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Assunto:  Encaminha Representação relativa à  inconstitucionalidade do Decreto nº
9.806/2019.

Senhora Procuradora-Geral da República,

Cumprimentando Vossa Excelência, os Procuradores Regionais da

República signatários vêm, respeitosamente, representar pela propositura de ação direta de

inconstitucionalidade (ADI) em face do Decreto nº 9.806, de 28 de maio de 2019,  pelas

razões deduzidas na Representação anexa.

Por tudo o quanto se demonstra na Representação, fica evidente que

o  referido  ato  normativo  do  Presidente  da  República  agravou  a  inaceitável  ofensa  à

Constituição Federal que já se dava com a anterior composição do Conselho Nacional do

Meio Ambiente (Conama), ferindo ainda mais a ordem constitucional, sobretudo no que diz

respeito aos princípios da participação popular direta (art. 1º, parágrafo único da CF), da

igualdade (art. 5º, caput) e da vedação do retrocesso ambiental (subsumido da regra matriz

constitucional  de  tutela  do  ambiente,  art.  225,  caput),  bem  como  violando  os  direitos

fundamentais à participação, ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, à saúde e à

vida.

Excelentíssima Senhora
DOUTORA RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE
Digníssima Procuradora-Geral da República
Procuradoria-Geral da República
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Urge,  pois,  o  imediato  socorro do Supremo Tribunal  Federal  para

que,  em controle concentrado de constitucionalidade,  não apenas declare a nulidade da

norma naquilo que agride a Constituição Federal, mas também para que obrigue o Estado à

feitura de uma nova norma capaz de dar concretude, na composição e funcionamento do

Conama, à materialidade dos preceitos constitucionais da democracia participativa direta, da

igualdade substancial e dos deveres de proteção estatal ao meio ambiente ecologicamente

equilibrado,  à  saúde  e  à  vida,  conforme  os  parâmetros  objetivos  expostos  nesta

Representação.

Ressaltamos, por fim, que, assim que possível,  será encaminhada

para  essa  Procuradoria-Geral  da  República,  via  Sistema  Único,  uma  versão  da

Representação  devidamente  firmada pelas  signatárias  Doutoras  Evangelina  M.  P.  A.  de

Araujo Vormittag e Zuleica Nycz,  as quais,  por impossibilidades logísticas,  não puderam

assinar de próprio punho o documento neste momento.

Nesses  termos,  contando  com  os  bons  préstimos  de  Vossa

Excelência,  os  signatários  solicitam  e  aguardam  a  propositura  de  ação  direta  de

inconstitucionalidade em face do Decreto nº 9.806, de 28 de maio de 2019.

Por oportuno, renovamos os votos de distinta consideração.

São Paulo, 28 de agosto de 2019.

JOSÉ LEONIDAS BELLEM DE LIMA

Procurador Regional da República

Assinado digitalmente

FÁTIMA APARECIDA DE SOUZA BORGHI

Procuradora Regional da República

Assinado digitalmente
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INTRODUÇÃO

Em 28 de maio de 2019, foi editado o Decreto nº 9.806, que “altera 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)”. Essa não foi a primeira

transformação que o Conama sofreu em seus 25 anos de funcionamento efetivo. Desde

1984,  quando  começaram  de  fato  suas  atividades,  a  regulamentação  do  colegiado  foi

modificada  em algumas  ocasiões,  com  alterações  mais  ou  menos  substanciais  na  sua

composição e funcionamento.

De  fato,  sempre  houve  no  colegiado  um patente  desequilíbrio  de

forças  –  expresso  principalmente  pela  diferença  de  assentos  entre,  de  um  lado,  os

defensores de interesses governamentais,  econômicos e corporativistas,  e,  de outro,  de

representantes legitimados da sociedade civil na proteção do meio ambiente.1 No entanto,

há que se reconhecer que, em nenhuma daquelas reformas, o Conama sofreu retrocessos

tão acentuados em termos de pluralidade e amplitude da participação popular e do controle

social, elementos imprescindíveis na formulação de políticas públicas em matéria ambiental.

Ao contrário, em todos aqueles momentos, a participação da sociedade civil ambientalista

ou permaneceu inalterada ou se fez expandir, ainda que numa proporção muito aquém da

desejável (se comparada à representação dos interesses múltiplos, que nunca deixaram de

ganhar força, inclusive se expandindo numericamente, no colegiado).

De  todo  modo,  até  a  edição  do  novo  decreto  presidencial,  o

Conselho  contava  com  22  representantes  de  um  amplo  e  heterogêneo  segmento

internamente denominado de “entidades de trabalhadores  e da sociedade civil”.2 Dentre

esses,  havia  11  representantes  de  entidades  ambientalistas  não  designadas  pela

Presidência da República (duas entidades ambientalistas para cada região geográfica do

País,  e  uma  de  âmbito  nacional).  As  onze  organizações  não  governamentais

“independentes”, atuantes na área de meio ambiente, eram eleitas, para mandatos de dois

1 Como será tratado mais adiante neste trabalho, a legitimidade subjetiva por excelência das ONG’s ambientalistas para re-
presentar os interesses do “público em geral” em espaços participativos do Estado está consagrada em normativas basilares 
do Direito Internacional do Meio Ambiente, como a Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (1992), e a 
Convenção de Aarhus sobre Acesso à Informação, Participação Pública na Tomada de Decisões e Acesso à Justiça nas Ques-
tões Ambientais (2001).
2 Conforme o artigo 5º, inciso VII, do Decreto 99.274/1990 (com redação dada pelo Decreto nº 3.942/2001, e posteriormente 
alterada pelo Decreto nº 9.806/2019) e o artigo 3º, inciso VIII, do Regimento Interno do Conama (Anexo à Portaria MMA nº 
452/2011).

2
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anos,  por  meio  de  um  procedimento  em  que  votavam  democraticamente  as  próprias

entidades ambientalistas cadastradas no Ministério do Meio Ambiente.

Ainda  que  minoritárias,  havia,  portanto,  alguma  consideração  à

autodeterminação e à possibilidade de aprimoramento da participação da sociedade (são

mais de 670 entidades inscritas no cadastro estatal).3

O Decreto 9.806/2019, assinado conjuntamente pelo Presidente de

República e pelo Ministro do Meio Ambiente,  cortou para quatro o número de entidades

ambientalistas com assento no Conama, restringindo-as,  ainda,  àquelas ONGs ditas “de

âmbito nacional”.4

Num  premeditado  golpe  para  neutralizar  a  representação  do

segmento, eliminou-se a votação como método de escolha das entidades ambientalistas,

trocando-a por um mero “sorteio”. Como se não bastasse, limitou-se o tempo do mandato

dessas entidades a um ano, e vedou-se a possibilidade de recondução.

Em todas as transformações do Conama, a paridade nunca foi um

parâmetro  a  guiar  a  distribuição  de  pesos  na  balança  de  forças.  Se,  de  um  lado,  as

entidades  ambientalistas  constituíram  sempre  uma  diminuta  minoria  na  composição  do

conselho (ainda que fossem os atores mais  legitimados para representar  no Conama o

propósito constitucionalmente posto de proteger o meio ambiente e os direitos fundamentais

a ele correlatos,  em contraposição aos interesses múltiplos),  por outro lado,  o Governo,

mormente o da União, sempre contou com uma maioria evidentemente desproporcional.

O  “bloco  governamental”  (no  qual  é  comum  se  aglutinarem  os

interesses dos Executivos federal, estaduais e municipais), era bastante para formar maioria

nas deliberações, sem nem mesmo precisar dos votos dos outros defensores de interesses

múltiplos (econômicos, corporativistas etc.), que em regra se somam com os do Estado. Na

configuração de assentos  imediatamente anterior  ao Decreto nº  9.806/2019,  esse bloco

detinha  cerca  de  67  % das  cadeiras  com direito  a  voto.  Na  atual,  o  Governo  Federal,

3 Fonte: Ministério do Meio Ambiente (Disponível em: <http://cnea.mma.gov.br/entidades-cadastradas>. Acesso em: 06 ago. 
2019.)
4 (Decreto nº 99.274/1990) “Art. 5º. Integram o Plenário do Conama: […] VII - quatro representantes de entidades ambienta-
listas de âmbito nacional inscritas, há, no mínimo, um ano, no Cadastro Nacional de Entidades Ambientalistas – Cnea, medi-
ante carta registrada ou protocolizada junto ao Conama;”. (Redação dada pelo Decreto nº 9.806/2019)

3
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sozinho, detém 10 dos 23 assentos, ou seja, quase 44 % do total dos votos. Considerados

os governos dos estados e municípios ali representados, o bloco governamental chega a 17

assentos, equivalente a 74% dos votos.

