 
Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, editada por ocasião da 
Conferência de Estocolmo, em 1972, consistiu na primeira norma a 
reconhecer o direito humano ao meio ambiente de qualidade . 6. Por sua 
vez, a Conferência Eco-92, no Rio de Janeiro, introduziu o princípio do 
desenvolvimento sustentável, consubstanciado na necessária 
composição entre o crescimento socioeconômico e o uso adequado e 
razoável dos recursos naturais. Essa nova perspectiva demandou aos 
Estados a construção de políticas públicas mais elaboradas, atentas à 
gestão eficiente das matérias primas, ao diagnóstico e ao controle das 
externalidades ambientais, bem como ao cálculo de níveis ótimos de 
poluição. Todos esses instrumentos atendem a perspectiva 
intergeracional, na medida em que o desenvolvimento sustentável 
estabelece uma ponte entre os impactos provocados pelas gerações 
presentes e o modo como os recursos naturais estarão disponíveis para 
as gerações futuras. 7. A recente Conferência das Nações Unidas sobre 
Desenvolvimento Natural (Rio+20), em 2012, agregou ao debate a ideia 
de governança ambiental global. 8. Paralelamente a esses marcos, são 
incontáveis os documentos internacionais bilaterais e multilaterais que 
tem disciplinado questões específicas do meio ambiente. 
Exemplificadamente, cito a Convenção para Prevenção da Poluição 
Marinha por Fontes Terrestres (1974), a Convenção para Proteção dos 
Trabalhadores contra Problemas Ambientais (1977), a Convenção 
sobre Poluição Transfronteiriça (1979), o Protocolo sobre Áreas 
Protegidas e Fauna e Flora (1985), a Convenção sobre Avaliação de 
Impacto Ambiental em Contextos Transfronteiriços (1991), a 
Convenção da Biodiversidade (1992), o Protocolo de Quioto (1997), 
dentre outros. 9. Essa movimentação política de âmbito global tem 
despertado os Estados nacionais e a coletividade para a urgência e a 
importância da causa ambiental. Comparativamente, 150 constituições 
atualmente em vigor tratam da proteção ao meio ambiente em seus 
textos. No Brasil, não obstante constituições anteriores tenham 
disciplinado aspectos específicos relativos a alguns recursos naturais 
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(água, minérios etc), a Carta de 1988 consistiu em marco que elevou a 
proteção integral e sistematizada do meio ambiente ao status de valor 
central da nação. Não à toa, a comunidade internacional a apelidou de 
Constituição Verde, considerando-a a mais avançada do mundo nesse 
tema. 10. O caráter transnacional e transfronteiriço das causas e dos 
efeitos da crise ambiental demanda dos Estados, dos organismos 
internacionais e das instituições não governamentais, 
progressivamente, uma atuação mais articulada para transformar a 
preservação da natureza em instrumento de combate à pobreza e às 
desigualdades. 11. Por outro lado, as políticas públicas ambientais 
devem conciliar-se com outros valores democraticamente eleitos pelos 
legisladores como o mercado de trabalho, o desenvolvimento social, o 
atendimento às necessidades básicas de consumo dos cidadãos etc. 
Dessa forma, não é adequado desqualificar determinada regra legal 
como contrária ao comando constitucional de defesa do meio 
ambiente (art. 225, caput, CRFB), ou mesmo sob o genérico e 
subjetivo rótulo de retrocesso ambiental, ignorando as diversas 
nuances que permeiam o processo decisório do legislador, 
democraticamente investido da função de apaziguar interesses 
conflitantes por meio de regras gerais e objetivas. 12. Deveras, não 
se deve desprezar que a mesma Constituição protetora dos recursos 
ambientais do país também exorta o Estado brasileiro a garantir a livre 
iniciativa (artigos 1º, IV, e 170) e o desenvolvimento nacional (art. 3º, 
II), a erradicar a pobreza e a marginalização, a reduzir as desigualdades 
sociais e regionais (art. 3º, III; art. 170, VII), a proteger a propriedade 
(art. 5º, caput e XXII; art. 170, II), a buscar o pleno emprego (art. 170, 
VIII; art. 6º) e a defender o consumidor (art. 5º, XXXII; art. 170, V) etc. 
13. O desenho institucional das políticas públicas ambientais suscita o 
duelo valorativo entre a tutela ambiental e a tutela do desenvolvimento, 
tendo como centro de gravidade o bem comum da pessoa humana no 
cenário de escassez. É dizer, o desenvolvimento econômico e a 
preservação do meio ambiente não são políticas intrinsecamente 
antagônicas. 14. A análise de compatibilidade entre natureza e obra 
humana é ínsita à ideia de desenvolvimento sustentável, expressão 
popularizada pelo relatório Brundtland, elaborado em 1987 pela 
Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento. A 
mesma organização eficiente dos recursos disponíveis que conduz ao 
progresso econômico, por meio da aplicação do capital acumulado no 
modo mais produtivo possível, é também aquela capaz de garantir o 
racional manejo das riquezas ambientais em face do crescimento 
populacional. Por conseguinte, a proteção ao meio ambiente, no 
contexto de um desenvolvimento sustentável, não equivale a uma visão 
estática dos bens naturais, que pugna pela proibição de toda e qualquer 
mudança ou interferência em processos ecológicos ou correlatos. A 
história humana e natural é feita de mudanças e adaptações, não de 
condições estáticas ou de equilíbrio. 15. A preservação dos recursos 
naturais para as gerações futuras não pode significar a ausência 
completa de impacto do homem na natureza, consideradas as carências 
materiais da geração atual e também a necessidade de gerar 
desenvolvimento econômico suficiente para assegurar uma travessia 
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confortável para os nossos descendentes. 16. Meio ambiente e 
Desenvolvimento Econômico enceram conflito aparente normativo 
entre diversas nuances, em especial a justiça intergeracional, 
demandando escolhas trágicas a serem realizadas pelas instâncias 
democráticas, e não pela convicção de juízes, por mais bem-
intencionados que sejam. (REVESZ, Richard L.; STAVINS, Robert N. 
Environmental Law. In: Handbook of Law and Economics. A. Mitchell 
Polinsky; Steven Shavell (ed.). V. 1. Boston: Elsevier, 2007. p. 507) 17. 
A Jurisdição Constitucional encontra óbice nos limites da capacidade 
institucional dos seus juízes, notadamente no âmbito das políticas 
