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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 

MM.    VARA FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO 

 

 

 

Patente ilegalidade do Decreto nº 9.806, de 28 de 

maio de 2019, que alterou o Decreto nº 99.274, 

de 6 de junho de 1990, para dispor sobre a 

composição e o funcionamento do Conselho 

Nacional do Meio Ambiente - CONAMA com o 

claro intuito de fragilizar a legislação ambiental, 

conforme intuito declarado pelo Ministro de 

Estado do Meio Ambiente e concretizado na 

reunião do Conama do dia 28 de setembro de 

2020. 

 

 

IVAN VALENTE, brasileiro, casado, Deputado Federal, 

portador da identidade parlamentar nº56359 e inscrito no CPF/MF sob 

o nº 376.555.828-15, com escritório na Rua Machado de Assis, nº 348, 

Vila Mariana, São Paulo, CEP: 04106-000, vem, respeitosamente, 

perante Vossa Excelência, por meio de seu advogado devidamente 

constituído (Documento Anexo I), com fulcro no art. 5º, LXXIII da 

Constituição Federal e na Lei nº 4.717/65, propor a presente  

AÇÃO POPULAR 

em face d UNIÃO FEDERAL, representada pelo Presidente da 

República JAIR MESSIAS BOLSONARO, com endereço na Praça 

dos Três Poderes - Brasília, DF, CEP: 70150-900, e pelo Ministro de 

Estado do Meio Ambiente RICARDO DE AQUINO SALLES, com 

endereço na Esplanada dos Ministérios, Bloco B, 5º andar, Brasília - DF, 

CEP:  70068-900, pelos fundamentos de fato e razões de direito que a 

seguir passa a expor. 
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I - DOS FATOS 

01. Em maio de 2019, o Presidente da República editou o Decreto 
nº 9.806, de 28 de maio de 20191, que altera o Decreto nº 99.274, 
de 6 de junho de 1990, que regulamenta a Lei nº 6.902, de 27 de abril de 
1981, e a Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, que dispõem, 
respectivamente sobre a criação de Estações Ecológicas e Áreas de 
Proteção Ambiental e sobre a Política Nacional do Meio Ambiente. 

02. O Decreto editado pelo Presidente da República alterou a 
composição do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, órgão 
consultivo e deliberativo do Sistema Nacional do Meio Ambiente. 
Conforme estabelece a Lei nº 6.938, de 1981, em seu art. 8º, o CONAMA 
possui as seguintes competências: 

“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 consequências 
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.  

………………………………………………………………………………………….. 

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.” (Grifamos) 

03. O CONAMA atua principalmente por meio de resoluções de 
alcance nacional que estabelecem diretrizes, normas técnicas, critérios e 

 
1
 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D9806.htm 
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padrões ambientais a serem seguidos pelos demais órgãos encarregados 
da proteção ambiental, além de determinar a realização de estudos 
ambientais e a perda ou restrição de benefícios fiscais concedidos pelo 
Poder Público. 

04. Trata-se, assim, de órgão essencial à proteção do meio ambiente, 
uma vez que estabelece diretrizes de política ambiental por meio de 
processo participativo, que envolve amplo debate e exame, não somente 
sobre aspectos técnicos, mas também sobre as consequências sociais e 
sanitárias dessas políticas. 

05. O CONAMA cumpre, portanto, em conjunto com os demais 
órgãos do SISNAMA, obrigação imposta à coletividade, juntamente com 
o Estado, de defender o meio ambiente, garantindo sua preservação para 
as gerações futuras, conforme preceitua o art. 225, da Constituição 
Federal. 

06. Para a consecução dessas competências, o Decreto nº 99.274, de 
6 de junho de 1990 – que regulamenta a Lei nº 6.938/81 –, dispõe em 
seus artigos 4º a 6º acerca da estrutura e funcionamento do CONAMA. 
É importante ressaltar que desde sua criação, o CONAMA contou com 
um desequilíbrio no quesito da representatividade dos diversos setores 
sociais que o compõem. 

07. O desequilíbrio foi realçado com a edição do Decreto nº 9.806/19, 
atacado na presente ação, cujo texto impôs ao órgão as seguintes 
mudanças:  

a) houve redução de 11 para 4 representantes de entidades 
ambientalistas com assento no Conselho; 

b) o mandato das entidades ambientalistas foi reduzido de 2 anos 
para 1 ano, passando a ser vedada a recondução; 

c) o método de escolha das entidades representantes desse setor, 
por meio de processo eleitoral dentre as organizações cadastradas 
perante o Ministério do Meio Ambiente, foi substituído por 
método de sorteio; 

d) passaram a ser elegíveis para o assento no Conselho apenas 
entidades ambientalistas ditas de “âmbito nacional”; 

e) órgãos de ligação estreita com o meio ambiente, como o 
Instituto Chico Mendes da Biodiversidade (ICMBio) e a Agência 
Nacional de Águas (ANA), bem como o Ministério da Saúde e 
entidades ligadas à questão indígena, perderam seus assentos no 
Conselho; 

Num. 39685295 - Pág. 3Assinado eletronicamente por: ALBERTO DE ALMEIDA CANUTO - 04/10/2020 13:59:12
https://pje1g.trf3.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100413591202400000035925773
Número do documento: 20100413591202400000035925773



 
_______________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 
 

 

 

 

Alameda Barros, 275, cj. 63 – Santa Cecília – São Paulo – SP – CEP 01242-001 

(11) 3661-3006 – albertocanutoadv@gmail.com 

f) os Estados, que tinham direito a indicar um representante cada, 
agora possuem apenas cinco assentos, sendo um para cada região 
geográfica; 

g) foram reduzidos os assentos dos Municípios de oito para 
apenas duas vagas, devendo ser sempre de capitais (o que 
desconsidera os Municípios do interior); 

h) foram extintos os cargos de conselheiros sem direito a voto, que 
eram ocupados por representantes do Ministério Público Federal, 
dos Ministérios Públicos estaduais e da Comissão de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos 
Deputados. 

08. As alterações impactaram drasticamente a composição do 
CONAMA, sobretudo em razão da disparidade entre o número de 
conselheiros identificados com a proteção e defesa do meio ambiente e 
aqueles identificados com interesses governamentais e econômicos, os 
quais ficaram com a maioria dos assentos no órgão. As mudanças na 
composição empreendidas pelo Decreto atacado podem ser conferidas 
no quadro abaixo:  

 

Categoria Antes do decreto Depois do Decreto 

Governo federal 28 representantes 
- o Presidente e o 
Secretário-Executivo 
do CONAMA; 
- um de cada um dos 
ministérios, 
secretarias da 
Presidência da 
República 
e dos Comandos 
Militares (no 
total de 23 
representantes); 
- um do IBAMA; 
- um do ICMBio; 
- um da ANA. 
 

10 representantes 
- o Presidente e o 
Secretário-Executivo 
do CONAMA; 
- o Presidente do 
IBAMA; 
- um de cada um dos 
seguintes ministérios: 
Casa Civil; Economia; 
Infraestrutura; 
Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento; 
Minas e 
Energia; 
Desenvolvimento 
Regional; 
e Secretaria de 
Governo. 

Governos 
estaduais  

27 representantes 
- um de cada um dos 
governos estaduais 
e um do Distrito 

5 representantes 
- um de cada região 
geográfica do 
país indicado pelo 
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Federal. governo estadual. 

Governos 
municipais  

8 representantes 
- um de cada região 
geográfica do 
país; 
- um da Associação 
Nacional de 
Órgãos Municipais de 
Meio Ambiente 
(ANAMMA); 
- dois de entidades 
municipalistas 
de âmbito nacional. 

2 representantes 
- escolhidos dentre as 
capitais dos 
Estados. 

