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 RELATÓRIO

A Senhora Ministra Rosa Weber (Relatora): 

1. Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental
proposta pelo Partido em face da Resolução nº 500, de 28 de setembro de

 2020, do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) , no que revoga
 as Resoluções nºs 284/2001, 302/2002 e 303/2002 .

Os atos normativos revogados dispõem, respectivamente, sobre (i) o
licenciamento de empreendimentos de irrigação,  (ii) os parâmetros,
definições e limites de Áreas de Preservação Permanente de reservatórios
artificiais e o regime de uso do entorno e  (iii) os parâmetros, definições e
limites de Áreas de Preservação Permanente. Impugna, também, (iv) a
Resolução do CONAMA resultante do processo nº 02000.002783/2020- 43,
sobre “licenciamento da atividade de coprocessamento de resíduos em
fornos rotativos de produção de clínquer”, que diz revogar e substituir a
Resolução nº 264/1999.

 2 . A agremiação autora afirma, inicialmente, a sua  legitimidade ativa , a 
 adequação da via eleita, o caráter de  fundamentalidade dos preceitos

constitucionais invocados e o atendimento do requisito da  subsidiariedade .

 3 . Alega que os atos normativos impugnados traduzem violação dos
preceitos fundamentais concernentes à eficiência, motivação e estrita
legalidade dos atos da Administração pública  (art. 37, caput, da CF ), ao
direito de todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e à proibição
do retrocesso socioambiental  (art. 225 da CF) e ao postulado da segurança
jurídica  (art. 5º, XXXVI, da CF) .

 4 . À alegação de que evidenciada a plausibilidade do direito invocado,
bem como o risco de potenciais consequências imediatas no sentido do
agravamento do quadro já crítico de degradação ambiental, requer o autor a
concessão de medida liminar ad referendum do Plenário para suspender
imediatamente os efeitos das Resoluções aprovadas durante a 135ª Reunião
Ordinária do CONAMA, em 28 de setembro de 2020.

 5 . No mérito, pugna ela procedência da arguição de descumprimento
de preceito fundamental, a fim de que seja reconhecida a
inconstitucionalidade (i) da Resolução nº 500, de 28 de setembro de 2020, do
Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), que revoga as
Resoluções CONAMA nºs 284/2001, 302/2002 e 303/2002; e  (ii) da Resolução
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CONAMA n. 499/2020, sobre licenciamento da atividade de
coprocessamento de resíduos em fornos rotativos de produção de clínquer.

 6 . A mim distribuído o feito em 01.10.2020, na forma do art. 77-B do
RISTF, por prevenção em relação à arguição de descumprimento de
preceito fundamental nº 747, determinei a tramitação conjunta.

7. Nas informações prestadas pelo Ministro de Estado do Meio
Ambiente elaboradas pela Consultoria Jurídica junto ao respectivo
Ministério, afirma-se que as revogações tiveram lastro em controle de
juridicidade em face de preceitos da Lei nº 12.651/2012 (Código Florestal),
cuja constitucionalidade foi reconhecida por este Supremo Tribunal Federal
e que, não obstante revogadas as Resoluções CONAMA nºs 284/2001, 302
/2002 e 303/2002, permanecem em vigor os dispositivos pertinentes às
matérias nelas tratadas da Lei nº 12.651/2012 (Código Florestal), bem como
a legislação sobre o bioma da Mata Atlântica e a Zona Costeira, a afastar
qualquer prejuízo ao meio ambiente que pudesse ensejar o deferimento do
pedido de tutela de urgência.

Alude-se à natureza das Resoluções do CONAMA de “ atos
administrativos normativos regulamentares e não autônomos, de natureza

 secundária ”, cujo parâmetro de análise é a lei regulamentada. Observa-se
justificada, a revogação da Resolução nº 284/2001, em juízo de
inconstitucionalidade superveniente por ofensa ao princípio da
proporcionalidade, bem como fundada, a revogação das Resoluções nºs 302
/2002 e 303/2002 na “ aplicação do instituto da caducidade, haja vista a
perda de efeitos jurídicos dessas Resoluções em virtude da superveniência
do novo Código Florestal (Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012), que
disciplinou de forma diversa os parâmetros e o regime de uso das Áreas de

 Preservação Permanente ”. No tocante à Resolução CONAMA sobre “ 
licenciamento da atividade de coprocessamento de resíduos em fornos

 rotativos de produção de clínquer ”, que revoga e substitui a Resolução nº
264/1999, limita-se a afirmar que se trata de tema de feição eminentemente
técnico-ambiental.

7. Manifestação do Advogado-Geral da União pelo não conhecimento
dos feitos e, sucessivamente, pelo indeferimento dos pedidos de liminar, em
arrazoado assim ementado:

“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
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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.”