públicas, cabendo ao Judiciário a análise racional do escrutínio do 
legislador, consoante se colhe do julgado da Suprema Corte Americana 
FCC v. Beach Communications , Inc. 508 U.S. 307 (1993), em que se 
consignou que a escolha do legislador não está sujeita ao escrutínio 
empírico dos Tribunais e pode se basear em especulações racionais não 
embasadas em provas ou dados empíricos (Legislative choice is not 
subject to courtroom factfinding and may be based on rational 
speculation unsupported by evidence or empirical data). 18. A 
capacidade institucional, ausente em um cenário de incerteza, impõe 
auto-contenção do Judiciário, que não pode substituir as escolhas dos 
demais órgãos dos Estado por suas próprias escolhas (VERMEULE, 
Adrian. Laws Abnegation. Cambridge: Harvard University Press, 2016. 
p. 130, 134-135) 19. O Princípio da vedação do retrocesso não se 
sobrepõe ao princípio democrático no afã de transferir ao 
Judiciário funções inerentes aos Poderes Legislativo e Executivo, 
nem justifica afastar arranjos legais mais eficientes para o 
desenvolvimento sustentável do país como um todo. 20. A propósito, 
a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal demonstra deferência 
judicial ao planejamento estruturado pelos demais Poderes no que tange 
às políticas públicas ambientais. No julgamento do Recurso 
Extraordinário nº 586.224/SP (Rel. ministro Luiz Fux , julgamento em 
05/03/2016), apreciou-se o conflito entre lei municipal proibitiva da 
técnica de queima da palha da cana-de-açúcar e a lei estadual definidora 
de uma superação progressiva e escalonada da referida técnica. Decidiu 
a Corte que a lei do ente menor, apesar de conferir aparentemente 
atendimento mais intenso e imediato ao interesse ecológico de proibir 
queimadas, deveria ceder ante a norma que estipulou um cronograma 
para adaptação do cultivo da cana-de-açúcar a métodos sem a utilização 
do fogo. Dentre os fundamentos utilizados, destacou-se a necessidade 
de acomodar, na formulação da política pública, outros interesses 
igualmente legítimos, como os efeitos sobre o mercado de trabalho e a 
impossibilidade do manejo de máquinas diante da existência de áreas 
cultiváveis acidentadas. Afastou-se, assim, a tese de que a norma mais 
favorável ao meio ambiente deve sempre prevalecer (in dubio pro 
natura), reconhecendo-se a possibilidade de o regulador distribuir os 
recursos escassos com vistas à satisfação de outros interesses legítimos, 
mesmo que não promova os interesses ambientais no máximo patamar 
possível. Idêntica lição deve ser transportada para o presente 
julgamento, a fim de que seja refutada a aplicação automática da tese 
de vedação ao retrocesso para anular opções validamente eleitas pelo 
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legislador. 21. O Código Florestal ostenta legitimidade institucional e 
democrática, sendo certo que a audiência pública realizada nas 
presentes ações apurou que as discussões para a aprovação da Lei 
questionada se estenderam por mais de dez anos no Congresso 
Nacional. Destarte, no âmbito do Parlamento, mais de 70 (setenta) 
audiências públicas foram promovidas com o intuito de qualificar o 
debate social em torno das principais modificações relativas ao marco 
regulatório da proteção da flora e da vegetação nativa no Brasil. 
Consectariamente, além da discricionariedade epistêmica e 
hermenêutica garantida ao Legislativo pela Constituição, também 
militam pela autocontenção do Judiciário no caso em tela a 
transparência e a extensão do processo legislativo desenvolvido, que 
conferem legitimidade adicional ao produto da atividade do Congresso 
Nacional. 22. Apreciação pormenorizada das impugnações aos 
dispositivos do novo Código Florestal (Lei nº 12.651/2012): (a) Art. 
3º, inciso VIII, alínea b, e inciso IX (Alargamento das hipóteses que 
configuram interesse social e utilidade pública): As hipóteses de 
intervenção em áreas de preservação permanente por utilidade pública 
e interesse social devem ser legítimas e razoáveis para compatibilizar a 
proteção ambiental com o atendimento a outros valores constitucionais, 
a saber: prestação de serviços públicos (art. 6º e 175 da CRFB); 
políticas agrícola (art. 187 da CRFB) e de desenvolvimento urbano (art. 
182 da CRFB); proteção de pequenos produtores rurais, famílias de 
baixa renda e comunidades tradicionais; o incentivo ao esporte (art. 217 
da CRFB), à cultura (art. 215 da CRFB) e à pesquisa científica (art. 218 
da CRFB); e o saneamento básico (artigos 21, XX, e 23, IX, da CRFB). 
O regime de proteção das áreas de preservação permanente (APPs) 
apenas se justifica se as intervenções forem excepcionais, na hipótese 
de inexistência de alternativa técnica e/ou locacional. No entanto, o art. 
3º, inciso IX, alínea g, limitou-se a mencionar a necessidade de 
comprovação de alternativa técnica e/ou locacional em caráter residual, 
sem exigir essa circunstância como regra geral para todas as hipóteses. 
Essa omissão acaba por autorizar interpretações equivocadas segundo 
as quais a intervenção em áreas de preservação permanente é regra, e 
não exceção. Ademais, não há justificativa razoável para se permitir 
intervenção em APPs para fins de gestão de resíduos e de realização de 
competições esportivas estaduais, nacionais ou internacionais, sob pena 
de subversão da prioridade constitucional concedida ao meio ambiente 
em relação aos demais bens jurídicos envolvidos nos dispositivos 
respectivos; Conclusão: (i) interpretação conforme à Constituição aos 
incisos VIII e IX do artigo 3º da Lei n. 12.651/2012, de modo a se 
condicionar a intervenção excepcional em APP, por interesse social ou 
utilidade pública, à inexistência de alternativa técnica e/ou locacional à 
atividade proposta, e (ii) declaração de inconstitucionalidade das 
expressões gestão de resíduos e instalações necessárias à realização de 
competições esportivas estaduais, nacionais ou internacionais, do artigo 
3º, VIII, b , da Lei n. 12.651/2012; (b) Art. 3º, XVII, e art. 4º, IV 
(Exclusão das nascentes e dos olhos dágua intermitentes das áreas de 
preservação permanente): Interpretações diversas surgem da análise 
sistemática dos incisos I e IV do artigo 4º da Lei n. 12.651/2017. 