Acentue-se  que,  como  será  melhor  esclarecido  mais  adiante,  os

interesses do setor econômico, nas deliberações das várias instâncias do Conama, acabam

por coincidir com os interesses do bloco governamental, ainda que a natureza dos objetivos

imediatos de um e de outro não seja exatamente a mesma. Afinal, se o primeiro em geral

visa  à  maximização  do  lucro  e,  consequentemente,  na  sua  lógica  particular,  a  mínima

internalização  dos  custos  ambientais  decorrentes  de  suas  atividades  (isto  é  dizer:  se

possível,  a  mínima regulamentação  de  deveres  ambientais),  ao  segundo  (mais  do  que

nunca!) interessa politicamente o rápido incremento da receita estatal, o que se dá pela via

da arrecadação de tributos.

Não  é  necessário,  portanto,  avançar  mais  nesse  raciocínio  para

enxergar que a equivalência entre esses interesses se traduz, no dia a dia do Conama, na

sistemática  aglutinação  de  posições  em  torno  de  um  polo  majoritário  antagônico  aos

propósitos de proteção e promoção dos direitos fundamentais ali em jogo.

Como se não bastasse, com a reformulação do colegiado, ainda foi

abolida,  dentro  do  referido  “bloco  governamental”,  a  representação  dos  órgãos

governamentais mais afetos à temática do meio ambiente, como a Agência Nacional de

Águas (ANA) e o Instituto Chico Mendes da Biodiversidade (ICMBio). Além desses, excluiu-

se do Conama o Ministério da Saúde, que, afora o MMA, é o órgão da Administração Direta

que maiores contribuições deveria trazer à formulação de políticas públicas ambientais, em

razão  do  imbricamento  natural  entre  as  questões  de  saúde  pública  e  de  promoção  da

qualidade ambiental.5

5 Esse foi o caso, por exemplo, da revisão da Resolução Conama nº 03/1990, finalizada em novembro de 2018, com a edição 
da Resolução Conama nº 491. Naquele processo de revisão normativa, que tratava sobre novos padrões nacionais de qualida-
de do ar, estavam em jogo os enormes custos suportados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), em razão da carga de morbi-
mortalidade decorrente do problema da poluição atmosférica. Registre-se que, na ocasião da deliberação final no Plenário no 
Conama, submetida a votação nominal dos conselheiros, o Ministério da Saúde foi o único     ente estatal,   dentre os 39 com re  -  
presentação presente na sessão (incluídos os governos estaduais e municipais), a votar pela não aprovação do texto-base da 
minuta (Fonte: Ministério do Meio Ambiente. Disponível em: 
<http://www2.mma.gov.br/port/conama/processos/C1CB3034/Texto_Base_Prop_Revisao_03_90.pdf>. Acesso em: 06 ago 
2019.) A Resolução nº 491, enfim aprovada, é agora objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade (ADI nº 6.148 / DF) 
proposta pelo Ministério Público Federal, por patente insuficiência protetiva aos direitos fundamentais envolvidos.

4
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A par disso, para não restar dúvidas quanto às intenções (contrárias

aos  interesses  socioambientais)  do  atual  Governo,  terão  assento  cativo  no  colegiado  o

Ministério  de  Minas  e  Energia  e  o  Ministério  da  Agricultura  Pecuária  e  Abastecimento

(MAPA),  naturalmente  infensos,  como  se  sabe,  às  pautas  ligadas  à  proteção  do  meio

ambiente e da saúde.

A reforma  ora  operada  sobre  o  Conama,  ainda  que  arbitrária  e

injustificável na perspectiva da nossa ordem constitucional, não causa qualquer surpresa

àqueles  que  já  vinham  acompanhando  as  declarações  e  feitos  dos  membros  do  novo

Governo. A pronta desconfiança contra a participação institucionalizada da sociedade civil

em fóruns estatais de políticas públicas, uma atávica hostilidade às ONGs ambientalistas,

bem como o obtuso diagnóstico de que o problema do Conama se encontrava no “inchaço”

de sua composição6 (e não justamente na disparidade de interesses representados e na

sub-representação das entidades ambientalistas independentes) eram por si só elementos

bastantes  para  fazer  prever  as  intenções  de  desmonte  do  sistema  organizacional  de

proteção nacional do meio ambiente, no qual o Conama figura – ou ao menos figurava –

como o mais importante órgão de formulação.

Todavia, ainda que se leve em conta a “reserva de administração” de

que dispõe qualquer novo governo para alterar estruturas organizacionais e procedimentais

da Administração Pública  aos moldes  de suas  promessas  eleitorais  (mesmo que esses

desígnios representem a suposta vontade da maioria do eleitorado), a verdade é que, num

Estado Democrático de Direito, os limites do que é permitido e proibido tem que ter guarida

na Constituição Federal.

O  alerta  se  agrava  no  presente  caso,  em  que  a  normativa

governamental,  de  todo  autoritária  e  desarrazoada,  pretende  atingir  um  dos  autênticos

(porque inseridos  no artigo 1º  da Carta Maior)  princípios fundamentais  de nossa ordem

constitucional, qual seja, o da participação direta do povo na construção dos desígnios da

nação.

A isso se somam as declarações efetuadas em desabono às ONGs e

às ações dos próprios agentes públicos que, por definição normativa, cabem zelar pelo meio

6 Disponível em: <https://www.oeco.org.br/reportagens/alterar-composicao-do-conama-esta-nos-planos-do-governo-desde-o-
ano-passado/>. Acesso em: 26 ago. 2019.

5
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ambiente.  Corrobora-se,  deste modo,  a assertiva de que as alterações promovidas pelo

novo decreto não visam de forma alguma a tornar o Conama mais eficiente, mais enxuto,

mais ágil ou mais técnico, como apregoado alhures.

São incontestes, portanto, as evidências de que é real e está de fato

em andamento o tão amiúde falado “desmonte” do aparato estatal de proteção e promoção

do meio ambiente, ou como bem formulado recentemente em ato conjunto de todos os sete

ex-ministros  da  pasta  ambiental  ainda  vivos,  a  prática  de  uma  "política  sistemática,

constante e deliberada de desconstrução e destruição das políticas ambientais".7

Assim, não apenas para impedir um ataque frontal a um dos mais

importantes pilares de nossa ordem constitucional, que é a participação direta da sociedade

(conforme será melhor tratado mais adiante),  mas também para que não se abale mais

ainda o tão combalido direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e

aqueles outros a ele umbilicalmente ligados (saúde e vida), merece ser obstaculizada na

mais alta via judicial o ato da Presidência da República.

7 Disponível em: <https://brasil.elpais.com/brasil/2019/05/08/politica/1557338026_221578.html>. Acesso em: 06 ago. 2019.

6
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PARTE I: DO CONAMA E SUA FALTA DE PARIDADE

Capítulo 1: Composição do Conama

O  Conselho  Nacional  do  Meio  Ambiente  –  Conama,  vinculado  ao

Ministério  do  Meio  Ambiente,  foi  criado  pela  Lei  nº  6.938/1981,  que  instituiu  a  Política

Nacional do Meio Ambiente, configurando-se como órgão deliberativo e consultivo integrante

do Sistema Nacional do Meio Ambiente – Sisnama.8

Desde 1984, no exercício de sua função deliberativa, o Conama tem

normatizado, em caráter  infralegal,  todos os assuntos atinentes ao meio ambiente.  Essa

regulamentação em matéria ambiental se dá principalmente por meio de resoluções, que

têm alcance nacional e constituem, dentre as categorias de atos legalmente facultadas à

atividade  do  colegiado,  aquela  com maior  caráter  normativo.  Por  meio  de  resolução,  o

Conama pode estabelecer diretrizes, normas técnicas, critérios e padrões ambientais, além

de determinar  a realização de estudos ambientais  e a perda ou restrição de benefícios

fiscais concedidos pelo Poder Público.