Entidades 
empresariais 

8 representantes 
- três indicados pela 
CNI; 
- um representante 
indicado pela CNA; 
- dois indicados pela 
CNC; 
- um indicado pela 
CNT; 
- um indicado pelo 
Setor Florestal. 

2 representantes 
- indicados em 
conjunto pela CNI, 
CNC, CNS, CNA e 
CNT. 

Entidades de 
trabalhadores 
e da sociedade 
civil 

22 representantes 
- dois de entidades 
ambientalistas 
de cada uma das 
regiões geográficas 
do país (no total de 10 
representantes); 
- um de entidade 
ambientalista de 
âmbito nacional; 
-três de associações 
legalmente 
constituídas para a 
defesa dos recursos 
naturais e do combate 
à poluição, 
de livre escolha do 
Presidente 
da República; 
- um de entidade 

4 representantes 
- todos de entidades 
ambientalistas 
de âmbito nacional 
inscritas, há no 
mínimo um ano, no 
CNEA. 
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profissional, de 
âmbito nacional, com 
atuação na 
área ambiental e de 
saneamento, 
indicado pela ABES; 
- um de trabalhadores 
indicados 
pelas centrais 
sindicais e 
confederações 
de trabalhadores da 
área urbana; 
- um dos 
trabalhadores da área 
rural, 
indicado pela 
CONTAG; 
- um das populações 
tradicionais, 
escolhido em 
processo coordenado 
pelo CNPT/IBAMA; 
- um da comunidade 
indígena, indicado 
pela FUNAI; 
- um da comunidade 
científica, indicado 
pela SBPC; 
- um do CNCG; 
- um da FBCN. 

 

 

 

 

09. Também compunham o Plenário do CONAMA (i) um membro 
honorário, indicado pelo Plenário e (ii) três conselheiros sem direito a 
voto, sendo um representante do Ministério Público Federal, um 
representante dos Ministérios Públicos estaduais e um representante da 
Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara 
dos Deputados. Essas vagas também deixaram de existir com a edição 
do Decreto nº 9.806/19. 
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10. As mudanças afetaram substancialmente a forma de 
representação do grupo da sociedade civil, cujos assentos sofreram 
redução de mais de 80% (de 22 para 4 vagas). O Decreto atacado 
também promoveu uma redução na pluralidade representativa ao 
extinguir os assentos reservados a representantes dos trabalhadores, da 
comunidade indígena, de populações tradicionais e da comunidade 
científica. Com isso, o Decreto impediu que as decisões do Conselho 
observassem a opinião daqueles que são os maiores afetados pelas 
políticas de licenciamento ambiental. Nessa mesma linha, as entidades 
da sociedade civil também perderam assento nas Câmaras Técnicas, com 
a revogação, pelo Decreto nº 9.806/19, do artigo 8º, § 2º, do Decreto nº 
99.274/90. 

11. Houve, ainda, redução na representatividade de governos locais – 
estaduais e municipais (agora representados apenas pelas capitais de 
Estados) –, o que dificulta que demandas localizadas, relacionadas a 
questões ambientais específicas a determinadas regiões, possam ser 
levadas à discussão no Conselho. 

12. Assim, ainda que tenha ocorrido redução de assentos em todas as 
categorias de interesse multissetorial, o desequilíbrio na composição do 
CONAMA, existente desde o início de seus trabalhos, foi aprofundado a 
tal ponto que seu caráter de fórum de participação popular direta nos 
assuntos ambientais praticamente desapareceu, facilitando o processo 
de desregulamentação da legislação de proteção ambiental. 

13. Para se ter uma ideia, na nova configuração, o governo federal 
sozinho detém 43,47% – quase metade – dos assentos votantes, o que 
significa que possui condições extremamente favoráveis de formar 
maioria nas votações. A sociedade civil, por sua vez, com apenas 17,39% 
dos assentos votantes, se viu relegada a uma reduzidíssima minoria, o 
que se traduziu na impossibilidade de fazer valer seus interesses. 

14. Trata-se de mudança empreendida com o claro intuito de abrir 
caminho para o desmonte da legislação ambiental, como ficaria 
evidenciado na fala do Ministro de Estado do Meio Ambiente 
RICARDO DE AQUINO SALLES na reunião interministerial com o 
Presidente da República, ocorrida no dia 22 de abril do presente ano. Na 
ocasião, o Ministro sugeriu que o governo deveria aproveitar que a 
pandemia do Coronavírus estava monopolizando a atenção da imprensa 
para flexibilizar e fragilizar a legislação de proteção ao meio ambiente. O 
intuito de desmontar o sistema de proteção ambiental e de promover 
uma verdadeira desregulamentação da legislação é exposto abertamente 
de forma tão explícita que vale transcrever a fala mencionada:  

“Ricardo Salles: Presidente, eu tava assistindo 
atentamente a apresentação do colega, ministro Braga 
Neto, e ... na parte final ali na, no slide da, das questões 
transversais tá o Meio Ambiente, mas eu acho que o que 
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eu vou dizer aqui sobre o meio ambiente se aplica a 
diversas outras matérias. Nós temos a possibilidade 
nesse momento que a atenção da imprensa tá 
voltada exclusiva ... quase que exclusivamente 
pro COVID, e daqui a pouco para a Amazônia, o General 
Mourão tem feito aí os trabalhos preparatórios para que 
a gente possa entrar nesse assunto da Amazônia um 
pouco mais calçado, mas não é isso que eu quero falar. A 
oportunidade que nós temos, que a imprensa não 
tá ... tá nos dando um pouco de alívio nos outros 
temas, é passar as reformas infralegais de 
desregulamentação, simplificação, todas as 
reformas que o mundo inteiro nessas viagens que se 
referiu o Onyx  certamente cobrou dele, cobrou do Paulo 
...  

Ricardo Salles: ... cobrou da Teresa, cobrou do 
Tarcísio, cobrou de todo mundo, da ... da segurança 
jurídica, da previsibilidade, da simplificação, essa ... 
grande parte dessa matéria ela se dá em portarias e 
norma dos ministérios que aqui estão, inclusive o de Meio 
Ambiente. E que são muito difíceis, e nesse aspecto eu 
acho que o Meio Ambiente é o mais difícil, de passar 
qualquer mudança infralegal em termos de infraestru ... 
e ... é ... instrução normativa e portaria, porque tudo que 
agente faz é pau no judiciário, no dia seguinte. Então 
pra isso precisa ter um esforço nosso aqui 
enquanto estamos nesse momento de 
tranquilidade no aspecto de cobertura de 
imprensa, porque só fala de COVID e ir passando 
a boiada e mudando todo o regramento e 
simplificando normas. De IPHAN, de ministério 
da  Agricultura, de ministério de Meio Ambiente, 
de ministério disso, de ministério daquilo. Agora 
é hora de unir esforços pra dar de baciada a 
simplificação regulam ... é de regulatório que nós 
precisamo, em todos os aspectos.  