Im
pr

es
so

 p
or

: 0
73

.7
33

.5
74

-2
3 

AD
PF

 7
47

Em
: 0

4/
10

/2
02

0 
- 1

3:
46

:0
1



ADPF nº 747, Rel. Min. Rosa Weber 22 

Embora o artigo 4º, inciso IV, apenas tenha protegido o entorno de 
nascentes e olhos dágua perenes , o art. 4º, inciso I, protege, como áreas 
de preservação permanente, as faixas marginais de qualquer curso 
dágua natural perene e intermitente , excluídos os efêmeros (grifo 
nosso). In casu , a polissemia abrange duas interpretações: a primeira 
inclui as nascentes e os olhos dágua intermitentes como APPs; a 
segunda os exclui. Assim, cabe ao STF selecionar a interpretação que 
melhor maximize a eficácia das normas constitucionais. Considerando 
que o art. 225, §1º, da Constituição Federal, determina que incumbe ao 
Poder Público preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais 
e promover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas, a 
interpretação mais protetiva deve ser selecionada. O Projeto de Lei n. 
350/2015 (Autoria do Dep. Fed. Sarney Filho), em trâmite perante a 
Câmara Federal, prevê alteração nesse sentido no novo Código 
Florestal. A proteção das nascentes e olhos dágua é essencial para a 
existência dos cursos dágua que deles se originam, especialmente 
quanto aos rios intermitentes, muito presentes em áreas de seca e de 
estiagem; Conclusão: interpretação conforme ao artigo 4º, inciso IV, da 
Lei n. 12.651/2017, com vistas a reconhecer que os entornos das 
nascentes e dos olhos d´água intermitentes configuram área de 
preservação permanente (APP); (c) Art. 3º, XIX (Alteração do conceito 
de leito regular): A legislação em vigor tão somente modificou o marco 
para a medição da área de preservação ambiental ao longo de rios e 
cursos dágua, passando a ser o leito regular respectivo, e não mais o seu 
nível mais alto. O legislador possui discricionariedade para modificar a 
metragem de áreas de preservação ambiental, na medida em que o art. 
225, § 1º, III, da Constituição, expressamente permite que a lei altere 
ou suprima espaços territoriais e seus componentes a serem 
especialmente protegidos; Conclusão: declaração de 
constitucionalidade do art. 3º, XIX, do novo Código Florestal; (d) Art. 
3º, parágrafo único (Extensão do tratamento dispensado à pequena 
propriedade ou posse rural familiar aos imóveis com até 4 módulos 
fiscais): O tamanho da propriedade em módulos fiscais é critério 
legítimo para a incidência das normas especiais sobre Áreas de 
Preservação Permanente e de Reserva Legal previstas nos artigos 52 e 
seguintes do novo Código Florestal, quanto mais quando em concurso 
com outras formalidades, como a inscrição no cadastro ambiental rural 
(CAR) e o controle e a fiscalização dos órgãos ambientais competentes. 
Ademais, o módulo fiscal não consiste em unidade de medida baseada 
apenas no tamanho da propriedade imobiliária, uma vez que reúne uma 
série de outros critérios socioeconômicos que, uma vez conjugados, 
atendem às noções de razoabilidade e de equidade atinentes às 
especificidades da agricultura familiar. Por outro lado, a exigência de 
demarcação de terras indígenas e da titulação das áreas de povos e 
comunidades tradicionais, como pressuposto para a aplicação do 
aludido regime especial, viola o art. 231 da CF e o art. 68 da ADCT. A 
demarcação e a titulação de territórios têm caráter meramente 
declaratório e não constitutivo , pelo que o reconhecimento dos direitos 
respectivos, inclusive a aplicação de regimes ambientais diferenciados, 
não pode depender de formalidades que nem a própria Constituição 
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determinou, sob pena de violação da isonomia e da razoabilidade; 
Conclusão : Declaração de inconstitucionalidade das expressões 
demarcadas e tituladas , do art. 3º, parágrafo único, da Lei n. 
12.651/2012; (e) Art. 4º, inciso III e §§ 1º e 4º (Áreas de preservação 
permanente no entorno de reservatórios artificiais que não decorram de 
barramento de cursos dágua naturais e de reservatórios naturais ou 
artificiais com superfície de até um hectare): As alegações dos 
requerentes sugerem a falsa ideia de que o novo Código Florestal teria 
extinto as APPs no entorno dos reservatórios dágua artificiais, 
decorrentes de barramento ou represamento de cursos dágua naturais. 
No entanto, esses espaços especialmente protegidos continuam a 
existir, tendo a lei delegado ao órgão que promover a licença ambiental 
do empreendimento a tarefa de definir a extensão da APP, consoante as 
especificidades do caso concreto. Essa opção legal evita os 
inconvenientes da solução one size fits all e permite a adequação da 
norma protetiva ao caso concreto. Por sua vez, a pretensão de 
constitucionalização da metragem de Área de Proteção Permanente 
estabelecida na lei revogada ofende o princípio democrático e a 
faculdade conferida ao legislador pelo art. 225, § 1º, III, da 
Constituição, segundo o qual compete à lei alterar, ou até mesmo 
suprimir, espaços territoriais especialmente protegidos. Pensamento 
diverso transferiria ao Judiciário o poder de formular políticas públicas 
no campo ambiental. Conclusão : Declaração de constitucionalidade do 
art. 4º, III e §§ 1º e 4º, do novo Código Florestal; (f) Art. 4º, § 5º (Uso 
agrícola de várzeas em pequenas propriedades ou posses rurais 
familiares): O dispositivo em referência admite o uso agrícola de 
várzeas na pequena propriedade ou posse rural familiar, assim 
entendida aquela explorada mediante o trabalho pessoal do agricultor 
familiar e empreendedor familiar rural, incluindo os assentamentos e 
projetos de reforma agrária, e que atenda ao disposto no art. 3º da Lei 
nº 11.326/2006. Não cabe ao Judiciário criar requisitos extras para a 
permissão legal já estabelecida, limitando os sujeitos beneficiados a 
comunidades tradicionais ou até mesmo proibindo a utilização de 
agrotóxicos. A possibilidade excepcional do uso agrícola de várzeas é 
compatível com a otimização da produtividade sustentável em 
consonância com realidade dos pequenos produtores do país, sendo a 
definição de requisitos gerais e abstratos tarefa a ser exercida, por 
excelência, pelo Poder Legislativo; Conclusão : Declaração da 
constitucionalidade do art. 4º, §5º, do novo Código Florestal; (g) Art. 
4º, incisos I, II, e §6º (Permissão do uso de APPs à margem de rios e no 
entorno de lagos e lagoas naturais para implantar atividades de 
aquicultura: O uso de áreas de preservação permanente à margem de 
rios (art. 4º, I) e no entorno de lagos e lagoas naturais (art. 4º, II) para 
atividades de aquicultura não encontra óbice constitucional. O 
legislador estabeleceu rígidos critérios para a admissão da referida 
atividade, a serem perquiridos em concreto pelo órgão ambiental 
competente. Havendo autorização legal restrita a pequenas e médias 
propriedades, proibição a novas supressões de vegetação nativa, 
necessidade de inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR), 
exigência de compatibilidade com os respectivos planos de bacia ou 
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planos de gestão de recursos hídricos, bem como imposição de práticas 
sustentáveis de manejo de solo e água e de recursos hídricos, é de 
concluir-se pela plena legitimidade do regime jurídico criado pelo novo 
Código Florestal, à luz do preceito constitucional que consagra a 
utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do 
meio ambiente (art. 186, II, da CRFB); Conclusão : Declaração de 
constitucionalidade do art. 4º, § 6º, do novo Código Florestal; (h) 
Artigos 5º, caput e §§ 1º e 2º, e 62 (Redução da largura mínima da APP 
no entorno de reservatórios dágua artificiais implantados para 
abastecimento público e geração de energia): O estabelecimento legal 
de metragem máxima para áreas de proteção permanente no entorno de 
reservatórios dágua artificiais constitui legítima opção de política 
pública ante a necessidade de compatibilizar a proteção ambiental com 
a produtividade das propriedades contíguas, em atenção a imperativos 
de desenvolvimento nacional e eventualmente da própria prestação do 
serviço público de abastecimento ou geração de energia (art. 175 da 
CF). Por sua vez, a definição de dimensões diferenciadas da APP em 
relação a reservatórios registrados ou contratados no período anterior à 
MP nº 2166-67/2001 se enquadra na liberdade do legislador para 
adaptar a necessidade de proteção ambiental às particularidades de cada 
situação, em atenção ao poder que lhe confere a Constituição para 
alterar ou suprimir espaços territoriais especialmente protegidos (art. 
225, § 1º, III). Trata-se da fixação de uma referência cronológica básica 
que serve de parâmetro para estabilizar expectativas quanto ao 
cumprimento das obrigações ambientais exigíveis em consonância com 
o tempo de implantação do empreendimento; Conclusão: Declaração de 
constitucionalidade dos artigos 5º, caput e §§ 1º e 2º, e 62, do novo 
Código Florestal; (i) Artigos 7º, § 3º, e 17, caput e § 3º (Desnecessidade 
de reparação de danos ambientais anteriores a 22.08.2008 para a 
obtenção de novas autorizações para suprimir vegetação em APPs e 
para a continuidade de atividades econômicas em RLs): o legislador 
tem o dever de promover transições razoáveis e estabilizar situações 
jurídicas consolidadas pela ação do tempo ao edificar novos marcos 
legislativos, tendo em vista que a Constituição da República consagra 
como direito fundamental a segurança jurídica (art. 5º, caput). O novo 
Código Florestal levou em consideração a salvaguarda da segurança 
jurídica e do desenvolvimento nacional (art. 3º, II, da CRFB) ao 
estabelecer uma espécie de marco zero na gestão ambiental do país, 
sendo, consectariamente, constitucional a fixação da data de 22 de julho 
de 2008 como marco para a incidência das regras de intervenção em 
Área de Preservação Permanente ou de Reserva Legal; Conclusão : 
Declaração de constitucionalidade do art. 7º, § 3º, e do art. 17, caput e 
§ 3º, da Lei n. 12.651/2012 ( vencido o Relator ); (j) Art. 8º, § 2º 
(Possibilidade de intervenção em restingas e manguezais para a 
execução de obras habitacionais e de urbanização em áreas urbanas 
consolidadas ocupadas por população de baixa renda): Ao possibilitar 
a intervenção em restingas e manguezais para a execução de obras 
habitacionais e de urbanização em áreas urbanas consolidadas ocupadas 
por população de baixa renda, o legislador promoveu louvável 
compatibilização entre a proteção ambiental e os vetores 