Desde  sua  instituição,  o  conselho  desempenha  papel  central  na

modelagem das políticas de proteção do meio ambiente e promoção da qualidade ambiental

em nosso país, editando resoluções que versam “sobre os mais variados assuntos e que

têm, na prática, força de lei, tal o respeito que lhes é deferido pelos órgãos ambientais e

pelos próprios destinatários das normas”.9

A  despeito  de  outros  problemas  atinentes  ao  funcionamento  do

Conama — como o baixo grau de procedimentalidade e transparência no desenvolvimento

das discussões e decisões do órgão — dá-se enfoque, nesta apresentação, a um problema

crônico e sistêmico que sempre esteve presente na vida do colegiado, e que agora, com a

8 Lei n. 6.938/81 (com redação dada pela Lei n. 8.028/90):
“Art 6º - Os órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, bem como as
fundações instituídas  pelo Poder  Público,  responsáveis  pela  proteção e  melhoria  da qualidade ambiental,  constituirão o
Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, assim estruturado:
[…]
II - órgão consultivo e deliberativo: o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), 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;”
9 SANTOS, Fábio Ribeiro dos. O poder normativo do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA. Faculdade de Di-
reito da Universidade de São Paulo: Tese de Doutorado, 2006, p.81.
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edição do Decreto nº 9.806/2019, se agudizou a ponto de colocar em risco a própria razão

de ser do Conama, como fórum elaborador de políticas públicas ambientais. Trata-se, pois,

da questão do desequilíbrio entre o número de conselheiros que representam estritamente o

propósito de defesa e preservação ambiental e o número de representantes dos múltiplos

interesses parciais (notadamente os de natureza político-governamental, econômica etc.),

detendo estes a esmagadora maioria de assentos do colegiado.

Entendemos que o desequilíbrio  na composição do conselho não é

uma mera disfunção menor, sanável por vias procedimentais internas do órgão regulatório.

Pela própria natureza e especial proteção que a Constituição confere ao interesse público

em matéria de proteção ambiental, a questão do desequilíbrio de interesses tem significado

(já muito antes das drásticas transformações postas pelo novo decreto) uma grave violação

aos ditames constitucionais da democracia participativa, da igualdade e da proteção dos

direitos fundamentais do meio ambiente e outros a ele conexos. Além disso, o desbalanço

no arranjo de forças tem dado ensejo a um permanente estado de desvirtuamento do órgão

em relação às finalidades institucionais a que está vinculado por força da lei que o criou e da

própria Constituição Federal.

Pois bem. A configuração do Conama imediatamente anterior à edição

do  Decreto  nº  9.806/2019  totalizava  um  corpo  de  96  conselheiros,  incluindo  o  seu

Presidente e seu Secretário-Executivo, respectivamente nas pessoas do Ministro do Meio

Ambiente e do Secretário-Executivo da mesma pasta. A composição geral do plenário do

Conama é regida pelo artigo 5º do Decreto nº 99.274/1990, dispositivo que já foi objeto de

sucessivas reformas desde sua primeira redação. A última delas a implementar alterações

substanciais na feição do órgão havia se dado em 2001, por meio do Decreto nº 3.942. Uma

vez  que,  até  o  decreto  de  2019,  todas  as  pastas  do  Executivo  federal  com  status  de

ministério tinham representação no Plenário, o número absoluto de conselheiros oscilava de

acordo  com  a  configuração  adminsitrativa  dos  sucessivos  governos.  Sem  embargo,  o

desenho geral da composição do Conama manteve-se praticamente a mesma de 2001 a

2019.

Ao menos até a edição do Decreto nº 9.806, costumava-se dizer que

estavam representadas no Conama cinco diferentes “categorias de interesse multissetorial”,

para  usar  a  expressão  constante  na  última  edição  do  Regimento  Interno  do  Conama10

10 Artigo 34, caput, do Regimento Interno do Conama (Anexo da Portaria MMA nº 452, de 17 de novembro de 2011).
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(documento  que,  com a edição do  novo decreto  reformador,  deverá  ter  vários  de  seus

dispositivos revogados por incompatíveis com a nova composição e funcionamento, apesar

de ainda vigorar no todo como regramento interno do colegiado). Os tais segmentos, até a

edição do Decreto nº 9.806, obedecia à seguinte configuração:

 Governo  federal:  28  representantes  (incluindo  o  Presidente  e  o  Secretário-

Executivo do Conama), sendo eles:

◦ um representante  de cada um dos ministérios,  secretarias  da Presidência  da

República  e  dos Comandos Militares  (totalizando 23 cadeiras,  já  à  época da

edição do novo decreto);

◦ um representante do Ibama;

◦ um representante do ICMBio;

◦ um representante da ANA (Agência Nacional de Águas);

 Governos estaduais: 27 representantes, sendo eles um representante de cada um

dos governos estaduais e um do Distrito Federal;

 Governos municipais: 8 representantes, sendo eles:

◦ um representante de cada região geográfica do País;

◦ um  representante  da  Associação  Nacional  de  Órgãos  Municipais  de  Meio

Ambiente (ANAMMA);

◦ dois representantes de entidades municipalistas de âmbito nacional;

 Entidades empresariais: 8 representantes, sendo eles:

◦ três representantes indicados pela Confederação Nacional da Indústria (CNI);

◦ um representante indicado pela Confederação Nacional da Agricultura (CNA)

◦ dois representantes indicados pela Confederação Nacional do Comércio (CNC)

◦ um representante indicado pela Confederação Nacional do Transporte (CNT)

◦ um representante indicado pelo Setor Florestal

 Entidades de trabalhadores e da sociedade civil: 22 representantes, sendo eles:

◦ dois  representantes  de  entidades  ambientalistas  de  cada  uma  das  regiões  

geográficas do País;

◦ um representante de entidade ambientalista de âmbito nacional;  

◦ três representantes de associações legalmente constituídas para a defesa dos

recursos naturais e do combate à poluição, de livre escolha do Presidente da

República
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◦ um representante de entidade profissional, de âmbito nacional com atuação na

área  ambiental  e  de  saneamento,  indicado  pela  Associação  Brasileira  de

Engenharia Sanitária e Ambiental (Abes);

◦ um  representante  de  trabalhadores  indicado  pelas  centrais  sindicais  e

confederações  de  trabalhadores  da  área  urbana,  escolhido  em  processo

coordenado pela CNTI e CNTC;

◦ um representante dos trabalhadores da área rural, indicado pela Confederação

Nacional dos Trabalhadores da Agricultura (Contag);

◦ um  representante  das  populações  tradicionais,  escolhido  em  processo

coordenado  pelo  Centro  Nacional  de  Desenvolvimento  Sustentável  das

Populações Tradicionais (CNPT/Ibama);

◦ um representante da comunidade indígena, indicado por entidade que represente

os povos indígenas do Brasil;

◦ um representante da comunidade científica, indicado pela Sociedade Brasileira

para o Progresso da Ciência (SBPC);

◦ um representante do Conselho Nacional de Comandantes Gerais das Polícias

Militares e Corpos de Bombeiros Militares (CNCG);

◦ um  representante  da  Fundação  Brasileira  para  a  Conservação  da  Natureza

(FBCN);

Afora  essas  cinco  categorias  —  cujos  representantes  contavam

todos com direito a voto, inclusive o Presidente e o Secretário-Executivo do colegiado —

também compunham o Plenário do Conama:

• um membro honorário, indicado pelo Plenário (assento que ultimamente encontrava-

se vago); e

• três conselheiros sem direito a voto, sendo eles:

◦ um representante do Ministério Público Federal;

◦ um representante dos Ministérios Públicos estaduais;

◦ um  representante  da  Comissão  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento

Sustentável da Câmara dos Deputados.
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Até a edição do Decreto nº 9.806/2019, o Plenário do Conama, órgão

superior de deliberação, contava, portanto, com 93 membros com direito a voto, e mais três

sem direito a voto.