Ricardo Salles: E deixar a AGU - o André não tá aí né? 
E deixar a AGU de stand by pra cada pau que tiver, 
porque vai ter, essa semana mesmo nós assinamos uma 
medida a pedido do ministério da Agricultura, que foi a 
simplificação da lei da mata atlântica,  pra usar o código 
florestal. Hoje já tá nos jornais dizendo que vão entrar 
com medi ... com ações judiciais e ação civil pública no 
Brasil inteiro contra a medida. Então pra isso nós temos 
que tá com a artilharia da AGU preparada pra cada linha 
que a gente avança ter uma coi ... mas tem uma lista 
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enorme, em todos os ministérios que têm papel 
regulatório aqui, pra simplificar. Não precisamos de 
congresso. Porque coisa que precisa de congresso 
também, nesse, nesse fuzuê que está aí, nós não vamos 
conseguir apo ... apos . .. é ... aprovar. Agora tem um 
monte de coisa que é só, parecer, caneta, parecer, caneta. 
Sem parecer também não tem caneta, porque dar uma 
canetada sem parecer é cana. Então, o ... o ... o ... isso aí 
vale muito a pena. A gente tem um espaço enorme pra 
fazer.  (Grifamos)2 

15. Na fala transcrita, temos não apenas a falta de sensibilidade com 
as milhares de vítimas da Covid-19, mas também a confissão do Ministro 
de Estado do Meio Ambiente de seu objetivo de desmontar a legislação 
de proteção ao meio ambiente, na qual as Resoluções do CONAMA 
possuem papel central. 

16. Conforme apontou o Ministério Público Federal ao pedir o 
afastamento do Ministro de Estado do Meio Ambiente3: 

“As declarações apenas expõem, de forma clara, o 
que diversos atos já confirmavam: existe um verdadeiro 
encadeamento premeditado de atuar contrário à 
proteção ambiental, caracterizando o dolo, elemento 
subjetivo dos atos de improbidade. Analisando os fatos 
concretos, desde o início de sua gestão à frente do MMA, 
o Ministro tem adotado inúmeras iniciativas em 
flagrante violação ao dever de tutela do meio ambiente, 
como a desconsideração de normas e critérios científicos 
e técnicos, em desrespeito aos princípios ambientais da 
precaução, da prevenção e da vedação do retrocesso. 

As declarações provam a clara intenção de 
promover um verdadeiro desmonte da Política Nacional 
de Meio Ambiente do Brasil e a desregulamentação do 
Direito Ambiental pátrio, oportunamente no período da 
pandemia, utilizando-se do foco da mídia e da população 
na saúde pública como subterfúgio, em flagrante 
infringência aos princípios que devem nortear a 
administração pública, quais sejam os da moralidade, 
eficiência, legalidade, impessoalidade e publicidade.” 

17. Na ação em que pede o afastamento do Ministro de Estado do 
Meio Ambiente, o Ministério Público Federal lista uma ampla gama de 

 
2 https://gauchazh.clicrbs.com.br/politica/noticia/2020/05/leia-a-transcricao-
completa-do-video-da-reuniao-ministerial-ckainw0l900rh015n5aj1os6z.html 
3 http://www.mpf.mp.br/df/sala-de-imprensa/noticias-df/mpf-pede-a-justica-que-decida-sobre-

afastamento-de-ricardo-salles-do-ministerio-do-meio-ambiente 
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ações que tornam inequívoca a conclusão de que o objetivo da política 
ambiental em curso é o desmonte da estrutura existente para a proteção 
ambiental em nosso país. Conforme aponta o parquet, tal política pode 
ser constatada em pelo menos quatro frentes de desestruturação: a  
normativa, a dos órgãos de transparência e participação; a orçamentária; 
e a fiscalizatória4. 

18. Embora o Ministério do Meio Ambiente afirme que a alteração da 
composição do CONAMA empreendida pelo Decreto nº 9806, de 2019,  
teve como objetivo tornar o processo decisório “mais objetivo e com foco 
na eficiência e qualidade das decisões acerca das políticas públicas na 
área de meio ambiente”, além de assegurar a adoção de “decisões e 
posicionamentos mais objetivos e mais céleres, prestigiando assim a 
capacidade crítica e de aprofundamento nos temas mais relevantes”, é 
evidente que a medida faz parte do processo de desestruturação 
normativa da legislação ambiental apontado pelo Ministério Público 
Federal.  

19. A maior prova disso foi a reunião do CONAMA do dia 28 de 
setembro de 2020, quando o órgão revogou quatro Resoluções que 
garantiam a preservação de áreas de restinga e manguezais, de entornos 
de reservatórios d'água e que disciplinavam o licenciamento ambiental 
para projetos de irrigação. Além disso, revogou a Resolução que 
disciplinava a queima de resíduos agrotóxicos e de lixo tóxico em fornos 
usados para a produção de cimento. Foram revogadas as Resoluções 302 
e 303, ambas de 2002; a Resolução 284, de 2001; e 264, de 1999. Vale 
transcrever um resumo do que dispunha cada uma delas e o impacto de 
sua revogação, conforme descrito no portal G15: 

- Resolução 302/2002 
● Tema: preservação de áreas no entorno de 

reservatórios d'água 

● O que previa: dispunha sobre os parâmetros, 
definições e limites de Áreas de Preservação 
Permanente (APPs) de reservatórios artificiais e o 
regime de uso do entorno. Ela determinava uma 
faixa mínima de 30 metros ao seu redor dos 
reservatórios como APPs. É o caso de represas 
como a Cantareira, em São Paulo. A resolução 
impedia a exploração da área para habitação e 
usos econômicos, buscando garantir a preservação 
e qualidade da água. 

● O que mudou: a resolução foi revogada. 

 
4 http://www.mpf.mp.br/df/sala-de-imprensa/noticias-df/mpf-pede-a-justica-que-decida-sobre-

afastamento-de-ricardo-salles-do-ministerio-do-meio-ambiente 
5 https://g1.globo.com/natureza/noticia/2020/09/28/resolucoes-revogadas-no-conama-entenda-

ponto-a-ponto-o-que-muda-e-os-prejuizos-ao-meio-ambiente.ghtml 
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● Impacto: "Uma vez perdendo esses critérios, nós 
teríamos uma possibilidade, primeiro, de 
expansão imobiliária, segundo, de não 
recuperação dessas APPs", disse Carlos Bocuhy, 
presidente do Proam (Instituto Brasileiro de 
Proteção Ambiental) 

 
- Resolução 303/2002 

● Tema: proteção dos manguezais e faixas de 
restinga do litoral brasileiro 

● O que previa: protegia toda a extensão dos 
manguezais e faixas de restinga do litoral 
brasileiro, determinando tais como Áreas de 
Preservação Permanente (APP). Era 
complementada pela resolução 302/2002 e 
alterada pela resolução 341/2003. 

● O que mudou: a resolução foi revogada. 
● Impacto: "O único instrumento jurídico efetivo 

utilizado pelo MP-SP para proteção das restingas 
é a resolução 303/2002. Uma vez revogada essa 
resolução, nós perdemos a proteção da faixa dos 
300 metros a partir da praia-mar, e isso significa 
um grande boom imobiliário de resorts, de 
empreendimentos em todo o Brasil que seriam 
beneficiados com esse desguarnecimento de um 
compartimento ambiental importantíssimo", 
analisa Carlos Bocuhy, presidente do Proam 
(Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental) 

 

- Resolução 284/2001 
● Tema: Licenciamento ambiental para irrigação 

● O que previa: A resolução 284/2001 
padronizava o licenciamento ambiental para 
empreendimentos de irrigação, determinando 
como a água deveria ser utilizada nas atividades 
agropecuária. A resolução como era antes da 
revogação, priorizava projetos com 
“equipamentos e métodos de irrigação mais 
eficientes, em relação ao menor consumo de água 
e de energia”. 

● O que mudou: a resolução foi revogada. 
 

- Resolução 264/1999 
● Tema: utilização de fornos para queima de 

resíduos 

● O que previa: vetava a utilização de fornos 
rotativos de produção de cimento para queima de 
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resíduos domiciliares brutos, resíduos de serviços 
de saúde e agrotóxicos, entre outros. 

● O que mudou: Foi revogada e uma nova foi 
aprovada. Na sessão, os conselheiros do Conama 
analisaram o processo nº 02000.002783/2020-
43, e com ele foi aprovada a queima de resíduos 
agrotóxicos e de lixo tóxico. 