Im
pr

es
so

 p
or

: 0
73

.7
33

.5
74

-2
3 

AD
PF

 7
47

Em
: 0

4/
10

/2
02

0 
- 1

3:
46

:0
1



ADPF nº 747, Rel. Min. Rosa Weber 25 

constitucionais de erradicação da pobreza e da marginalização, e 
redução das desigualdades sociais (art. 3º, IV, da CRFB); de promoção 
do direito à moradia (art. 6º da CRFB); de promover a construção de 
moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento 
básico (art. 23, IX, da CRFB); de combater as causas da pobreza e os 
fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores 
desfavorecidos (art. 23, X, da CRFB); e de estabelecer política de 
desenvolvimento urbano para ordenar o pleno desenvolvimento das 
funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes (art. 
182 da CRFB). Ademais, os empreendimentos respectivos devem 
sempre vir acompanhados de estudos de impacto ambiental e medidas 
compensatórias, além das medidas de fiscalização administrativa, 
consoante a determinação constitucional. Ante a previsão legal desses 
requisitos estritos e plenamente razoáveis, considerados os interesses 
em jogo, exige-se do Judiciário uma postura de autocontenção, em 
homenagem à função constitucionalmente garantida ao Legislativo para 
resolver conflitos de valores na formulação de políticas públicas. 
Conclusão : Declaração de constitucionalidade do artigo 8º, § 2º, do 
novo Código Florestal; (k) Art. 11 (Possibilidade de manejo florestal 
sustentável para o exercício de atividades agrossilvipastoris em áreas 
de inclinação entre 25 e 45 graus): A admissão do manejo florestal 
sustentável e do exercício de atividades agrossilvipastoris em áreas de 
inclinação entre 25° e 45° se insere na margem de discricionariedade 
do legislador, máxime quando estabelecidos critérios para a autorização 
dessas práticas, exigindo dos órgãos ambientais a fiscalização da 
observância de boas práticas agronômicas, bem como vedando a 
conversão de novas áreas para as atividades mencionadas. Além disso, 
a legislação anterior já admitia atividades extrativas nessas áreas de 
inclinação, estabelecendo como restrição apenas a cláusula aberta da 
utilização racional. Nesse particular, as atividades agrossilvipastoris, 
em aperfeiçoamento das práticas agrícolas ortodoxas, são destinadas à 
otimização das vocações produtivas e ambientais na atividade agrícola; 
Conclusão: Declaração de constitucionalidade do artigo 11 do novo 
Código Florestal; (l) Art. 12, §§ 4º e 5º (Possibilidade de redução da 
Reserva Legal para até 50% da área total do imóvel em face da 
existência, superior a determinada extensão do Município ou Estado, de 
unidades de conservação da natureza de domínio público e de terras 
indígenas homologadas): A redução excepcional e facultativa da área 
de Reserva Legal em face de existência de unidades de conservação da 
natureza de domínio público e terras indígenas homologadas acomoda 
o atendimento de diversos interesses igualmente salvaguardados pela 
Carta Magna, como a proteção do meio ambiente (art. 225), o 
reconhecimento dos direitos dos índios (art. 231), o desenvolvimento 
nacional (art. 3º, II), a redução das desigualdades regionais (art. 3º, III) 
e a preservação dos entes federativos menores (art. 18). O Judiciário 
não é órgão dotado de expertise ou legitimidade democrática para 
definir percentuais de espaços territoriais especialmente protegidos, à 
medida que o próprio art. 225, § 1º, III, da Constituição atribui essa 
definição ao Executivo e ao Legislativo. A redução da área de Reserva 
Legal ocorre em graduação deveras razoável: de 80% (oitenta por 
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cento) para até 50% (cinquenta por cento). Quando o poder público 
estadual optar pela redução, deverá ouvir o Conselho Estadual de Meio 
Ambiente, órgão estadual responsável pela análise da viabilidade 
ecológica dessa iniciativa, e possuir Zoneamento Ecológico-
Econômico aprovado. Relativamente aos Municípios, as normas 
impugnadas visam a possibilitar uma alternativa institucional de 
manutenção da viabilidade e autonomia da municipalidade que tenha 
sua área sensivelmente afetada por iniciativa dos Estados (mediante a 
criação de unidades de conservação estadual), ou da União (seja pela 
instituição de unidades federais de proteção ambiental, seja pela 
homologação de terras indígenas). Trata-se, a rigor, de uma cláusula 
legal que protege o ente municipal de indevida intervenção estadual 
para além das cláusulas taxativas do art. 35 do texto constitucional; 
Conclusão: Declaração de constitucionalidade do artigo 12, §§ 4º e 5º, 
do novo Código Florestal; (m) Art. 12, §§ 6º, 7º e 8º (Dispensa de 
reserva legal para exploração de potencial de energia hidráulica e 
construção ou ampliação de rodovias e ferrovias): Na hipótese, a 
dispensa de reserva legal resulta de opção do legislador amparada pelos 
benefícios gerados quanto à satisfação dos objetivos constitucionais de 
prestação de serviços de energia elétrica e de aproveitamento energético 
dos cursos de água (art. 21, XII, b, da CRFB), de exploração dos 
potenciais de energia hidráulica (art. 176 da CRFB), de atendimento do 
direito ao transporte (art. 6º da CRFB) e de integração das regiões do 
país (art. 43, § 1º, I). Ademais, o novo Código Florestal não afastou a 
exigência de licenciamento ambiental, com estudo prévio de impacto, 
para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de 
significativa degradação do meio ambiente (art. 225, § 1º, IV, da 
Constituição); Conclusão : Declaração da constitucionalidade do artigo 
12, §§ 6º, 7º e 8º, do novo Código Florestal; (n) Art. 68 (Dispensa de os 
proprietários que realizaram supressão de vegetação nativa respeitando 
os percentuais da legislação revogada se adaptarem às regras mais 
restritivas do novo Código Florestal): A aplicação da norma sob a regra 