Com as alterações promovidas pelo recente decreto presidencial  —

que, em termos quantitativos, aumentou a representação proporcional do Governo Federal e

diminuiu de 11 para 4 o número de ONG’s ambientalistas independentes no Conselho — as

representações dos segmentos ficaram distribuídas da seguinte forma:

Como será melhor explicado no capítulo seguinte desta representação,

inobstante  a  referida  divisão  em  cinco  distintas  “categorias  de  interesse  multissetorial”,

sempre foi nítida a existência de uma dualidade real de interesses na prática deliberativa do

Conama.  Além  disso,  é  evidente  a  existência  de  um  “bloco  governamental”  nas  várias

instâncias do colegiado, formado pela conjugação das representações dos governos federal,

estaduais  e  municipais.  As  tabela  acima  mostra  que  esse  grande  conglomerado  de

interesses político-governamentais, detém aproximadamente 74% das cadeiras.

Todavia,  se compararmos as proporções atuais  com a configuração

imediatamente anterior ao novo decreto, nota-se uma “hipertrofia” do Governo Federal no

Conama, que ocupava 30% dos assentos votantes, e agora, com a reforma do novo

decreto, dominará, sozinho, nada menos que 43,5% dos votos.

11



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA – 3ª REGIÃO

Descontadas  as  representações  dos  entes  governamentais  em

conjunto, resta menos da metade dos assentos para ser repartida entre todos os outros

atores remanescentes — ou seja, para o espectro dos outros atores sociais representados,

um grupo que, de tão heterogêneo, acaba por ter em comum tão somente o fato de não

estarem vinculados (ao menos formalmente) a órgãos estatais.

O  segmento  conhecido  internamente  no  Conama  como  o  da

“sociedade civil” (e que antes contava com a representação tanto de ONGs ambientalistas

como de associações de classe, centrais sindicais e associações profissionais etc.) é hoje

composto por “quatro representantes de entidades ambientalistas de âmbito nacional” que

“terão mandato de um ano e serão escolhidos por sorteio anual, vedada a participação das

entidades ambientalistas detentoras de mandato”, conforme o novo decreto.  Com isso, as

ONGs ambientalistas – que são os entes mais legitimados para representar o interesse de

toda a coletividade em prol do meio ambiente e dos direitos fundamentais a ele conexos –

reúnem escassos 17% dos assentos votantes no Conama.

Diante  desse  cenário,  no  capítulo  a  seguir  trataremos  mais

detidamente  da  questão  da  real  dualidade  de  interesses  representados  no  Conama,

fenômeno  que  se  dá  pelo  nítido  antagonismo  entre,  de  um  lado,  a  representação  de

interesses parciais os quais, apesar terem natureza (político-governamentais, econômicos,

classistas, corporativistas etc.), e, de outro, os mandatários da defesa eclusiva da proteção

do meio ambiente e de outros bens fundamentais, identificados a uma irrisória minoria de

ONG’s ambientalistas. Apenas a partir de uma perspectiva realista da problemática instalada

do  Conama  pode-se  compreender  o  crônico  desequilíbrio  existente  no  colegiado,

dramaticamente aprofundado com a edição do Decreto nº 9.806/2019.

Capítulo 2: Os cinco “segmentos” e a dualidade de interesses no Conama

É perceptível, mesmo sem uma incursão mais profunda no cotidiano

das  discussões  travadas  no  Conama,  nos  grupos  de  trabalho,  câmaras  técnicas  e  no

Plenário, a existência de duas categorias de interesses distintos, ainda que regimentalmente

o  conselho  se  diga  composto  por  cinco  “segmentos”  ou  “categorias  de  interesse

multissetorial” diferentes.
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Preliminarmente,  vale  lembrar  que,  apesar  de  não  guardarem

correspondência com a divisão de assentos do Plenário do Conama, os ditos segmentos

têm importância prática para a formação das câmaras técnicas e dos grupos de trabalho.

Nesses relevantes órgãos fracionários, onde se trava de fato a maior parte dos debates da

atividade  normativa,  os  cinco  segmentos  são  representados  paritariamente,  ou  seja,  ali

contam com o mesmo número de representantes. Em tese, isso permite que um segmento

como a “sociedade civil”,  com representação pequena no Plenário,  possa,  nas câmaras

técnicas  e  nos  grupos  de  trabalhos,  se  equiparar  ao  majoritário  segmento  do  Governo

Federal, igualando-se a ele.

O exemplo poderia ser usado pelo Governo para ludibriar incautos,

procurando afirmar que existem ainda resquícios de paridade no Conama.

Quando se considera, contudo, que o próprio Governo Federal (ele

mesmo,  uma  das  “categorias  de  interesse”,  e,  ele  mesmo,  a  categoria  majoritária  no

Plenário) se incumbiu da tarefa de definir quantos e quais eram esses segmentos, e o fez

sem definir para si qualquer baliza metodológica que não o seu próprio capricho, aí então se

vê  que  as  categorias  de  interesse  multissetorial  refletem  a  mesma  arbitrariedade

interessada que guiou a divisão de assentos do Conama.

Dispensável aqui uma crítica ao modelo de divisão que resultou nos

tais cinco segmentos que afinal compõem o Conama, até porque, se critério objetivo houve,

nunca se soube qual tenha sido ele. E não poderia ser diferente: não há motivo razoável que

explique, por exemplo, a decisão de separar a representação do bloco governamental em

três  segmentos  distintos  (Governo  Federal,  governos  estaduais  e  governos  municipais),

enquanto, até a edição do Decreto nº 9.806/2019, ONG’s ambientalistas tinham que dividir o

mesmo segmento da “sociedade civil” com entidades de classe, associações profissionais e

centrais sindicais, entidades cuja preocupação e afinidade com as questões ambientais é,

na melhor das hipóteses, secundária em sua escala de prioridades. 

Na nova configuração, estas entidades de classe foram eliminadas,

de modo que,  agora,  o segmento da sociedade civil  é representado exclusivamente por

entidades ambientalistas.

Com isso, ocupando três dos cinco segmentos do Conama, o bloco
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governamental (âmbitos Federal, estaduais e municipais) acaba detendo 60% das cadeiras

em todos os órgãos fracionários, enquanto as ONG’s ambientalistas ficam limitadas a 20%

da  composição  daqueles  órgãos  (2  de  10  assentos).  Em  termos  práticos,  com  essa

representatividade, a sociedade civil fica impedida de fazer valer até mesmo as pretensões

mais  básicas  e  indispensáveis  para  instruir  minimamente  os  processos  de  cognição  do

Conama, pretensões estas que, de resto, deveriam ser até mesmo reconhecidas de ofício

pelas autoridades diretoras do Conama. Tais barreiras regimentais, que relegam à decisão

da maioria aquilo que não deveria ser uma objeto de escolha, já foram fundamentais para

fazer avançar propostas normativas indefensáveis do ponto de vista da isenção técnica.

Seria, de todo modo, simplista resumir o desequilíbrio do Conama

por meio do retrato da “balança dos segmentos”. 

Todavia,  a  questão  da  divisão  em  “categorias  de  interesse

multissetorial” é didática e muito reveladora da capacidade que tem o Governo de manipular

e desvirtuar os procedimentos e estruturas do Conama de modo tal que possam atender aos

interesses seus e de outros que a eles se aglutinam. E mais do que isso: ensina algo sobre

como  é  possível  mascarar  desequilíbrios  gritantes  e  simular  a  representação  de  uma

suposta  “pluralidade  de  interesses”,  fazendo  uso  tão  somente  da  classificação  dos

interesses em tantas categorias quanto forem convenientes aos seus propósitos.