● Impacto: O argumento usado na reunião para 
defender a resolução foi que a queima dessas 
substâncias vai diminuir a quantidade de resíduos 
sólidos. A Organização Mundial da Saúde (OMS) 
recomenda que a queima de lixo tóxico seja feita em 
ambientes controlados, já que podem causar danos 
à saúde da população. 
 

20. Nos quatro casos restou evidenciado o desmonte da legislação de 
proteção ambiental em curso graças à edição do Decreto nº 9806, de 
20919. Foram revogadas três resoluções sem que nenhuma outra regra 
fosse adotada para substituí-la e em um dos casos - a da resolução sobre 
a queima de lixo tóxico - ficou clara a priorização do interesse econômico, 
em detrimento do interesse ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado.  

21. Em nota pública assinada por mais de duas dezenas de entidades 
científicas e programas de pós-graduação, a Sociedade Brasileira para o 
Progresso da Ciência recomendou a reversão das revogações e 
denunciou que a alteração na composição do CONAMA, efetivada pelo 
Decreto nº 9806, de 2019, é a responsável pelo resultado da decisão 
tomada pelo órgão colegiado. Conforme a referida Nota Pública6: 

“Em 2019, houve um retrocesso na composição do 
Plenário CONAMA, disposto no Decreto no 
99.274/1990, reduzindo drasticamente a 
participação da sociedade civil no Conselho 
(aproximadamente 76%). Já a participação do 
governo federal aumentou, conforme consta na 
Portaria nº 630, de 5 de novembro de 2019. A 
participação da sociedade nas discussões de 
políticas públicas e ambientais representa um 
importante marco histórico e é um instrumento 
eficaz para a garantia da transparência das 
discussões e, principalmente, à sustentabilidade 
ambiental e o direito do cidadão a um ambiente 

 
6
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equilibrado, conforme disposto na Constituição 
Federal. 

Entre órgãos que tiveram representatividade reduzida 
destacamos o Instituto Chico Mendes de Conservação da 
Biodiversidade (ICMBio) e a Agência Nacional de Águas 
(ANA). Todos estes aspectos, em conjunto, representam 
um retrocesso, na estrutura do conselho e indicam que o 
desmantelamento das políticas ambientais atualmente 
em curso traz efeitos negativos à preservação ambiental, 
com perdas consideráveis da biodiversidade e perda da 
resiliência bem como dos serviços ambientais presentes 
nos ecossistemas brasileiros. 

Entre os principais retrocessos aprovados na reunião, 
por meio da revogação das resoluções supracitadas, 
podemos identificar o beneficiamento do setor imobiliário 
em regiões próximas a restingas, manguezais e praias 
(ambientes com uma biodiversidade peculiar e 
historicamente submetidos à forte pressão antrópica) 
bem como criação de camarão em cativeiro 
principalmente no litoral do Rio Grande do Norte 
(Revogação da Resolução 303/2002). Mudanças 
específicas associadas à Resolução 302/2002, por 
exemplo, impactarão a qualidade e quantidade de água, 
por meio da redução da faixa obrigatória de 30 metros ao 
redor de reservatórios artificiais, correspondente a áreas 
de preservação permanente. Desta forma, grandes e 
pequenos reservatórios de abastecimento do país, já 
eutrofizados pelo aporte de nutrientes do entorno, podem 
registrar uma redução drástica da qualidade de água 
com o aumento do aporte de solos provenientes da 
redução da cobertura vegetal correspondente à área de 
preservação permanente, inclusive reduzindo a vida útil 
desses corpos de água. Além disto, a liberação destas 
áreas para instalação de empreendimentos imobiliários e 
econômicos coloca em risco a sustentabilidade hídrica de 
diversas cidades, favorecendo florações de algas tóxicas, 
já amplamente distribuídas, que tendem a aumentar em 
densidade e biomassa nestes ambientes devido ao 
potencial aumento de resíduos provenientes das 
atividades a serem desenvolvidas no entorno, 
inviabilizando o abastecimento de água adequado, 
conforme preconiza Resolução 2914/2011 do Ministério 
da Saúde. Cabe ainda lembrar que os mangues e restingas 
podem ser classificados como Soluções Baseados na 
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Natureza, por serem proteção nata aos eventos extremos 
climáticos que começarão a atingir o litoral brasileiro 
como consequência das mudanças climáticas.” (Grifamos) 

22. A relação direta entre a desregulamentação ambiental e a 
alteração da composição do CONAMA, promovida pelo Decreto nº 9806, 
de 2019, também foi apontada na Manifestação de Repúdio às 
revogações promovidas pelo órgão publicada pela Associação Brasileira 
de Membros do Ministério Público do Meio Ambiente. Ao criticar a 
decisão tomada pelo órgão, a instituição apontou7: 

“Considere-se, também, que, em tratando as Resoluções 
CONAMA 302 e 303/2002 de espaços territoriais 
especialmente protegidos, o regime jurídico da proteção 
especial jamais poderia ser revogado ou reduzido, nem 
por força de lei, quanto mais por decisão 
administrativa de um colegiado com vício de 
representatividade da sociedade civil, e sem uma 
prova técnica cabal que justifique melhor forma 
de proteção dessas áreas, sob pena de ofensa ao 
preceito constitucional do artigo 225, parágrafo 
1º, III, da Constituição da República Federativa 
do Brasil. Como é sabido, o Decreto 9.806/2019 
extirpou desse colegiado a participação direta da 
sociedade civil, em especial do seu segmento que 
defende com exclusividade o direito fundamental 
ao meio ambiente e a outros bens e valores 
umbilicalmente ele diretamente ligados, como a 
saúde e a vida.” (Grifamos)   

23. A mesma relação direta entre a redução da representatividade no 
CONAMA e o desmonte da legislação ambiental foi apontada pela 
Associação Nacional de Servidores de Meio Ambiente - ASCEMA, em 
nota na qual aponta8:  

“O Conama é um dos esteios do Sisnama. 
Importantíssimo para a implementação da 
Política Nacional do Meio Ambiente, foi 
desfigurado logo no início desta gestão, quando a 
representação da sociedade civil foi diminuída e 
escolhida numa espécie de "bingo" de maneira 

 
7 https://abrampa.org.br/abrampa/uploads/images/conteudo/Of%C3%ADcio%20157-2020-

Abrampa%20-%20Ministro%20Ricardo%20Salles%20-

Nota%20de%20Rep%C3%BAdio%20%C3%A0%20Revoga%C3%A7%C3%A3o%20da%20

Resolu%C3%A7%C3%A3o%20CONAMA.pdf 
8 http://www.ascemanacional.org.br/wp-content/uploads/2020/09/Nota-

Pu%CC%81blica_CONAMA.pdf 
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totalmente antidemocrática. Esse desmonte do 
principal órgão colegiado ambiental do país, 
como já alertávamos à época, foi proposital para 
fazer passar as alterações infralegais que o 
governo deseja, o que hoje conhecemos como a 
‘boiada de Salles’.” (Grifamos) 

24. Dessa forma, resta mais do que evidenciado que o objetivo do 
Decreto nº 9806, de 2019, jamais foi o de melhorar a atuação do 
CONAMA, mas sim o de precarizar e fragilizar a legislação ambiental, 
objetivo diametralmente oposto àqueles conferidos por Lei àquele órgão 
e ao dever de assegurar a todos o direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado que a Constituição impõe à União. 

25. A alteração da composição do CONAMA está inserida no contexto 
da fala do Ministro de Estado do Meio Ambiente RICARDO DE 
AQUINO SALLES proferida na reunião interministerial de abril do 
presente ano, quando deixou claro seu intuito de “passar a boiada” sobre 
a legislação ambiental. 