tempus regit actum para fins de definição do percentual de área de 
Reserva Legal encarta regra de transição com vistas à preservação da 
segurança jurídica (art. 5º, caput , da Constituição). O benefício legal 
para possuidores e proprietários que preservaram a vegetação de seus 
imóveis em percentuais superiores ao exigido pela legislação anterior, 
consistente na possibilidade de constituir servidão ambiental, Cota de 
Reserva Ambiental e outros instrumentos congêneres, traduz formato 
de política pública inserido na esfera de discricionariedade do 
legislador; Conclusão: Declaração de constitucionalidade do artigo 68 
do Código Florestal; (o) Art. 13, § 1º (Possibilidade de redução da 
reserva legal para até 50% da área total do imóvel rural): A redução ou 
aumento da Reserva Legal pelo poder público federal, por indicação do 
Zoneamento Ecológico-Econômico estadual, para fins de regularização 
em imóveis com área rural consolidada na Amazônia Legal, valoriza as 
particularidades das áreas, com o intuito de fixar alternativas de uso e 
gestão que oportunizam as vantagens competitivas do território, 
contempladas variadas atividades de preservação e desenvolvimento 
em níveis nacional, regional e local; Conclusão: Declaração de 
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constitucionalidade do artigo 13, § 1º, do novo Código Florestal; (p) 
Art. 15 (Possibilidade de se computar as Áreas de Preservação 
Permanente para cômputo do percentual da Reserva Legal, em 
hipóteses legais específicas): As Áreas de Preservação Permanente são 
zonas específicas nas quais se exige a manutenção da vegetação, como 
restingas, manguezais e margens de cursos dágua. Por sua vez, a 
Reserva Legal é um percentual de vegetação nativa a ser mantido no 
imóvel, que pode chegar a 80% (oitenta por cento) deste, conforme 
localização definida pelo órgão estadual integrante do Sisnama à luz 
dos critérios previstos no art. 14 do novo Código Florestal, dentre eles 
a maior importância para a conservação da biodiversidade e a maior 
fragilidade ambiental. Em regra, consoante o caput do art. 12 do novo 
Código Florestal, a fixação da Reserva Legal é realizada sem prejuízo 
das áreas de preservação permanente. Entretanto, a incidência 
cumulativa de ambos os institutos em uma mesma propriedade pode 
aniquilar substancialmente a sua utilização produtiva. O cômputo das 
Áreas de Preservação Permanente no percentual de Reserva Legal 
resulta de legítimo exercício, pelo legislador, da função que lhe 
assegura o art. 225, § 1º, III, da Constituição, cabendo-lhe fixar os 
percentuais de proteção que atendem da melhor forma os valores 
constitucionais atingidos, inclusive o desenvolvimento nacional (art. 3º, 
II, da CRFB) e o direito de propriedade (art. 5º, XXII, da CRFB). Da 
mesma forma, impedir o cômputo das áreas de preservação permanente 
no cálculo da extensão da Reserva Legal equivale a tolher a prerrogativa 
da lei de fixar os percentuais de proteção que atendem da melhor forma 
os valores constitucionais atingidos; Conclusão : Declaração de 
constitucionalidade do artigo 15 do Código Florestal; (q) Art. 28 
(Proibição de conversão de vegetação nativa para uso alternativo do 
solo no imóvel rural que possuir área abandonada): A ausência de 
vedação específica à conversão para uso alternativo do solo em áreas 
subutilizadas ou mal utilizadas não ofende a Constituição, mercê de o 
legislador ter transferido ao órgão ambiental competente a tarefa de 
apreciar a forma de utilização do imóvel ao decidir sobre o 
requerimento de autorização para a referida conversão ; Conclusão : 
Declaração de constitucionalidade do artigo 28 do novo Código 
Florestal; (r) Arts. 44; 48, § 2º; e 66, §§ 5º e 6º (Cota de Reserva 
Ambiental CRA): A Cota de Reserva Ambiental (CRA) consiste em 
mecanismo de incentivos em busca da proteção ambiental, não se 
limitando às tradicionais e recorrentemente pouco efetivas regras de 
imposições e proibições (command-and-control), por meio da criação 
de ativos correspondentes à preservação dos recursos ecológicos, de 
modo que qualquer tipo de degradação da natureza passa também a ser 
uma agressão ao próprio patrimônio. As soluções de mercado (market-
based) para questões ambientais são amplamente utilizadas no Direito 
Comparado e com sucesso, a exemplo do sistema de permissões 
negociáveis de emissão de carbono (European Union Permission 
Trading System ETS). Um grande caso de sucesso é o comércio 
internacional de emissões de carbono, estruturado em cumprimento aos 
limites de emissões fixados pelo Protocolo de Kyoto. A União 
Europeia, por exemplo, estabeleceu em 2005 um sistema de permissões 
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negociáveis de emissão de carbono, especificando os limites que cada 
poluidor deve atender, os quais são reduzidos periodicamente 
(European Union Permission Trading System ETS). Ao final de cada 
ano, as companhias devem possuir permissões suficientes para atender 
às toneladas de dióxido de carbono e outros gases de efeito estufa 
emitidos, sob pena de pesadas multas. Dessa forma, a possibilidade de 
negociação (cap-and-trade) incentiva a redução de emissões como um 
todo e, ao mesmo tempo, possibilita que os cortes sejam feitos em 
setores nos quais isso ocorra com o menor custo. Nesse sentido, além 
de atender aos ditames do art. 225 da Constituição, no que se refere à 
proteção do meio ambiente, esse instrumento introduzido pelo novo 
Código Florestal também satisfaz o princípio da eficiência, plasmado 
no art. 37, caput, da Carta Magna. Por fim, a necessidade de 
compensação entre áreas pertencentes ao mesmo bioma, bem como a 
possibilidade de compensação da Reserva Legal mediante 
arrendamento da área sob regime de servidão ambiental ou Reserva 
Legal, ou, ainda, por doação de área no interior de unidade de 