Assim,  para  efeitos  da  discussão  sobre  o  equilíbrio  de  forças  no

Conama, e, portanto sobre o desenho de composição mais adequado aos seus propósitos

institucionais, há que se afastar, antes de mais nada, a gramática oficial dos segmentos de

interesse.  A partir  daí,  há  que  se  fixar  um  critério  idôneo  de  discrímen  dos  interesses

representados ali no Conama, um critério, portanto, lastreado em premissas juridicamente

sólidas  e  ao  mesmo  tempo  realistas  quanto  à  correlação  de  forças  concretas  que  se

expressam quando o assunto envolve a proteção do meio ambiente e dos bens jurídicos

fundamentais a ele coligados. 

Partindo-se de premissas equivocadas, se instala permanentemente

um estado de desequilíbrio no Conama, e pendendo a balança em franco detrimento da

proteção ambiental, só se pode mesmo ter como resultado a frequente edição de normas

pouco protetivas, quando não frontalmente violadoras da Constituição.
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Sem embargo, ao analisar o tema sob a ótica da sociedade de risco,

Canotilho  bem  nos  fala  da  obsolescência  do  uso  de  certas  categorias  jurídicas

ultrapassadas  na  seara  do direito  ambiental,  critérios  que podem se prestar  em muitos

casos a dissimular o real imbricamento de interesses parciais que existem em desfavor dos

propósitos protetivos do direito ambiental:

“O efeito irradiante dos atos ou procedimentos das autoridades nas

sociedades  de  risco  ganha,  por  isso,  uma  dose  relevante  de

atratividade na teoria do direito  público.  Em vários domínios,  mas

sobretudo no direito do ambiente, no direito urbanístico,  no direito

dos  consumidores,  é  patente  que  algumas  das  tradicionais

construções  jurídicas  se  veem  hoje  em  sérias  dificuldades  para

captar satisfatoriamente a complexidade subjacente à imbricação dos

vários interesses convergentes, concorrentes ou contrapostos”.11

Além disso, a finalidade institucional do Conama e sua vinculação a

bitolas normativas de contornos nítidos em nosso ordenamento jurídico (que o obriga à

máxima proteção dos direitos fundamentais com que lida) são os elementos primordiais a se

considerar para a fixação de um discrímen de interesses que não seja arbitrário, mas sim

coerente com o verdadeiro sentido do princípio da igualdade, para que, neste quadrante,

também tenha a Constituição Federal a máxima concretude.

Afinal, o Conama é, por natureza legal, um órgão cuja atuação está

vinculada à finalidade de proteção ambiental, proteção que deve se dar nos moldes ditados

pela Constituição Federal, cabendo ao colegiado, no desempenho dessa função protetiva,

editar resoluções (atos normativos infralegais com força de lei) que visem, em síntese, “a

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

assegurar,  no  País,  condições  ao  desenvolvimento  sócioeconômico,  aos  interesses  da

segurança  nacional  e  à  proteção  da  dignidade  da  vida  humana”  (artigo  2º  da  Lei

6.938/1981).

11 CANOTILHO, J.J. Gomes. “Privativismo, associativismo, e publicismo na justiça administrativa do ambiente”, Revista de
legislação e jurisprudência, Coimbra, v. 128, n. 3.857, p. 233, dez. 1995/1996 Apud LEITE, José Rubens Morato; AYALA, 
Patryck de Araújo. Dano ambiental:do individual ao coletivo extrapatrimonial. Teoria e prática. 4.ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2011, p. 29.
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Não podendo se arredar dessas balizas finalísticas, impõe-se para o

Conama um desenho de distribuição de cadeiras que discrimine e classifique os interesses

em jogo não com base em um critério qualquer, mas sim num que esteja em sintonia com o

norte dado pela Constituição e pela Lei. Aplicando-se esse discrímen vinculante — e não o

arbítrio caprichoso dos tantos ou quantos “segmentos” em que se pretenda dividir o corpo

de conselheiros — concluir-se-á que existe no Conama uma real  dualidade de interesses.

Em artigo publicado em 2016, este signatário já propôs a classificação dualista das forças

em confronto no Conama, formulando-a nos seguintes termos:

“Um é o interesse unicamente ambiental defendido pelas entidades

não governamentais criadas precipuamente para tanto, que mediante

suas propostas e considerações, buscam resguardar os interesses

exclusivamente ambientais ou ao menos mitigar os efeitos nocivos

ao  meio  ambiente  advindos  de  possíveis  posições  propostas  dos

representantes  dos  outros  interesses  que  não  exclusivamente

ambientais;  o  outro  classificamos  como  interesses  múltiplos,

defendidos por todos os demais componentes do conselho.

Como  defensores  desses  múltiplos  interesses,  que  não  são

meramente  ambientais,  encontramos  ali  no  Conama  as  demais

entidades  (órgãos  governamentais  nas  três  esferas,  entidades

ligadas  aos  setores  industriais  e  comerciais,  assim  como  os

empregados,  entre  outros)  que,  dizendo  aliar-se  também  ao

interesse  ambiental,  conjugam,  quase  sempre  e  com  maior

efetividade,  outros  interesses,  como  o  social,  político,  econômico

etc.”12

Essa classificação (que poderia perfeitamente se estender a outros

fóruns  de  formulação  de  políticas  públicas  ambientais)  se  justifica  principalmente  pela

ocorrência  do  fenômeno  da  aglutinação dos  ditos  “interesses  múltiplos”  em  torno  de

12 LIMA, José Leonidas Bellem de. “Democracia participativa, paridade e a necessária reforma da composição do Conama. 
Fórum de direito urbano e ambiental, Belo Horizonte, ano 15, n. 87, p.25-40, mai./jun. 2016, p. 32.
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posições antagônicas às alternativas que representem maior proteção ambiental. Afinal, por

mais que as prioridades imediatas dos seus respectivos setores não sejam exatamente as

mesmas em cada caso concreto, pois cada qual obedece à agenda específica de interesses

de seus “representados”, a realidade é que, quando postos, no Conama, diante da escolha

entre uma opção de regulamentação que prevê maior protetividade e outra que represente

menor protetividade, sistematicamente esses atores optarão pela segunda. 

Por  conseguinte,  ainda  que  em outras  frentes  do  debate  público,

esses sujeitos (que perseguem interesses parciais) possam eventualmente se contraporem

uns  aos  outros,  ou  mesmo  assumir  abertos  antagonismos,  na  seara  ambiental  eles

inequivocamente convergem para um campo comum, não mais opondo-se entre si, mas sim

cerrando  fileiras  para  suplantar  já  no  nascedouro  as  propostas  e  objeções  da  minoria

incômoda dos “ambientalistas”.

A convergência das posições é mesmo natural, uma vez que, numa

sociedade em geral pouco informada sobre a gravidade das consequências dos problemas

ambientais, encampar propostas de maior capacidade protetiva não rende a qualquer um

daqueles  agentes  interessados  os  desejados  dividendos,  sejam  eles  dividendos

propriamente  ditos,  advindos  do  lucro  empresarial,  sejam  eles  os  dividendos  político-

governamentais auferidos pelo Administrador Público, que busca induzir o desenvolvimento

econômico (e, portanto, a arrecadação do Estado) mesmo que isso implique um alto custo

para o meio ambiente, para a saúde e para a vida do público afetado.

Para nos atermos ao caso do referido “bloco governamental”: é nítido

que,  na  correlação  de forças  e  nas  temáticas  do Conama,  os  órgãos  das  três  esferas

federais  ali  representados  perseguem  praticamente  os  mesmos  interesses  de  natureza

político-governamental, não obstante os seus representantes possam até enxergar, entre si,

drásticas diferenças de visão e objetivos. 