26. Exatamente por isso, a medida também figura entre os atos 
utilizados como embasamento pelo Ministério Público Federal para 
pedir o afastamento do Ministro de Estado do Meio Ambiente. Ao 
analisar o referido Decreto, o Ministério Público Federal assim 
concluiu9: 

“Como resultado dessas mudanças, o caráter democrático 
e participativo do CONAMA foi praticamente esvaziado, 
e houve o aniquilamento da razão de ser do órgão, que é 
a de congregar diversos setores da sociedade em um 
fórum encarregado para a elaboração de políticas 
ambientais. Ademais, foi estabelecida uma gritante 
disparidade na composição: os representantes dos 
múltiplos interesses parciais (notadamente os de 
natureza político-governamental, econômica etc.), 
passaram a deter a esmagadora maioria de assentos do 
colegiado, colocando-se em flagrante minoria os 
conselheiros que representam estritamente o propósito de 
defesa e preservação ambiental. 

O que o requerido buscou com o Decreto nº 9.806/2019, 
em verdade, foi extirpar do colegiado a participação 
direta da sociedade civil, em especial do seu segmento que 
defende com exclusividade o direito fundamental ao meio 
ambiente e a outros bens a ele umbilicalmente ligados, 
como a saúde e a vida. Pretendeu-se alijar a sociedade 

 
9 http://www.mpf.mp.br/df/sala-de-imprensa/noticias-df/mpf-pede-a-justica-que-decida-sobre-

afastamento-de-ricardo-salles-do-ministerio-do-meio-ambiente 
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civil das condições básicas necessárias ao exercício da 
participação democrática no CONAMA, de forma a 
impedir não só a participação igualitária, mas a própria 
possibilidade de contenção e controle social do poder 
normativo naquele Conselho.” 

27. Trata-se de situação que afronta a legislação e que exige a 
imediata intervenção do Poder Judiciário, tendo em vista a ilegalidade 
dos objetivos colimados com a edição do Decreto nº 9806, de 2019, 
conforme passaremos a expor. 

 

II. DO DIREITO 

II.1. DAS PRELIMINARES 

II.1.1. DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL  

28. O art. 109, I da Constituição Federal prevê que compete aos juízes 

federais processar e julgar “as causas em que a União, entidade 

autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição 

de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de 

acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do 

Trabalho”.  

29. No presente caso, busca-se a tutela jurisdicional para suspender e 

anular o Decreto nº 9806, de 28 de maio de 2019, que alterou a 

composição do CONAMA com o objetivo de reduzir a participação da 

sociedade civil e facilitar o desmonte da legislação ambiental.  

30. Dessa forma, considerando-se o objeto a ser tutelado e domicílio 

do autor, não há qualquer dúvida de que o foro competente para o 

julgamento da presente ação, nos termos do art. 109, §1º da Constituição 

Federal, é o da Justiça Federal, mais especificamente, o foro da Seção 

Judiciária de São Paulo. 

31. Sobre a competência da Justiça Federal para decidir sobre o tema. 

Vale ressaltar também que, conforme pacificado no STF, a Ação Popular 

não se submete a qualquer tipo de foro privilegiado ou por prerrogativa 

de função, sendo sempre competente o Juiz de Primeiro Grau de 

Jurisdição. Nesse sentido, vide:    

“A competência para julgar ação popular contra ato de 

qualquer autoridade, até mesmo do presidente da 

República, é, via de regra, do juízo competente de 

primeiro grau”. 
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(STF, AO n.º 859 QO, Plenário, Rel. p/ o ac. Min. Maurício 

Corrêa, j. 11/10/2001) 

32. Assim, resta evidenciada a competência para o processamento do 

presente feito é da Justiça Federal de 1ª Instância da Seção Judiciária de 

São Paulo.   

 

II.1.2  DO CABIMENTO DA AÇÃO POPULAR 

33. De início, destaca-se o cabimento da presente Ação Popular, 

considerando a possibilidade de sua propositura em face da prática de 

atos que violem a moralidade administrativa, o patrimônio público e o 

meio ambiente. 

34. No que se refere a estes aspectos preliminares, cumpre trazer 

precedente do C. STJ10, fixando o cabimento e a legitimidade para 

propositura de ação popular:  

“A ação popular pode ser ajuizada por qualquer cidadão 

que tenha por objetivo anular judicialmente atos lesivos 

ou ilegais aos interesses garantidos constitucionalmente, 

quais sejam, ao patrimônio público ou de entidade de que 

o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio 

ambiente e ao patrimônio histórico e cultural.  

(...) 

Portanto a ação popular é o meio adequado colocado à 

disposição do cidadão, que possibilita o exercício de 

vigilância entre a adequação das atividades 

desenvolvidas pela Administração Pública e o interesse 

coletivo e o bem comum dos administrados.” 

35. No mesmo sentido aponta a doutrina, destacando-se a 

possibilidade de utilização da ação popular para correção da atividade 

da Administração, quando omissa em seu mister constitucional:  

 
10 Recurso Especial nº 889.766/SP, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.10.2007.  
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Outro aspecto que merece ser assinalado é que a ação 

popular pode ter finalidade corretiva da atividade 

administrativa ou supletiva da inatividade do Poder 

Público nos casos em que devia agir por expressa 

imposição legal. Arma-se, assim, o cidadão para 

corrigir a atividade comissiva da Administração 

como para obrigá-la a atuar, quando sua omissão 

também redunde em lesão ao patrimônio 

público.11 

36. Importante destacar que as Cortes Superiores consagraram o 

entendimento de que os “atos lesivos ao patrimônio” que a ação popular 

busca atacar abrangem todos aqueles que, concreta ou potencialmente, 

ofendem não apenas o patrimônio econômico, representado por bens 

materiais, mas também direitos dos indivíduos ou da coletividade 

quanto a uma Administração proba, correta, que cuide, com eficiência e 

moralidade, do bem comum dos administrados, ainda que inexista 

palpável um dano concretizado e quantificável ao patrimônio público, 

este considerado em sua acepção comum. 

37. Nesse sentido já se pronunciou o E. STJ, em decisão da lavra do 

Min. Luiz Fux: 

“A ação popular é instrumento hábil à defesa da 

moralidade administrativa, ainda que inexista dano 

material ao patrimônio público. Precedentes do STJ: 

AgRg no REsp 774.932/GO, DJ 22.03.2007 e REsp 

552691/MG, DJ 30.05.2005). O influxo do princípio da 

moralidade administrativa, consagrado no art. 37 da 

Constituição Federal, traduz-se como fundamento 

autônomo para o exercício da Ação Popular, não obstante 

estar implícito no art. 5º, LXXIII da Lex Magna. Aliás, o 

atual microssistema constitucional de tutela dos interesses 

difusos, hoje compostos pela Lei da Ação Civil Pública, a 

Lei da Ação Popular, o Mandado de Segurança Coletivo, o 

Código de Defesa do Consumidor e o Estatuto da Criança 

e do Adolescente, revela normas que se interpenetram, 

nada justificando que a moralidade administrativa não 

possa ser veiculada por meio de Ação Popular.” (REsp 

474.475/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado 

 
11 MEIRELLES, Hely Lopes. WALD, Arnold. MENDES, Gilmar Ferreira. Mandado de 
Segurança e Ações Constitucionais. 36ª Edição. Editora Malheiros, 2014. Pág. 187.  
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em 9.9.2008, DJe 6.10.2008). 