conservação, são preceitos legais compatíveis com a Carta Magna, 
decorrendo de escolha razoável do legislador em consonância com o 
art. 5º, caput e XXIV, da Constituição; Conclusão : Declaração de 
constitucionalidade dos artigos 44, e 66, §§ 5º e 6º, do novo Código 
Florestal; Interpretação conforme a Constituição ao art. 48, §2º, para 
permitir compensação apenas entre áreas com identidade ideológica 
(vencido o relator); (s) Arts. 59 e 60 (Programas de Regularização 
Ambiental - PRAs): Os Programas de Regularização Ambiental (PRAs) 
promovem transição razoável entre sistemas legislativos, revelando 
técnica de estabilização e de regularização das situações jurídicas já 
utilizada em outras searas do Direito brasileiro que igualmente 
envolvem a proteção de bens jurídicos igualmente indisponíveis. 
Eventual mora dos entes federados na regulamentação dos PRAs deverá 
ser combatida pelas vias próprias, não fulminando de 
inconstitucionalidade a previsão do novo Código Florestal. 
Necessidade de resguardar a interrupção da prescrição punitiva durante 
a execução do PRA, mediante interpretação conforme dos dispositivos 
questionados. Conclusão: Interpretação conforme do artigo 59, §§4º e 
5º, de modo a afastar, no decurso da atuação de compromissos 
subscritos nos Programas de Regularização Ambiental, o risco de 
decadência ou prescrição, seja dos ilícitos ambientais praticados antes 
de 22.07.2008, seja das sanções dele decorrentes, aplicando-se 
extensivamente o disposto no §1º do art. 60 da Lei 12.651/2012 ( 
vencido o relator ); Declaração de constitucionalidade do artigo 60 da 
Lei n. 12.651/2012 ( vencido o relator ); (t) Art. 66, § 3º (Possibilidade 
de plantio intercalado de espécies nativas e exóticas para recomposição 
de área de Reserva Legal): Não existem elementos empíricos que 
permitam ao Judiciário afirmar, com grau de certeza, que a introdução 
de espécies exóticas compromete a integridade dos atributos de áreas 
de Reserva Legal. Tampouco há provas científicas de que utilização de 
espécies exóticas para o reflorestamento de biomas sempre prejudica as 
espécies nativas ou causa desequilíbrio no habitat. A autorização legal 
para a recomposição de áreas de Reserva Legal com plantio intercalado 
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de espécies pode ser justificada em diversas razões de primeira e de 
segunda ordem: pode ser que o conhecimento da composição original 
da floresta nativa seja de difícil apuração; a espécie exótica pode 
apresentar crescimento mais rápido, acelerando a recuperação da 
floresta; a literatura científica pode conferir mais certeza sobre as 
características da espécie exótica, como a sua interação com outras 
espécies ou resposta a pragas, em contraposição ao possível 
desconhecimento do comportamento da espécie nativa etc. Todos esses 
elementos devem ser considerados pelo órgão competente do Sisnama 
ao estabelecer os critérios para a recomposição da Reserva Legal, 
consoante o cronograma estabelecido pelo art. 66, § 2º, do novo Código 
Florestal. É defeso ao Judiciário, sob pena de nociva incursão em tarefa 
regulatória especializada, impor ao Administrador espécies de plantas 
a serem aplicadas em atividades de reflorestamento. Conclusão: 
Declaração de constitucionalidade do artigo 66, § 3º, do Código 
Florestal; (u) Arts. 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 (Regime das áreas rurais 
consolidadas até 22.07.2008): O Poder Legislativo dispõe de 
legitimidade constitucional para a criação legal de regimes de transição 
entre marcos regulatórios, por imperativos de segurança jurídica (art. 
5º, caput , da CRFB) e de política legislativa (artigos 21, XVII, e 48, 
VIII, da CRFB). Os artigos 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 da Lei n. 
12.651/2012 estabelecem critérios para a recomposição das Áreas de 
Preservação Permanente, de acordo com o tamanho do imóvel. O 
tamanho do imóvel é critério legítimo para definição da extensão da 
recomposição das Áreas de Preservação Permanente, mercê da 
legitimidade do legislador para estabelecer os elementos norteadores da 
política pública de proteção ambiental, especialmente à luz da 
necessidade de assegurar minimamente o conteúdo econômico da 
propriedade, em obediência aos artigos 5º, XXII, e 170, II, da Carta 
Magna, por meio da adaptação da área a ser recomposta conforme o 
tamanho do imóvel rural. Além disso, a própria lei prevê mecanismos 
para que os órgãos ambientais competentes realizem a adequação dos 
critérios de recomposição para a realidade de cada nicho ecológico; 
Conclusão : Declaração de constitucionalidade dos artigos 61-A, 61-B, 
61-C, 63 e 67 do Código Florestal; (v) Art. 78-A (Condicionamento 
legal da inscrição no Cadastro Ambiental Rural CAR para a concessão 
de crédito agrícola): O condicionamento legal da inscrição no Cadastro 
Ambiental Rural (CAR) para a concessão de crédito agrícola é um 
incentivo para que proprietários e possuidores de imóveis rurais 
forneçam informações ambientais de suas propriedades, a fim de 
compor base de dados para controle, monitoramento, planejamento 
ambiental e econômico e combate ao desmatamento. Não há norma 
constitucional que proíba a concessão de crédito para agricultores sem 
inscrição em cadastro de cunho ambiental, enquadrando-se a 
implementação do aludido condicionamento em zona de 
discricionariedade legislativa; Conclusão: Declaração de 
constitucionalidade do artigo 78-A do Código Florestal. 23. Ações 
Diretas de Inconstitucionalidade nº 4901, 4902, 4903 e 4937 e Ação 
Declaratória de Constitucionalidade nº 42 julgadas parcialmente 
procedentes. 
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(ADC nº 42, Relator: Ministro LUIZ FUX, Órgão Julgador: Tribunal 
Pleno, Julgamento em 28/02/2018, Publicação em 13/08/2019). 