Ao se observar a realidade do Conselho, vê-se, contudo, que viram

pó essas e outras diferenciações, provenientes em geral dos herméticos microcosmos da

Administração Pública ou da miríade de interesses político-partidários em disputa em nível

local, regional ou nacional. Essas diferenças se revelam demasiadamente superficiais ante

questões ambientais que demandam o enfrentamento de interesses mais profundos, e que

são comuns ao Estado-Administrador como um todo, em suas múltiplas manifestações.
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E nem se diga que seja presumível da parte do Estado (como ente

que personaliza a sociedade como um todo) sempre a defesa do interesse público, quanto

menos  num  fórum  participativo  em  que  ele  mesmo  figura  como  uma  das  “partes”

(segmentos)  do  todo.  A própria  doutrina  jurídica,  dispensando  incursões  no  campo  da

ciência política, já reconhece há muito a existência de interesses próprios, individuais, do

Estado, interesses esses que em nada se confundem com o verdadeiro interesse público,

tecnicamente classificado como interesse público primário. A esse respeito, colaciona-se a

clássica lição de Celso Antônio Bandeira de Mello:

“Outrossim,  a noção de interesse público,  tal  como a expusemos,

impede  que  se  incida  no  equívoco  muito  grave  de  supor  que  o

interesse público é exclusivamente um interesse do Estado, engano,

este,  que  faz  resvalar  fácil  e  naturalmente  para  a  concepção

simplista  e  perigosa  de  identificá-lo  com  quaisquer  interesses  da

entidade que representa o todo (isto é, o Estado e demais pessoas

de Direito Público interno).

Uma vez reconhecido que os interesses públicos correspondem à

dimensão pública dos interesses individuais, ou seja, que consistem

no  plexo  dos  interesses  dos  indivíduos  enquanto  partícipes  da

Sociedade  (entificada  juridicamente  no  Estado),  nisto  incluído  o

depósito  intertemporal  destes  mesmos  interesses,  põe-se  a  nu  a

circunstância  de  que  não  existe  coincidência  necessária  entre

interesse público e interesse do Estado e demais pessoas de Direito

Público.

É que, além de subjetivar estes interesses, o Estado, tal como os

demais particulares, é, também ele, uma pessoa jurídica, que, pois,

existe e convive no universo jurídico em concorrência com todos os

demais sujeitos de direito. Assim, independentemente do fato de ser,

por definição, encarregado dos interesses públicos, o Estado pode

ter,  tanto  quanto  as  demais  pessoas,  interesses  que  lhe  são

particulares,  individuais,  e  que,  tal  como  os  interesses  delas,
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concebidas  em,  suas  meras  individualidades,  se  encarnam  no

Estado enquanto pessoa. Estes últimos não são interesses públicos,

mas  interesses  individuais  do  Estado,  similares,  pois  (sob  prisma

extrajurídico),  aos  interesses  de  qualquer  outro  sujeito. Similares,

mas não iguais.  Isto  porque a  generalidade de tais  sujeitos  pode

defender  estes  interesses  individuais,  ao  passo  que  o  Estado,

concebido que é para a realização de interesses públicos (situação,

pois, inteiramente diversa da dos particulares), só poderá defender

seus próprios interesses privados, quando, sobre não se chocarem

com  os  interesses  públicos  propriamente  ditos,  coincidam  com  a

realização deles.”13 [Grifos nossos.]

Essa consciência de que os entes estatais – ou mais precisamente,

os agentes governamentais – defendem interesses próprios, como tratado acima, impõe a

convicção  de que  o  princípio  fundamental  da participação se dê  como controle  efetivo,

consequente, da sociedade sobre os processos decisórios do Estado, como bem leciona

Calmon de Passos:

“A participação,  característica  fundamental  dessa  nova  forma  de

convivência política, parte do convencimento de que o Estado não é

neutro,  nem  é  sempre  um  mediador  confiável.  Ele  tem  uma

fisionomia e expressa, não raramente, interesses em conflito com os

da sociedade civil. Não só ele se faz aliado de forças econômicas

hegemônicas,  internas  e  internacionais,  em  detrimento  dos

governados, como, em relação a si mesmo, é gerador de privilégios e

de castas que se refugiam como favorecidas e inatingíveis, em seu

interior  –  militares,  burocratas,  magistrados,  oligarquias,  etc.  Em

resumo: a democracia direta assenta no convencimento de que todo

e  qualquer  poder,  entregue  a  si  mesmo,  livre  de  controles  ou

fragilmente controlado,  degenera,  aliena-se,  distancia-se,  oprime e

desserve.

13 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 28.ed. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 65-66.
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Nesses  termos,  é  essencial  à  democracia  participativa

institucionalizar controles, pela sociedade civil, tanto do poder político

quanto do poder econômico. Não a ponto de paralisá-los, fazendo-os

inoperantes,  mas  suficientes  para  detê-los,  quando  tornados

ameaçadores.”14

Ao  defender  interesses  próprios  em  procedimento  de  qualquer

ordem, o Estado se porta ele mesmo como verdadeira parte, no sentido mais técnico da

palavra. Em fóruns de elaboração de políticas públicas ambientais, essa afirmação é tanto

mais  procedente.  Afinal,  no  Conama,  os  representantes  dos  entes  governamentais,

constituem,  explicitamente,  “categorias  de  interesse  multissetorial”,  assim  como  as

entidades empresariais e a sociedade civil são consideradas como segmentos.

A ilustrar o caráter de “parte interessada” dos entes estatais,  bem

como o embricamento entre interesses econômicos e político-governamentais, trazemos o

elucidativo, ainda que lamentável, exemplo de Brumadinho, onde recentemente se deu um

dos maiores desastras ambientais e humanos da história do Brasil. Diante da perspectiva de

queda nas arrecadações de royalties e impostos decorrente do anúncio da mineradora Vale

de que iria interromper suas operações em dez locais que utilizavam barragens de rejeito

como as do Córrego do Feijão,  prefeitos mineiros da região demonstraram apreensão e

criticaram a medida.

Em depoimento dado à imprensa, o presidente da Associação dos

Municípios Mineradores de Minas Gerais e também prefeito de Nova Lima disse o seguinte:

“Infelizmente,  afeta  todo  o  serviço  de  saúde,  da  educação,  da  limpeza  urbana,  da

segurança, né? Isso pra gente é um caos”.15

Na mesma ocasião, a seguinte fala do prefeito de Mariana, palco do

primeiro desastre da série:

14 PASSOS, J. J. Calmon. “Democracia, participação e processo”. In. GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido 
Rangel; WATANABE, Kazuo (Coord.). Participação e processo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1988, p. 93.
15 Disponível em: <https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/2019/01/30/prefeitos-de-mg-temem-perda-de-royalties-
com-decisao-da-vale-de-parar-producao-em-barragens.ghtml>. Acesso em: 26 ago. 2019.
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“Quem vai manter os serviços essenciais do município que hoje são

mantidos com as parcelas da CFEM [Compensação Financeira pela

Exploração  de  Recursos  Minerais]?  Nós  temos  educação,  saúde,

transporte  escolar…  Então,  simplesmente  falar  que  vai  cortar  e

deixar o problema em Mariana, como foi deixado pela tragédia da

Vale BHP, aqui, é fácil. Precisa esclarecer muito melhor.”

Por conseguinte, é de rigor se concluir que, ante essa sistemática

posição de interesse do Estado, não deveria caber ao Governo nem mesmo o papel de

mediador naqueles processos, porquanto seja ele intrinsecamente incapaz de ali agir com

imparcialidade.

Oportuno  aqui  o  alerta  de  Fábio  Konder  Comparato,  que  se  faz

pertinente não apenas como reflexão diante dos episódios acima retratados, mas sim diante

de  toda  a  realidade  que  subjaz  às  deliberações  que  se  dão  diuturnamente  em  tantos

quantos  conselhos  em  matéria  ambiental  espalhados  pelo  País:  “Um  Estado  fraco,

permanentemente  submetido  às  injunções  do  capital  privado,  no  plano  nacional  ou

internacional, é incapaz de atender às exigências do estabelecimento de condições sociais

de uma vida digna para todos”.16

De  outro  giro,  no  que  diz  respeito  aos  interesses  puramente

econômicos, o antagonismo em relação ao propósito protetivo chega a ser óbvio. Até que

ocorra uma improvável mudança de paradigma que os faça entender e agir  conforme a

correta noção de “desenvolvimento sustentável”, pode-se sempre esperar desses setores

uma frontal contraposição às alternativas mais protetivas de regulamentação ambiental, ou

até mesmo uma preferência velada pela ausência completa de qualquer regulamentação.