38. Ainda no sentido de que a Ação Popular é meio processual 

adequado para a defesa não apenas do patrimônio, mas também da 

moralidade stricto sensu administrativa, do patrimônio histórico e 

cultural e também do meio ambiente, cabe mencionar a decisão do 

Ministro Castro Meira em sede de Recurso Especial julgado pelo 

Superior Tribunal de Justiça: 

“A ação popular pode ser ajuizada por qualquer cidadão 

que tenha por objetivo anular judicialmente atos lesivos 

ou ilegais aos interesses garantidos constitucionalmente, 

quais sejam, ao patrimônio público ou de entidade de que 

o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio 

ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. 

Portanto a ação popular é o meio adequado colocado à 

disposição do cidadão, que possibilita o exercício de 

vigilância entre a adequação das atividades 

desenvolvidas pela Administração Pública e o interesse 

coletivo e o bem comum dos administrados.” (Recurso 

Especial nº 889.766/SP, Rel. Min. Castro Meira, j. 

04.10.2007). 

39. Demonstra-se, portanto, o cabimento da presente demanda, 

tendo em vista a ilegalidade dos objetivos colimados com a edição do 

Decreto nº 9806, de 2019, editado pelo Presidente da República com a 

referenda do Ministro de Estado do Meio Ambiente.  

 

II.1.3 DA LEGITIMIDADE ATIVA 

40. O art. 1º da Lei Federal n.º 4.717/65 prevê que “(...) qualquer 

cidadão será parte legítima para pleitear a anulação ou a declaração 

de nulidade de atos lesivos ao patrimônio da União, do Distrito Federal, 

dos Estados, dos Municípios, de entidades autárquicas, de sociedades 

de economia mista, de sociedades mútuas de seguro nas quais a União 

represente os segurados ausentes, de empresas públicas, de serviços 

sociais autônomos, de instituições ou fundações para cuja criação ou 

custeio o tesouro público haja concorrido ou concorra com mais de 

cinqüenta por cento do patrimônio ou da receita ânua, de empresas 

incorporadas ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados 
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e dos Municípios, e de quaisquer pessoas jurídicas ou entidades 

subvencionadas pelos cofres públicos”, sendo que, nos termos do § 3º 

do mesmo artigo “(...)  prova da cidadania, para ingresso em juízo, será 

feita com o título eleitoral, ou com documento que a ele corresponda” 

(grifamos).  

41. O autor da presente Ação Popular é cidadão brasileiro em pleno 

exercício de seus direitos políticos e em exercício de mandato, conforme 

certidão da Justiça Eleitoral anexada.  

  

II.1.4   DA LEGITIMIDADE PASSIVA 

42. O art. 6º da Lei Federal n.º 4.717/65, prevê que “(...) a ação 

popular será proposta contra as pessoas públicas ou privadas e as 

entidades referidas no art. 1º, contra as autoridades, funcionários ou 

administradores que houverem autorizado, aprovado, ratificado ou 

praticado o ato impugnado, ou que, por omissão, tiverem dado 

oportunidade à lesão, e contra os beneficiários diretos do mesmo.” 

43. No caso concreto, seguindo da dicção do referido dispositivo, 

possuem legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda 

o Presidente da República JAIR MESSIAS BOLSONARO, 

autoridade que assinou o Decreto nº 9806, de 2019, cuja anulação 

pretende-se alcançar por meio da presente demanda. Da mesma forma, 

possui legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda o 

MINISTRO DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE RICARDO DE 

AQUINO SALLES, autoridade que propôs e referendou no Decreto ora 

atacado.  

 

II.2. DO DIREITO 

44. A Constituição Federal assegura a todos o direito ao meio 
ambiente ecologicamente equilibrado e impõe uma série de atribuições 
ao Poder Público para assegurar a efetividade desse direito. Conforme 
prevê o art. 225 da Constituição Federal: 

“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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§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe 
ao Poder Público: 

I - preservar e restaurar os processos ecológicos 
essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e 
ecossistemas;          

II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio 
genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas à 
pesquisa e manipulação de material genético;  

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;          

IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou 
atividade potencialmente causadora de significativa 
degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto 
ambiental, a que se dará publicidade; 

V - controlar a produção, a comercialização e o emprego 
de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco 
para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente; 

VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de 
ensino e a conscientização pública para a preservação do 
meio ambiente; 

VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, 
as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, 
provoquem a extinção de espécies ou submetam os 
animais a crueldade.” 

45. Por sua vez, o art. 170 da Constituição Federal, ao dispor sobre a 
ordem econômica, cuidou de submeter as atividades econômicas à 
observância da defesa do meio ambiente, deixando clara a prioridade do 
direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Conforme o 
dispositivo mencionado:  

“Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do 
trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim 
assegurar a todos existência digna, conforme os ditames 
da justiça social, observados os seguintes princípios: 

…………….………………………………………………………………... 

VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante 
tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental 
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dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração 
e prestação;  

…………….…………………………………………………………………” 

46. Diante disso, resta evidente a preocupação de nossa Carta Magna 
em garantir o direito dessa geração e das gerações futuras ao meio 
ambiente ecologicamente equilibrado. O texto constitucional também é 
cristalino ao impor uma série de obrigações ao Estado para a efetivação 
desse direito e prevê em seu art. 23, inciso VI que compete à União, aos 
Estados, ao Distrito Federal e aos município “proteger o meio ambiente 
e combater a poluição em qualquer de suas formas”. 

47. A obrigação prevista no texto constitucional seria detalhada na 
Lei Complementar nº 140, de 2011, que, em seu art. 7º, fixa como 
responsabilidade da União promover ações relacionadas à política 
Nacional do Meio Ambiente e também promover a integração de 
programas e ações de órgãos e entidades da administração pública da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, relacionados 
à proteção e à gestão ambiental”. 

48. As competências conferidas à União pela norma mencionada são 
detalhadas e conferidas ao Ministério do Meio Ambiente, por meio do 
Decreto nº 9.672, de 2019:  

Art. 1º O Ministério do Meio Ambiente, órgão da 
administração pública federal direta, tem como área de 
competência os seguintes assuntos: 

I - política nacional do meio ambiente; 

II - política de preservação, conservação e utilização 
sustentável de ecossistemas, biodiversidade e florestas; 

III - estratégias, mecanismos e instrumentos econômicos 
e sociais para a melhoria da qualidade ambiental e o uso 
sustentável dos recursos naturais; 

IV - políticas para a integração do meio ambiente e a 
produção; 

V - políticas e programas ambientais para a Amazônia; e 

VI - estratégias e instrumentos internacionais de 
promoção das políticas ambientais. 

49. Diante disso, é inevitável concluir que o direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado figura entre aqueles interesses públicos 
indisponíveis que vinculam a atuação do gestor público não cabendo a 
ele decidir sobre sua tutela, mas sim lançar mão de todos os 
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instrumentos que lhe são conferidos pelo cargo ocupado para buscar a 
efetivação desse direito. 

50. Conforme destaca o Ministério Público Federal na ação já 
mencionada12: 

“Em outras palavras, o Estado deve estabelecer 
instituições, órgãos e organizações para garantir o 
funcionamento de uma atividade que promova esse 
direito. Além disso, deve adotar práticas e discursos que 
estejam alinhados à sua efetivação. Nesse contexto, os 
agentes do Estado devem implementar todas as medidas 
que estejam ao seu alcance para garantir a máxima 
efetividade desse direito fundamental. Para tanto, é 
necessário viabilizar a adequada estruturação 
administrativa e orçamentária, o devido aparato 
fiscalizatório, o compromisso com a transparência e a 
participação social e a atuação permanente contra o 
retrocesso socioambiental. Ao mesmo tempo, em caso de 
atuação insatisfatória, recai sobre o gestor o ônus 
argumentativo que justifique a atuação insatisfatória ou 
eventualmente contrária à implementação do direito 
fundamental.” 