No que diz respeito à Resolução CONAMA nº 284/2001, o 

Ministério do Meio Ambiente esclarece, no Parecer nº 00220/2020/CONJUR-

MMA/CGU/AGU (documento anexo), que mencionado ato do Poder Público, o 

qual dispunha sobre o licenciamento de empreendimentos de irrigação, embora 

não padecesse de antinomia jurídica em relação à legislação ambiental em vigor, 

“nada mais faz que reunir trechos da legislação ambiental que já eram aplicáveis 

à irrigação, num ato administrativo normativo só, nada acrescendo, nada 

melhorando em termos de proteção ambiental, nada mais dispondo para além do 

quanto já previsto na Resolução CONAMA geral atinente ao licenciamento 

ambiental. Como dito, tem-se um ato completamente desnecessário e inútil, que 

demanda, por aplicação direta do art. 8º, inciso III do Decreto nº 10.139/2019, 

sua revogação expressa”. Confira-se: 

32. O artigo primeiro da Resolução CONAMA nº 284/01 traz as 
classificações e conceitos de temas ligados à irrigação para fins de sua 
própria aplicação. Nada inova em sede regulamentar, portanto, já que 
apenas organiza sua própria compreensão. 

32. O art. 2º, caput, é uma paráfrase do art. 2º da Resolução CONAMA 
nº 237/97, Resolução CONAMA geral sobre disposições gerais do 
licenciamento ambiental. Também é uma reafirmação da regra geral de 
licenciamento ambiental, como exigido pelo art. 10 da Lei nº 6.938/81. 
Relativamente à orientação do parágrafo único, também é norma que se 
encontra abarcada pela primeira etapa do procedimento de 
licenciamento ambiental, conforme disposição expressa do art. 10, 
inciso I da Resolução CONAMA nº 237/97. 

33. O art. 3º, relativo ao cadastro dos empreendimentos de irrigação, 
nada mais é que a exigência de cadastralização imposta pela Lei nº 
6.938/81, relativamente ao Cadastro Técnico Federal de Atividades 
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, já 
que se trata de atividade potencialmente (art. 17, inciso II da Lei nº 
6.938/81). 

34. O art. 4º da Resolução CONAMA 284/01 é uma reiteração do 
licenciamento trifásico constante da Resolução CONAMA 237/97, 
especificamente o art. 8º. O parágrafo único do art. 4º da Resolução 
CONAMA 284/01 coincide com a facultatividade do parágrafo único 
do art. 8º da citada Resolução CONAMA 237/97. O §2º do art. 4º da 
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Resolução CONAMA 284/01 apenas traz o rol de documentos e 
expedientes que devem ser juntados aos autos, mas, no que atine aos 
estudos ambientais, não os especifica - o que poderia ser feito -, de 
modo que ao remeter ao órgão ambiental competente, apenas aplica 
novamente o art. 10, inciso I da Resolução CONAMA nº 237/97. É de 
se aventar, até certo ponto, se tais exigências já não se tornaram 
desnecessárias em razão da superveniente Lei de Desburocratização 
(Lei nº 13.726/2018). 

35. O art. 5º da Resolução CONAMA nº 284/01 é uma aplicação da 
possibilidade de licenciamento diferenciado já admitida pela Resolução 
CONAMA nº 237/97, art. 14. As especificidades relacionadas no 
dispositivo (características técnicas do empreendimento, localização, 
consumo de água, etc etc) podem ser exigidas pelo próprio órgão 
licenciador, sem a necessidade de uma Resolução CONAMA indicá-
las. 

36. O art. 6º da Resolução CONAMA nº 284/01 novamente é paráfrase 
do art. 10, inciso I da Resolução CONAMA nº 237/01. Nada acresce, 
portanto. 

35. A hipótese de licenciamento único referida no art. 7º da Resolução 
CONAMA nº 284/01 também já é situação perfeitamente prevista pela 
Resolução CONAMA nº 237/97, art. 12, §§1º e 2º. 

36. Ato contínuo, o art. 8º da Resolução CONAMA 284/01 trata de 
regra de competência envolvendo o licenciamento ambiental. Todos os 
casos ali referidos já são típicas previsões de competência federal para 
licenciamento, conforme a LC nº 140/2011, art. 7º, inciso XIV, alíneas 
"a" e "e". 
37. A comunicação formal do art. 9º da Resolução CONAMA nº 284/01 
já se encontra abarcada pelo inciso VIII do art. 10 da Resolução 
CONAMA nº 237/97. 

38. Os artigos 10 e 11 tampouco acrescem, pois, por uma questão 
lógica, superada a etapa de requerimento da LP e da LI, torna-se 
inviável sua exigência, de modo que os estudos e demais requisitos 
devem ser demonstrados e incorporados na licença seguinte (LI ou LO, 
a depender da etapa procedimental). 

41. O art. 12 da Resolução CONAMA nº 284/01 é dispositivo 
transicional, direcionado aos responsáveis pelos empreendimentos em 
operação na data da edição do ato, de modo que, por aplicação direta 
do art. 8º, inciso II do Decreto nº 10.139/2019, deve ser revogado 
expressamente. É caso de "norma que se exauriu". 

40. A simplificação do licenciamento, referida no art. 13 da Resolução 
CONAMA nº 284/01, também já era admitida pelo §1º do art. 12 da 
Resolução CONAMA nº 237/97. 

41. O art. 14 da Resolução CONAMA nº 284/01 apenas determina a 
aplicação da "legislação ambiental vigente", especialmente a Resolução 
CONAMA nº 237/97, e, assim, tampouco nada disciplina ou dispõe 
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sobre o tema da irrigação, com a detença que deveria existir numa 
Resolução CONAMA. 

Resta claro, portanto, que o CONAMA, ao editar a Resolução nº 

500/2020, atuou no exercício de seu dever-poder de autotutela, buscando a 

conformação de seus atos normativos às determinações legais vigentes, em 

especial à Lei nº 12.651/2012, e atendeu à exigência contida no artigo 8º do 

Decreto nº 10.139/2019, excluindo redundâncias normativas. 

A redundância normativa não desperta problemas graves de 

interpretação jurídica como as hipóteses de inconsistência ou lacunas. Não 

obstante, eventos de redundância podem sim criam dificuldades para a aplicação 

do direito, porque os juristas insistem em aderir ao princípio geral de interpretação 

segundo o qual o ordenamento não possui palavras supérfluas. 

Preleção nesse sentido consta da obra de Carlos Santiago Nino: 

Por si só, a redundância normativa não teria porquê criar problemas 
para a aplicação do direito, visto que, ao ser seguida uma das normas 
redundantes, também seria satisfeito o que é prescrito pela outra. No 
entanto, a dificuldade da redundância reside, como diz Ross, em que os 
juristas e os juízes se recusam a admitir que o legislador tenha 
determinado normas supérfluas e, por conseguinte, se esforçam por 
conferir âmbitos autônomos às normas com soluções equivalentes. Isso 
ocorre, sobretudo, quando as descrições de duas normas com soluções 
idênticas mantêm em si uma relação de equivalência ou implicação; por 
outro lado, tal pretensão de reformular as normas não se apresenta com 
tanta frequência quando a redundância aparece pela circunstância 
contingente de que alguns casos se encaixam em duas normas com 
descrições logicamente independentes e soluções idênticas5. 

Portanto, a dissolução de redundâncias, por meio da revogação 

expressa de disposições supérfluas, contribui para um ganho de sistematicidade 

 
5 NINO, Carlos Santiago. Introdução à análise do direito. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2010, pp. 
330/331. 
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do ordenamento, evitando que os conteúdos normativos sejam mal 

compreendidos. Foi justamente esse o objetivo do ato presentemente impugnado. 