 8 . Em 22.10.2020, a autora apresentou aditamento à petição inicial em
que noticia a publicação da Resolução CONAMA nº 499/2020, que permite a
queima de resíduos em fornos de produção de clínquer, no Diário Oficial da
União de 08.10.2020 e a publicação da Resolução CONAMA nº 500/2020,
que revoga as Resoluções nºs 284/2001, 302/2002 e 303/2002, no Diário
Oficial da União de 21.10.2020, com previsão de entrada em vigor após sete
dias.

 9 . Considerado o pedido de medida cautelar e a configuração dos
pressupostos exigidos, plausibilidade do direito afirmado e o perigo da
demora na prestação jurisdicional para a tutela do direito vindicado, julguei-
o parcialmente procedente, a referendo do Plenário, para suspender, até o
julgamento do mérito desta ação, os efeitos da Resolução CONAMA nº 500
/2020, com a imediata restauração da vigência e eficácia das Resoluções
CONAMA nºs 284/2001, 302/2002 e 303/2002. Indeferi o pedido de
suspensão da eficácia da Resolução CONAMA nº 499/2020.

Em momento sucessivo, o Plenário na arena decisória virtual, ratificou,
por unanimidade, a medida cautelar deferida (DJ 10.12.2020). Transcrevo a
ementa, por traduzir as razões de decidir compartilhadas no julgamento:

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO
FUNDAMENTAL. PEDIDO DE LIMINAR. ALEGAÇÃO DE
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AFRONTA AOS ARTS. 1 º, CAPUT E III, 5 º, CAPUT, XXXVI E § 1 º, 6
º, 60, § 4 º, IV, E 225 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
RESOLUÇÃO CONAMA N º 500/2020. REVOGAÇÃO DAS
RESOLUÇÕES N º S 84/2001, 302/2002 E 303/2002. LICENCIAMENTO
DE EMPREENDIMENTOS DE IRRIGAÇÃO. PARÂMETROS,
DEFINIÇÕES E LIMITES DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO
PERMANENTE DE RESERVATÓRIOS ARTIFICIAIS E REGIME DE
USO DO ENTORNO. PARÂMETROS, DEFINIÇÕES E LIMITES DE
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE EM GERAL.
SUPRESSÃO DE MARCOS REGULATÓRIOS AMBIENTAIS.
APARENTE RETROCESSO. FUMUS BONI JURIS E PERICULUM IN
MORA DEMONSTRADOS. RESOLUÇÃO CONAMA N º 499/2020.
COPROCESSAMENTO DE RESÍDUOS EM FORNOS ROTATIVOS
DE PRODUÇÃO DE CLÍNQUER. FUMUS BONI JURIS NÃO
DEMONSTRADO. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA EM PARTE.
REFERENDO.

1. A mera revogação de normas operacionais fixadoras de
parâmetros mensuráveis necessários ao cumprimento da legislação
ambiental, sem sua substituição ou atualização, compromete a
observância da Constituição, da legislação vigente e de compromissos
internacionais.

2. A revogação da Resolução CONAMA nº 284/2001 sinaliza
dispensa de licenciamento para empreendimentos de irrigação,
mesmo que potencialmente causadores de modificações ambientais
significativas a evidenciar graves e imediatos riscos para a
preservação dos recursos hídricos, em prejuízo da qualidade de vida
das presentes e futuras gerações (art. 225, caput e § 1º, I, da CF). A
revogação das Resoluções nºs 302/2002 e 303/2002 distancia-se dos
objetivos definidos no art. 225 da CF, baliza material da atividade
normativa do CONAMA. Aparente estado de anomia e descontrole
regulatório, a configurar material retrocesso no tocante à satisfação do
dever de proteger e preservar o equilíbrio do meio ambiente,
incompatível com a ordem constitucional e o princípio da precaução.
Precedentes. Aparente retrocesso na proteção e defesa dos direitos
fundamentais à vida (art. 5º, caput, da CF), à saúde (art. 6º da CF) e ao
meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225, caput, da CF). 
Fumus boni juris demonstrado.

3. Elevado risco de degradação de ecossistemas essenciais à
preservação da vida sadia, comprometimento da integridade de
processos ecológicos essenciais e perda de biodiversidade, a
evidenciar o  periculum in mora .

4. Ao disciplinar condições, critérios, procedimentos e limites a
serem observados no licenciamento de fornos rotativos de produção
de clínquer para a atividade de coprocessamento de resíduos, a
Resolução CONAMA nº 499/2020 atende ao disposto no art. 225, § 1º,
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IV e V, da CF, que exige estudo prévio de impacto ambiental para a
instalação de atividade potencialmente causadora de degradação do
meio ambiente e impõe ao Poder Público o controle do emprego de
técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a
qualidade de vida e o meio ambiente. Mostra-se consistente, ainda,
com o marco jurídico convencional e os critérios setoriais de
razoabilidade e proporcionalidade da Política Nacional de Resíduos
Sólidos (art. 6º, XI, da Lei nº 12.305/2010), a afastar o  fumus boni juris .