50. Afastada qualquer dúvida sobre a obrigação legal da União de 
buscar a proteção do meio ambiente, de maneira a assegurar a esta 
geração e às gerações futuras o direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, vale ressaltar que os gestores públicos ao buscar atender a 
esses objetivos estão sujeitos aos princípios consagrados no art. 37 da 
Constituição Federal que estabelece que 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”. 

51. Nessa mesma linha, a Lei nº 9.784, de janeiro de 1999, dispõe no 
seguinte sentido  em seu art. 2º:  

“Art. 2º A Administração Pública obedecerá, dentre 
outros, aos princípios da legalidade, finalidade, 
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, 
moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança 
jurídica, interesse público e eficiência.” 

52. Por sua vez, o art. 2ª da Lei  nº 4.717/65, Lei que rege a Ação 
Popular, dispõe: 

“Art. 2º São nulos os atos lesivos ao patrimônio das 

 
12 http://www.mpf.mp.br/df/sala-de-imprensa/noticias-df/mpf-pede-a-justica-que-decida-

sobre-afastamento-de-ricardo-salles-do-ministerio-do-meio-ambiente 
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entidades mencionadas no artigo anterior, nos casos de: 

a) incompetência; 

b) vício de forma; 

c) ilegalidade do objeto; 

d) inexistência dos motivos; 

e) desvio de finalidade. 

Parágrafo único. Para a conceituação dos casos de 

nulidade observar-se-ão as seguintes normas: 

a) a incompetência fica caracterizada quando o ato não 

se incluir nas atribuições legais do agente que o praticou; 

b) o vício de forma consiste na omissão ou na observância 

incompleta ou irregular de formalidades indispensáveis à 

existência ou seriedade do ato; 

c) a ilegalidade do objeto ocorre quando o 

resultado do ato importa em violação de lei, 

regulamento ou outro ato normativo; 

d) a inexistência dos motivos se verifica quando a 

matéria de fato ou de direito, em que se 

fundamenta o ato, é materialmente inexistente ou 

juridicamente inadequada ao resultado obtido; 

e) o desvio de finalidade se verifica quando o 

agente pratica o ato visando a fim diverso 

daquele previsto, explícita ou implicitamente, na 

regra de competência.” (Grifamos) 

53. Ora, sendo a proteção ao meio ambiente um mandamento 
constitucional e legal que vincula a União, a edição de um Decreto com 
o objetivo de fragilizar, precarizar e desestruturar a legislação de 
proteção ambiental se enquadra perfeitamente no conceito de 
ilegalidade de objeto transcrito acima. Da mesma forma, a alteração da 
composição do CONAMA com outro objetivo que não o de lhe assegurar 
maior efetividade enquadra-se no conceito de desvio de finalidade 
transcrito acima.  

54. Dessa forma, resta evidente que o Decreto nº 9806, de 2019, foi 
editado em clara situação de desvio de finalidade e almejando objeto 
ilícito, dentro do contexto de desmonte da legislação ambiental que vem 
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sendo denunciado desde a posse dos réus. Nesse sentido, importante 
trazer outra passagem da ação interposta pelo Ministério Público 
Federal para pleitear o afastamento do Ministro de Estado do Meio 
Ambiente: 

“No caso do requerido, que assumiu o MMA em 2 de 
janeiro de 2019, diversos atos praticados em sua gestão, 
que serão relacionados ao longo desta peça, apontam 
para uma direção contrária à efetivação do projeto 
constitucional para o meio ambiente. Por meio de ações, 
omissões, práticas e discursos, o Ministro do Meio 
Ambiente promove a desestruturação de políticas 
ambientais e o esvaziamento de preceitos legais, 
mediante o favorecimento de interesses que não possuem 
qualquer relação com a finalidade da pasta que ocupa. 

Quando considerados de forma isolada, certos atos 
poderiam indicar o exercício regular de 
discricionariedade administrativa. Contudo, esta ação 
demonstra que eles se inserem em um processo de 
desestruturação, realizado em várias frentes, de forma 
dolosa, que tem o objetivo de fragilizar a atuação estatal 
na proteção do meio ambiente. Analisados de forma 
contextualizada, tais atos promovem a fragilização do 
arcabouço normativo e institucional e na diminuição da 
proteção ao meio ambiente. Ou seja, é possível identificar, 
nas medidas adotadas, o alinhamento a um conjunto de 
atos que atendem, sem qualquer justificativa, a uma 
lógica totalmente contrária ao dever estatal de 
implementação dos direitos ambientais. 

O desvio de finalidade pode ser constatado no conjunto de 
ações, omissões, práticas e discursos que prejudicam 
concreta e imediatamente a proteção dos ecossistemas e o 
direcionamento do aparato estatal para a preservação da 
biodiversidade. Os efeitos da fragilização da estrutura 
administrativa, por sua vez, são imediatos, como 
mostram os dados sobre o aumento do desmatamento e o 
avanço de atividades econômicas ilegais sobre áreas de 
floresta nativa, incluindo áreas especialmente 
protegidas, como terras indígenas e unidades de 
conservação. A desregulamentação de medidas 
proibitivas, a desmobilização de servidores e o desmonte 
da fiscalização consistem em frentes permanentes de 
fragilização dos órgãos ambientais federais. Em muitos 
casos, os efeitos podem se tornar irreversíveis.” 

55. Ressalte-se que o objeto ilícito e o desvio de finalidade que 
embasaram o Decreto nº 9806, de 2019, foram verbalizados pelo próprio 
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Ministro de Estado do Meio Ambiente na fatídica reunião 
interministerial com o Presidente da República ocorrida em abril do 
presente ano, quando o Ministro propôs aproveitar que as atenções 
estavam voltadas para a pandemia para “passar a boiada” e fragilizar a 
legislação de proteção ambiental. Na prática, o Decreto ora atacado 
permitiu que a “boiada” começasse a passar por cima da legislação de 
proteção ambiental construída após anos de debate no âmbito do 
CONAMA. Na primeira reunião realizada com a nova composição foram 
revogadas quatro resoluções que permitiram a construção imobiliária 
em áreas anteriormente protegidas, o fim da regulação para a proteção 
de restingas, o fim da regulação para a irrigação e a flexibilização da 
legislação para autorizar o uso de fornos rotativos de produção de 
cimento para queima de resíduos domiciliares brutos, resíduos de 
serviços de saúde e agrotóxicos. 

56. Dessa forma, o Decreto ora atacado proporcionou as condições 
para que os Réus promovessem um verdadeiro desmonte da legislação 
ambiental, intenção que sequer fazem questão de esconder.  Verifica-se, 
diante disso, a inexistência de motivos lícitos para reduzir a participação 
social no CONAMA, situação que mais uma vez evidencia a ilegalidade 
do Decreto nº 9806, de 2019, que alterou a composição do CONAMA.  

57. Diante disso, a declaração de nulidade do ato ora atacado mostra-
se imprescindível e de extrema urgência, tendo em vista que a “boiada” 
anunciada pelos réus começou a atropelar uma legislação que é resultado 
de décadas de debates técnicos e com ampla participação social. 
Ressalte-se que a legislação que se busca atacar com a alteração da 
composição do CONAMA já era insuficiente para assegurar o direito 
constitucional de todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
de maneira que a simples revogação dessa legislação, como ocorreu na 
reunião do dia 28 de setembro do presente ano, resultará na mais 
completa e absoluta licença para devastar, ocasionando dano não apenas 
para esta, mas também para as gerações futuras. 