É  notória,  e  lamentavelmente  óbvia,  a  postura  dos  agentes

econômicos  em  relação  às  externalidades  negativas  que  são  geradas  pelas  atividades

poluidoras que geralmente exploram.

16 COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 3.ed. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 542. Apud. 
FERNANDES, Elizabeth Alves. “O papel do Judiciário na efetivação dos direitos sociais”, In. BOITEUX, Elza Antonia Pe-
reira Cunha (Coord.). Direitos humanos: estudos em homenagem ao Professor Fábio Konder Comparato. Sâo Paulo: JusPo-
divm, 2010, p. 173.
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O rechaço sistemático a qualquer regulamentação mais protetiva ao

meio ambiente pode encontrar explicação nos termos da própria teoria econômica, dado que

quaisquer decisões estatais (regulatórias, judiciais etc.) voltadas a tal intento representarão

sempre, em alguma medida, uma transferência de custos para a aqueles agentes, custos os

quais, sem a regulamentação, num estado de laissez-faire ambiental, são suportados por

toda a coletividade.

A respeito da lógica da necessidade de o Estado obrigar os agentes

ambientais  a  promover  a  “internalização  de  custos”,  colacionamos  a  síntese  do  debate

trazido por João Carlos Cabrelon de Oliveira:

“Em  relação  às  externalidades  negativas,  frequentemente  se

manifestam  na  forma  de  problemas  ambientais,  mais

especificamente na forma de prejuízo à qualidade ambiental, o qual

não  é  suportado  por  quem  explora  a  atividade  poluente  ou

degradadora. Exemplo clássico é o da indústria que lança poluentes

num rio, prejudicando uma cidade localizada à jusante, a qual dele se

aproveita para obter àgua para o consumo de seus habitantes. Os

custos  pelo  não  tratamento  dos  poluentes  serão  suportados  não

pelos  proprietários  da  indústria,  mas  pelo  poder  público,  que

despenderá  maiores  recursos  no  tratamento  da  água  colhida  do

curso d’água.

[…]

Resta, então, ante uma falha de mercado que cause ou possa causar

danos à qualidade do meio ambiente, recorrer ao Estado para corrigi-

la, ou para que este suporte os custos dela decorrentes.

[…]

A  intervenção  estatal  é  necessária,  portanto,  para  que  haja  a

internalização das externalidades, pela qual se obrigue ‘[…] o agente

poluidor a considerar, nos seus custos, os efeitos da poluição sobre a

sociedade  (CALDERONI,  2004,  p.  577).  No  mesmo  sentido  se

manifesta Salles (1988, p. 93), para quem

‘O  problema  das  externalidades  é  solucionado  com  a
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imposição forçada da ‘internalização’ dos custos, através

de disciplina  legal  que permita  o  desencadeamento de

medidas  administrativas  e  judiciais  para  corrigir  essa

imperfeição do mercado.’”17

Na mesma linha, a percuciente observação de Ícaro Demarchi Araújo

Leite, segundo o qual “não internalizar significa, essencialmente, não pagar pelos custos

ambientais  associados às  commodities lançadas no mercado.  Os produtores geralmente

não arcam com esses custos, que são assumidos pelo governo ou jamais considerados,

deixando a outros o peso das consequências.”18

Nesse diapasão, vê-se que os referidos problemas na composição e

no modo de funcionamento do Conama têm um caráter estrutural, crônico, não tendo sido

de modo algum criados pelo novo decreto, ainda que tenham sido por ele agravados.

Em parecer pro bono (Anexo 3), ofertado após consulta que lhe fez

este Procurador signatário (Anexo 2), em maio de 2018, o eminente Professor José Afonso

da Silva, indagado sobre a constitucionalidade da composição do Conama, sobretudo em

relação  ao  atendimento  dos  ditames  da  participação  popular,  da  igualdade  e  do

desenvolvimento sustentável,  após alentada fundamentação,  desta forma respondeu aos

quesitos formulados:

“A estrutura de composição do CONAMA, estabelecida pelo Decreto

99.274, de 1990, não cumpre o seu papel constitucional, no sentido

de viabilizar a participação direta da sociedade na efetiva defesa do

meio  ambiente,  no  sentido  de  viabilizar  a  participação  direta  da

sociedade na efetiva defesa do meio ambiente, simplesmente porque

conferindo às  entidades  governamentais  e  empresariais  a  maioria

dos membros votantes, simplesmente não observou o princípio da

17 OLIVEIRA, João Cabrelon de. O papel do controle social para a efetividade do direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado na política nacional de resíduos sólidos. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Direito / Programa de Pós-Gra-
duação em Direito – Universidade Metodista de Piracicaba, 2013, p. 35-36.
18 LEITE, Ícaro Demarchi Araújo. Aspectos relevantes na governança ambiental global: financiamento e sustentabilidade. 
São Paulo: CEDES, 2018, p.21.
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igualdade  que  dá  legitimidade  à  organização  democrática

participativa. Sim, existe, pois, ofensa aos princípios constitucionais

da  igualdade  e  da  concreta  participação  social  nas  questões

ambientais.

[...]

Essa  disparidade  numérica  de  votos  entre  os  conselheiros  que

defendem exclusivamente o meio ambiente e os demais, que militam

em prol  de  outros  interesses que não exclusivamente  ambientais,

afeta  o  objetivo  da  Política  Nacional  do  Meio  ambiente,  a

compatibilização  do  desenvolvimento  econômico-social  e  a

preservação da qualidade do meio ambiente. Sem dúvida que esse

desequilíbrio  de  forças  interfere  diretamente  na  promoção  do

desenvolvimento sustentável, sobretudo por o pêndulo pender para o

lado dos interesses contrários à defesa e à preservação da qualidade

do meio ambiente também para as futuras gerações.”19

Há que se lembrar que essas respostas do Professor José Afonso

foram dadas ainda tendo como base a composição do Conama vigente à época da consulta,

qual seja, aquela configuração que vigorava antes do Decreto nº 9.806/2019. Por óbvio,

então,  que  o  recrudescimento  dos  desequilíbrios  a  partir  do  novo  decreto  no  Conama

apenas tornou mais profundo o quadro de permanente violação constitucional apontado pelo

emérito constitucionalista. 

O  desequilíbrio,  no  entanto,  não  é  constatável  tão  somente  na

perspectiva  abstrata  dos  princípios  jurídico-constitucionais,  como  se  fosse  apenas

presumida a ofensa à democracia participativa e a outros preceitos contidos na Constituição

Federal.  Muito  pelo  contrário,  os  efeitos  desse  desvirtuamento  sempre  foram  sentidos

concretamente  por  aqueles  que  já  tiveram a  oportunidade  de  acompanhar  de  perto  as

atividades do colegiado ou por aqueles que, como conselheiros, tentaram tornar efetivo o

mínimo cumprimento da função institucional daquele órgão (“deliberar,  no âmbito de sua

competência, sobre normas e padrões compatíveis com o meio ambiente ecologicamente

equilibrado e essencial à sadia qualidade de vida”).

19 Anexo 3, p. 16-17.
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Com efeito, o caráter crônico dessa problemática, e, portanto, sua

realidade  muito  anterior  ao  Decreto  nº  9.806/2019,  ficou  bem  demonstrado  em  um

documento  recente  dos anais  do colegiado,  qual  seja,  a  resposta  do Ministério  Público

Federal à Moção Conama nº 131/2018 (Anexo 5). Do documento, transcreve-se a seguinte

passagem:

“A experiência acumulada foi deixando evidente que os frequentes

incidentes  de  desvirtuamento  dos  propósitos  institucionais  do

Conama não são frutos simplesmente de excepcionais episódios de

atuação  inadequada  da  esmagadora  maioria  de  defensores  de

interesses  políticos,  econômicos,  classistas  etc.,  mas  sim  de

problemas sistêmicos com capacidade de ruir o bom funcionamento

do órgão.