5. Liminar parcialmente deferida, ad referendum do Plenário,
para suspender os efeitos da Resolução CONAMA nº 500/2020, com a
imediata restauração da vigência e eficácia das Resoluções CONAMA
nºs 284/2001, 302/2002 e 303/2002. 6. Medida liminar referendada. ” ( 

 edoc 87)

10. O Advogado-Geral da União impugnou a decisão monocrática
cautelar por agravo regimental, o qual perdeu objeto, em decorrência do
julgamento colegiado do referendo da decisão.

11. Na manifestação de mérito juntada ao processo, o Advogado-Geral
da União, retoma a argumentação inicial, no sentido da inadmissibilidade
desta arguição de descumprimento de preceito fundamental e, no mérito,
da sua improcedência, conforme argumentos relacionados abaixo:

Administrativo. Resolução nº 500/2020, que revoga as Resoluções
nº 284/2001, nº 302/2002, e nº 303/2002, todas do CONAMA, e
Resolução nº 499/2020, sobre licenciamento da atividade de
coprocessamento de resíduos em fornos rotativos de produção de
clínquer. Preliminares. Inexistência de ofensa direta à Constituição
Federal. Inobservância do requisito da subsidiariedade. Mérito. A
Resolução nº 500/2020 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. A
Resolução nº 499/2020, sobre licenciamento da atividade de
coprocessamento de resíduos em fornos rotativos de produção de
clínquer, não desborda das diretrizes estatuídas na Lei nº 12.305/2010,
que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, pois o



6

coprocessamento é uma alternativa de destinação final
ambientalmente adequada. Não se vislumbra vulneração ao direito ao
meio ambiente ecologicamente equilibrado, à proteção constitucional
à vida, à saúde e à integridade física, tampouco retrocesso
institucional e socioambiental. Manifestação pelo não conhecimento
da arguição e, quanto ao mérito, pela improcedência do pedido.

12. O Procurador-Geral da República manifesta-se pelo conhecimento
parcial da ADPF, para que seu objeto fique circunscrito à compatibilidade
constitucional da Resolução 500/2020 na parte em que revogou as
Resoluções CONAMA 284/2001, 302/2002 e o art. 3º, IX e X, da Resolução
CONAMA 303/2002, bem como da Resolução CONAMA 499/2020. No
mérito, assinala a procedência parcial do pedido, consoante argumentos
identificados no parecer juntado:

CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. ARGUIÇÃO DE
DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL.
RESOLUÇÃO CONAMA 500/2020. REVOGAÇÃO DAS
RESOLUÇÕES 284/2001, 302/2002 E 303/2002. IMPUGNAÇÃO
DEFICIENTE. CONHECIMENTO PARCIAL. LICENCIAMENTO
AMBIENTAL DE EMPREENDIMENTOS DE IRRIGAÇÃO.
DEFINIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES PROTETIVAS RELATIVAS ÀS
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RETROCESSO NA
PROTEÇÃO AMBIENTAL. PRINCÍPIOS DA PREVENÇÃO E DA
PRECAUÇÃO. OFENSA AO ART. 225 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. RESOLUÇÃO CONAMA 499/2020. SUBSTITUIÇÃO DA
RESOLUÇÃO 264/1999. ATIVIDADE DE LICENCIAMENTO DO
COPROCESSAMENTO DE RESÍDUOS EM FORNOS ROTATIVOS
DE PRODUÇÃO DE CLÍNQUER. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
LEGALIDADE E DE TRATADOS INTERNACIONAIS.
INOCORRÊNCIA. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. JUSTO
EQUILÍBRIO ENTRE AS EXIGÊNCIAS DA ECONOMIA E DA
ECOLOGIA.

1. A ausência de impugnação específica de todos os preceitos da
lei, uma vez suscitada a invalidade da integralidade do diploma, leva
ao conhecimento parcial da ação, para exame apenas dos dispositivos
efetivamente impugnados.

2. O conjunto de princípios e dispositivos constitucionais, bem
como de balizas jurisprudenciais, que há de informar a formulação de
políticas públicas em matéria ambiental e a atuação de controle do
Poder Judiciário preconiza a observância dos princípios
constitucionais pertinentes à defesa do ambiente: precaução,
prevenção e proibição do retrocesso, da preservação da esfera de
tomada de decisão atribuída constitucionalmente às instâncias
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democráticas e representativas na ponderação entre a necessidade de
proteção ambiental e os valores que orientam a ordem econômica
instituída pela Constituição Federal, tais como os objetivos de garantir
o desenvolvimento nacional (CF, art. 3º, II), de erradicar a pobreza e a
marginalização, de reduzir as desigualdades sociais e regionais (CF,
arts. 3º, III, e 170, VII), bem como os princípios do progresso da
humanidade, regente das relações internacionais (CF, art. 4º, IX), da
livre-iniciativa (CF, arts. 1º, IV, e 170), da propriedade privada (arts.
5º, caput e XXII, e 170, II) e da busca do pleno emprego (arts. 170, VIII,
e 6º).