58. Dessa forma, o Presidente da República JAIR MESSIAS 
BOLSONARO e o Ministro de Estado do Meio Ambiente RICARDO 
DE AQUINO SALLES ao editarem o Decreto nº 9806, de 2019, 
violaram o direito constitucional ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado e os princípios constitucionais que regem a Administração 
Pública. Da mesma forma, praticaram ato absolutamente nulo, 
conforme prevê o art. 2ª da Lei  nº 4.717/65, situação que exige a urgente 
intervenção deste Poder Judiciário. 

 

III. NECESSIDADE DE CONCESSÃO DA LIMINAR  

59. A suspensão liminar do Decreto nº 9806, de 2019, é possível, em 
sede de defesa da moralidade da administração pública e do patrimônio 
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público, em especial a proteção do meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, conforme assegura o art. 5°, §4° da Lei da Ação Popular. Nos 
termos da fundamentação da presente demanda, entende-se presentes 
os requisitos autorizadores para concessão da tutela de urgência, 
inaudita altera pars, de acordo com o art. 300 do Código de 
Processo Civil, visto que presentes:  

(i) probabilidade do direito, que resta comprovada 

perante a firme fundamentação da presente e as evidências, 

inclusive verbalizadas por um dos réus, do interesse dos réus em 

fragilizar, precarizar e desestruturar a legislação de proteção ao 

meio ambiente. Nesse contexto, o CONAMA figura como órgão 

central para a edição de resoluções que versam sobre a proteção 

do meio ambiente. O Decreto nº 9806, de 2020, foi editado com 

o claro intuito de fragilizar aquele órgão dando ampla maioria ao 

Governo e aos setores interessados em revogar as resoluções que 

impunham exigências para a implementação de 

empreendimentos econômicos, de maneira a resguardar a 

proteção ambiental. Tal intuito foi verbalizado pelo Ministro de 

Estado do Meio Ambiente na reunião interministerial de abril de 

2020 e começou a ser concretizado na primeira reunião realizada 

com a nova composição estabelecida pelo Decreto, ora atacado. 

Foram revogadas quatro resoluções que impunham uma série de 

medidas para a proteção do meio ambiente, em benefício de 

vários setores econômicos, como a construção civil e o 

agronegócio.  Em síntese, o objetivo almejado pelo Decreto 

atacado foi verbalizado pelo Ministro de Estado do Meio 

Ambiente e comprovado na primeira reunião do CONAMA. 

Ocorre que tal objetivo é ilícito e não possui abrigo legal, 

tampouco motivação material que justifique a edição do Decreto 

para o seu alcance, situação que viola claramente as alíneas c, d 

e e do art. 2º da Lei nº 4717, de 1965;  

 

(ii) perigo de dano e risco ao resultado útil do 

processo, que é inconteste, desde logo, tendo em vista o risco 

representado para o meio ambiente se o CONAMA seguir 

funcionando com a composição estabelecida pelo Decreto nº 

9806, de 2019. A primeira reunião realizada com a nova 

composição, ocorrida no dia 28 de setembro de 2020, 

demonstrou que os Réus utilizarão a maioria assegurada pelo 

referido Decreto para simplesmente revogar as resoluções 
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construídas após anos de debate públicos e discussões com a 

sociedade civil, o que coloque em grave risco os biomas 

brasileiros. Como exemplo, temos a possibilidade de construção 

em área de mangue e de preservação autorizadas a partir das 

revogações efetivadas na reunião do último dia 28. Os danos que 

o funcionamento do CONAMA com a composição estabelecida 

pelo Decreto nº 9806, de 2019, são graves e irreparáveis, de 

maneira que é fundamental suspender o referido Decreto até a 

decisão final da presente demanda.   

60. Deste modo, faz-se incontroversa e urgente a necessidade de 
concessão de medida cautelar, inaudita altera pars, para suspender os 
efeitos do Decreto nº 9806, de 28 de maio de 2019, bem como as 
decisões tomadas pelo CONANDA com a composição estabelecida pelo 
referido Decreto, de maneira a impedir o avanço de uma política 
anunciada de devastação da legislação ambiental. 

 

IV. PEDIDOS 

61. Diante do exposto, requer-se que a Ação Popular seja recebida e 
processada, pois preenchidos os pressupostos legais de admissibilidade, 
a fim de que: 

a. seja concedida medida liminar, inaudita altera 

pars, no sentido de suspender a vigência do Decreto nº 

9806, de 28 de maio de 2019, bem como a eficácia das 

decisões adotadas pelo CONAMA com a composição 

determinada pelo ato, ora atacado, especialmente aquelas 

da reunião do dia 28 de setembro de 2020; 

b. seja determinada a citação dos Réus para que, 

querendo, forneçam informações e contestem a presente 

ação;  

c. a condenação dos Réus ao pagamento de custas e 

despesas processuais, assim como honorários de 

sucumbência; 

d. a intimação do Ministério Público para que se manifeste 

sobre a presente demanda nos termos previstos na 

legislação. 
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e. seja julgada procedente a presente Ação Popular, 

no sentido de confirmar a liminar pleiteada, determinando 

a anulação do Decreto nº 9806, de 28 de maio de 2019, bem 

como das decisões tomadas pelo CONAMA com a 

composição determinada pelo referido Decreto, 

especialmente as decisões adotadas na reunião do dia 28 de 

setembro de 2020.  

65. Protesta-se pela produção de todas as provas em direito 

admitidas.  

66. Atribui-se à causa o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), 

ressaltando-se a isenção de custas e despesas processuais assegurada ao 

Autor pelo ordenamento.  

Nestes termos,  

Pede deferimento 

Brasília, 02 de outubro de 2020.  

 

 

 

ALBERTO CANUTO 

OAB/SP nº 
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JUSTIÇA ELEITORAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CERTIDÃO

       Certifico  que,  de  acordo  com  os  assentamentos  do  Cadastro  Eleitoral  e  com  o  que
dispõe a Res.-TSE nº 21.823/2004, o(a) eleitor(a) abaixo qualificado(a) está QUITE com a
Justiça Eleitoral na presente data .

Certidão emitida às 12:42 em 18/09/2020

Res.-TSE nº 21.823/2004:
O conceito de quitação eleitoral reúne a plenitude do gozo dos direitos políticos, o regular exercício do voto,
salvo  quando  facultativo,  o  atendimento  a  convocações  da  Justiça  Eleitoral  para  auxiliar  os  trabalhos
relativos  ao  pleito,  a  inexistência  de  multas  aplicadas,  em  caráter  definitivo,  pela  Justiça  eleitoral  e  não
remitidas, excetuadas as anistias legais, e a regular prestação de contas de campanha eleitoral, quando se
tratar de candidatos.
A plenitude do gozo de direitos políticos decorre da inocorrência de perda de nacionalidade; cancelamento
de  naturalização  por  sentença  transitada  em  julgado;  interdição  por  incapacidade  civil  absoluta;
condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos; recusa de cumprir obrigação a
todos imposta ou prestação alternativa;  condenação por improbidade administrativa;  conscrição;  e opção,
em Portugal,  pelo estatuto da igualdade.

Esta certidão de quitação eleitoral é expedida gratuitamente.
Sua autenticidade poderá ser confirmada na página do Tribunal Superior Eleitoral
na  Internet,  no  endereço:  http://www.tse.jus.br  ou  pelo  aplicativo  e-Título,  por
meio  do  código:

TP76.WYCX.DD/E.KHN1

Filiação:

Zona: 259

Município: 71072 - SAO PAULO

Seção: 0627

- DIRCE CIFONE VALENTE
- LEONARDO VALENTE

UF: SP

Domicílio desde: 28/09/2007

Inscrição: 1033 2453 0141

Data de nascimento: 05/07/1946

Eleitor(a): IVAN VALENTE

Ocupação declarada pelo(a) eleitor(a): ENGENHEIRO
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