Percebe-se, pois, que, diversamente do afirmado na petição inicial, o 

diploma atacado não tem o efeito de mitigar a proteção do meio ambiente, a qual 

resulta incólume, diante da regulação estatuída diretamente pela citada Lei nº 

12.651/2012. A edição da Resolução nº 500/2020 apenas confere concretude a 

uma série de medidas voltadas ao aprimoramento do Poder Público federal, com 

vistas a densificar o princípio da eficiência administrativa (artigo 37, caput, da 

Constituição6), modernizando o direito regulatório pátrio. Vale transcrever, a esse 

respeito, o seguinte trecho do já referido Parecer nº 00220/2020/CONJUR-

MMA/CGU/AGU: 

II.5. Da Revogação de atos administrativos normativos 
desnecessários à luz da moderna preocupação com o impacto 
regulatório 
43. Segundo dados da doutrina moderna e especializada, "Estima-se 
que o Brasil tenha 4,5milhões de normas jurídicas vigentes, que 
crescem à razão de oito novas normas por dia. Estão incluídas nesse 
cálculo não apenas as leis, mas principalmente normas infralegais 
produzidas pela administração pública direta e indireta, pelos 5.570 
municípios, 27 Estados e Distrito Federal (que juntos somam mais de 
60.000 legisladores) e mais de 90 tribunais (com aproximados 18.000 
juízes). 

44. Do ponto de vista sociológico, o incremento da regulação está 
relacionado, basicamente a três fatores: crescimento socioeconômico e 
populacional, incremento da complexidade social e a ausência de uma 
metarregulação. Destes três, apenas o último pode ser controlado 
diretamente pelo Estado Regulador. 

45. Quanto a este aspecto da metarregulação, as doutrinas modernas dos 
Direitos Administrativo e Econômico vêm se debruçando com maior 
detença, sobretudo com a institucionalização da figura-ícone da análise 
de impacto regulatório em nível normativo primário, conforme a Lei 
Geral das Agências Reguladoras (Lei nº 13.848/2019) e a Declaração 
de Direitos de Liberdade Econômica (Lei nº 13.874/2019). 
Cirurgicamente, a metarregulação é conceituada como "(...) um 
conjunto de normas que disciplina procedimentos para edição de novas 

 
6 “Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência e, também, ao seguinte: (...)” 
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normas" e "tem como objetivo otimizar a quantidade e a qualidade das 
regras jurídicas editadas pelo governo, reduzindo o risco de criação de 
normas que sejam resultado de captura do regulador ou do seu 
enviesamento cognitivo". Preocupa-se, desta feita, desde a etapa de 
edição de novos atos regulatórios, em normar como devem ser editadas, 
de modo planejada, com participação democrática etc., até a eventual 
revisão de um ato já editado, hipótese que interessa ao caso dos autos. 
Ou seja, a metarregulação deita raízes em aspectos não só formais, 
como também materiais dos diplomas regulatórios. 

Trata-se, portanto, de alteração normativa que se alinha ao princípio 

constitucional da eficiência administrativa.  De fato, “economicidade, redução de 

desperdícios, qualidade, rapidez, produtividade e rendimento funcional são 

valores encarecidos pelo princípio da eficiência”7. Como se sabe, o postulado da 

eficiência pode ser verificado em relação ao modo de atuação do agente público, 

do qual se espera o melhor desempenho possível de suas atribuições, para 

propiciar os melhores resultados; e, também, em relação ao modo de organizar, 

estruturar e disciplinar a Administração Pública. 

Não há que se falar, assim, em violação ao princípio da vedação do 

retrocesso, o qual, como se sabe, não detém uma feição absoluta, de verdadeira 

imutabilidade dos direitos, circunstância que afetaria a própria necessidade de 

evolução e desenvolvimento da Administração Pública e do ordenamento 

jurídico. Veja-se: 

Com efeito, se é correto apontar a existência de elevado grau de 
consenso (pelo menos na doutrina e jurisprudência nacional e, de modo 
geral, no espaço europeu) quanto à existência de uma proteção 
contra o retrocesso, igualmente é certo que tal consenso (como já foi 
lembrado) abrange o reconhecimento de que tal proteção não pode 
assumir caráter absoluto, notadamente no que diz com a 
concretização dos direitos sociais a prestações. Para além desse 
consenso (no sentido de que existe uma proibição relativa de retrocesso 
em matéria de direitos sociais), constata-se intensa discussão em torno 
da amplitude da proteção contra o retrocesso, sendo significativas as 
diferenças de entendimento registradas no âmbito doutrinário e 
jurisprudencial, mas também na seara das soluções adotadas pelo 

 
7 MAZZA, Alexandre. Manual de Direito Administrativo. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2015 p. 121. 
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direito positivo de cada ordem jurídica individualmente considerada.8 

Ante todo o exposto, fica evidenciada a falta de verossimilhança do 

direito alegado pelo arguente, eis que não demonstrada qualquer violação aos 

preceitos constitucionais suscitados na petição inicial em razão da revogação 

expressa das Resoluções nº 284/2001, nº 302/2002, e nº 303/2002 pela Resolução 

nº 500/2020, todas do CONAMA.  

III.II – Da ausência de periculum in mora 

Ademais, constata-se a inexistência do requisito do periculum in 

mora, igualmente necessário ao deferimento da medida cautelar pleiteada pelo 

arguente. 

Acerca desse pressuposto, o autor limitou-se a aduzir que “a 

ausência normativa protetiva poderá ocasionar na atuação imediata de diversas 

destruições ao meio ambiente, sem qualquer espécie de sanção ou meio de 

desincentivo” (fl. 20 da petição inicial). 

No entanto, além de compatível com o texto constitucional, a 

resolução questionada não enseja o perigo suscitado pelo arguente. Como visto, a 

revogação das Resoluções nº 284/2001, nº 302/2002, e nº 303/2002 pelo diploma 

ora hostilizado não implica a supressão da proteção conferida aos bens ambientais 

sobre os quais tais diplomas dispunham, porque sua tutela continua garantida no 

âmbito legal, nos termos da Lei nº 12.651/2012. 

Evidencia-se, pois, a ausência de periculum in mora, o que impede o 

acolhimento do pleito cautelar veiculado na inicial. 

 
8 SARLET, Ingo Wolfgang. Direitos fundamentais sociais e proibição de retrocesso: algumas notas sobre o 
desafio da sobrevivência dos direitos sociais num contexto de crise. Revista da Ajuris: doutrina e 
jurisprudência, v. 31, n. 95, set. 2004, p. 128; grifou-se. 
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IV – CONCLUSÃO 

Ante o exposto, o Advogado-Geral da União manifesta-se, 

preliminarmente, pelo não conhecimento da arguição e, quanto ao pedido de 

medida cautelar, pelo seu indeferimento, diante da ausência dos requisitos do 

fumus boni iuris e do periculum in mora. 

São essas, Excelentíssima Senhora Relatora, as considerações que se 

tem a fazer até o momento, cuja juntada aos autos ora se requer. 

Brasília, 03 de outubro de 2020. 
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