3. Compete ao CONAMA estabelecer regulamentação em matéria
ambiental, principalmente por resoluções de alcance nacional que
estabelecem diretrizes, normas técnicas, critérios e padrões ambientais
a serem seguidos pelos demais órgãos encarregados da proteção
ambiental, aplicáveis inclusive ao licenciamento de atividades efetiva
ou potencialmente poluidoras, bem como à delimitação de áreas de
preservação permanente.

4. O novo Código Florestal (Lei 12.651/2012) não revogou
automaticamente os atos normativos anteriormente expedidos pelo
CONAMA que não sejam com ele incompatíveis, devendo tais
regulamentos ser mantidos em observância aos princípios da
prevenção, da precaução e da proibição do retrocesso que regem o
direito ambiental.

5. A revogação da respectiva regulamentação específica gera
insegurança e incerteza jurídica quanto aos critérios exigíveis para o
licenciamento de atividades de irrigação, com o potencial de que a
prática passe a ser considerada exceção à incidência do art. 225, § 1º,
IV, da CF, situação que não se mostra compatível com os deveres
constitucionais de proteção e de preservação do meio ambiente
equilibrado.

6. A ausência de quadro normativo a orientar a opção
discricionária na definição das faixas a serem consideradas áreas de
preservação no entorno de reservatórios d’água artificiais, que de
acordo com o Novo Código Florestal há de caber ao órgão competente
pelo licenciamento ambiental, pode acarretar a completa desproteção
dessas áreas, ao possibilitar que a competência prevista no art. 225, §
1º, III, da CF seja exercida de forma inefetiva na proteção do meio
ambiente.

7. O atual Código Florestal confere ao Chefe do Poder Executivo o
poder normativo para criar Áreas de Preservação Permanente, mas
não exclui de tal atribuição outros agentes políticos e colegiados
constitucional e legalmente competentes, como o CONAMA, cuja
atuação se encontra estabelecida em lei (Lei 6.938/1981, art. 6º, II) e em
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consonância com os ditames da Constituição Federal (art. 225, § 1º,
III), que expressamente estabelece a possibilidade de criação de
espaços especialmente protegidos por ato do Poder Público.

8. As mudanças promovidas no ato regulamentar que dispõe
sobre o licenciamento de coprocessamento de resíduos em fornos de
produção de clínquer não implicam violação da legislação aplicável,
tampouco de tratados internacionais regentes da matéria, pois
decorreram da necessidade de atualização da resolução, ante avanços
tecnológicos ocorridos desde então, bem como em razão da
superveniência de novas diretivas legais, a exemplo da Convenção de
Estocolmo sobre os Poluentes Orgânicos Persistentes (POPs).

— Parecer pelo conhecimento parcial da arguição, para que seu
objeto fique circunscrito à compatibilidade constitucional da
Resolução 500/2020 na parte em que revogou as Resoluções
CONAMA 284/2001, 302/2002 e o art. 3º, IX e X, da Resolução
CONAMA 303/2002, bem como da Resolução CONAMA 499/2020. Na
parte conhecida, pela procedência parcial do pedido, para declarar a
inconstitucionalidade da revogação das Resoluções CONAMA 284
/2001, 302/2002 e do art. 3º, IX e X, da Resolução CONAMA 303/2002.

 13. Admiti o ingresso no feito, na qualidade de  amici curiae , (a) do
Partido Verde (petição nº 82374/2020), (b) da Associação Brasileira dos
Membros do Ministério Público de Meio Ambiente – ABRAMPA e da Rede
Nacional Pró Unidades de Conservação – REDE PRÓ UC (petição nº 96631

 /2020) ,  (c) da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA 
 (petição nº 97043/2020 ) , (d) da Câmara Brasileira da Indústria da

Construção – CBIC, da Associação das Empresas de Loteamento e
Desenvolvimento Urbano – AELO e do Sindicato das Empresas de Compra,
Venda, Locação e Administração de Imóveis Residenciais e Comerciais de
São Paulo – SECOVI  (petição nº 97301/2020),  (e) do Sindicato Nacional das
Indústrias do Cimento - SNIC ((petição nº 97921/2020), (f) da Confederação
Nacional da Indústria – CNI (petição 98913/2020), e (g) Associação
Brasileira de Companhias de Energia Elétrica – ABCE  (petição 68336/2021) .

 É o relatório.