Em  diversas  ocasiões,  os  representantes  do  Ministério  Público

Federal  encontraram  nas  instâncias  do  Conama  barreiras

intransponíveis,  de  modo  que  irregularidades  procedimentais  e

deficiências materiais das propostas normativas nunca puderam ser

sanadas.  E não poderia ser  diferente,  diante  de uma composição

nada  paritária  em  todas  as  instâncias  do  colegiado,  cabendo  ao

segmento  da  sociedade  civil  ambientalista,  invariavelmente,  o

decorativo papel de ‘oposição’.

Diante  desse  cenário,  os  representantes  do  MPF  oficiaram  aos

sucessivos ministros do Meio Ambiente (na condição de presidentes

do Conama), alertando-os das irregularidades havidas nos processos

em curso no Conselho, e conclamando-os à tomada de providências

que fossem aptas a solucionar não somente de forma pontual,  no

varejo, os problemas detectados — uma vez que todos tinham as

mesmas raízes estruturais —, como também que fossem oferecidas

medidas  capazes  de  eliminar  ou,  ao  menos,  de  mitigar  de  forma

concreta,  efetiva  e  duradoura  os  descalabros  que  assolavam  e

assolam o colegiado.
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Também  as  entidades  da  sociedade  civil  incansavelmente  se

posicionaram nas instâncias do Conselho contra as irregularidades

perpetradas  em  inúmeros  processos  de  propostas  de  resolução,

alertando para os vários sinais de insuficiência democrática no órgão.

Em momentos extremos,  não houve alternativa a essas entidades

senão a sua retirada da discussão, em claro gesto de protesto cívico

contra o menoscabo e intransigência com que eram tratados os seus

conselheiros e as contribuições técnicas que traziam aos debates.

A toda evidência, não há que se falar de excessos de preciosismo

formalista na atuação do Ministério Público Federal, convergente em

muitos momentos com as posições das entidades ambientalistas. As

críticas já ultrapassam os muros do Conama, não se restringindo aos

atores minoritários que ali labutam exclusivamente em prol do meio

ambiente e que, no dia a dia do Conselho, se envolvem nas minúcias

dos processos.

Para qualquer observador externo que se dê ao trabalho de analisar

o concreto funcionamento do Conama, descortina-se o “faz de conta”

dos  trâmites  procedimentais,  ritos  esses  que  mal  conseguem

disfarçar a real intransigência e despotismo com que a maioria pré-

constituída conduz seus interesses e impõe resultados já de antemão

sabidos.

Com  efeito,  esses  aspectos  problemáticos  do  Conselho  já  vêm

setambém  objeto  de  estudo  e  análise  crítica  nas  fileiras  da

Academia.

Em trabalhos de titulação acadêmica, pesquisadores que tiveram a

oportunidade de acompanhar de perto e com isenção analítica a vida

institucional do Conama invariavelmente convergem ao descreverem

o  metabolismo  do  Conselho  quando  no  exercício  de  sua  função

normativa.  Em  consonância,  apontam  a  parcialidade  dos

conselheiros e a baixíssima profundidade da cognição das matérias

levadas à sua apreciação, deixando claro que a composição nada
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paritária e os procedimentos internos do órgão colegiado contribuem,

ao fim, para a produção de normas de baixa qualidade.

Destaque-se como prova bastante elucidativa os apontamentos feitos

por Fernanda Natasha Bravo Cruz em sua tese de doutorado,  na

qual, apresentando criteriosa análise e digressão dos fatos ocorridos

ao  longo  da  revisão  da  Resolução  Conama  nº  307/02,4  presta

testemunho  imparcial  sobre  o  nível  de  qualidade  dos  debates  no

Plenário do órgão colegiado:

‘No momento do plenário, nenhum membro da Câmara

Técnica  se  manifestou,  além  da  própria  Confederação

Nacional da Indústria, que conta com representação na

Câmara  e  no  Conselho.  Duas  representantes  da

sociedade civil  do  conselho,  uma delas  ex-membro da

Câmara,  tiveram  oportunidade  de  voz,  reiterando  os

Relatórios  de  Vistas  assinados  por  suas  respectivas

ONG’s, que destacavam a periculosidade dos resíduos. A

defesa de suas ideias quanto à manutenção das tintas e

de  suas  respectivas  embalagens  enquanto  resíduos

perigosos  na  Resolução  foi  desconsiderada

massivamente  por  quase  todos  os  representantes

estatais  e  do  setor  econômico,  conforme fica  claro  na

transcrição da reunião.

Desdobro essa reflexão para observar quatro motivações

para  uma  votação  em  plenário  com  resultado  de

desconsideração pela fala das duas mulheres ativistas.

Conforme  um  entrevistado  do  setor  governamental,  a

primeira motivação é que as embalagens de tintas já vêm

sendo  recicladas,  sem  observar  a  Resolução  do

CONAMA,  que  precisaria  se  atualizar  observando  as

convenções sociais informais.

[…]

‘A quarta motivação também é relevante. Conforme uma

das  representantes  da  sociedade  civil  afirmou  em
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entrevista  em 2015,  os representantes de governo vão

para as Reuniões do Conselho ‘com votos combinados,

conforme  seus  interesses.  Quando  nós,  os  poucos  da

sociedade civil  pedimos a  palavra  ali,  estamos falando

para surdos.’

[…]

Mais além, nos casos discutidos referentes à controvérsia

das  embalagens  de  tinta  e  à  estranha  ausência  de

controvérsia  na  pauta  sobre  dispersivos  químicos  no

oceano,  não  houve  desconsideração  das  falas  dos

expositores  de  dados  científicos.  Eram  óbvios  os

interesses  dos  atores  que  contaram  com  experts  nas

ocasiões:  a  Associação  Brasileira  dos  Fabricantes  de

Tintas  pleiteava  desregulamentar  seus  produtos;  o

Governo Federal, em 2015, pretendia viabilizar o Pré-Sal

com  celeridade.  Qual  a  imparcialidade  desses  atores?

Como  confiar  nesses  conhecimentos?  No  ponto  de

acesso  da  interface  socioestatal,  as  possibilidades  de

questionamento  estavam postas,  ainda  que  díspares  e

enviesadas,  dado  o  modo  de  escolha  da  maioria  dos

atores.  Essa  assimetria  de  poder  estabelecida  nos

procedimentos ora silencia os destoantes, ora meramente

permite falar para uma maioria que não está disposta a

ouvir.’20

Diante  desse  quadro,  é  comum  que  aberrações  jurídicas  sejam

amiúde produzidas em todas as instâncias do Conama (seja no plano

procedimental, pela interpretação de seu lacunoso regimento interno,

seja no plano do próprio direito material, pela ineficácia consentida e

deficiência protetiva das normas que edita).

Não é necessário que se faça qualquer acrobacia hermenêutica para

afirmar  que  o  objetivo  precípuo  do  Conama deve  ser  a  proteção

20 BRAVO CRUZ, Fernanda Natasha. Conselhos nacionais de políticas públicas e transversalidade: (des)caminhos do de-
senvolvimento democrático. Tese (Doutorado – Doutorado em Desenvolvimento, Sociedade e Cooperação Internacional) – 
Universidade de Brasília, 2017.
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ambiental, conforme preceitua a Constituição Federal em seu artigo

225  e  o  artigo  2º  da  Lei  6.938/81  (Política  Nacional  do  Meio

Ambiente),  cuja  força  normativa  obriga  as  esferas  produtoras  de

normas infralegais a não se arredarem desse quadro normativo de

feição protetiva.

Os resultados aquém desse desiderato institucional  para o qual  o

Conama foi criado não são fruto tão somente do desconhecimento

generalizado de seus servidores e conselheiros acerca dos princípios

constitucionais,  dos  direitos  fundamentais  e  dos  princípios  que

informam  o  direito  ambiental,  todos  aos  quais  se  deve  dar

concretude.

Como raiz  de  todo  esse  comportamento  disfuncional  do  Conama

como instituição, tem-se a ausência de legitimidade democrática na

formação de sua composição — no caso do Conama, ela se deu por

ato do chefe  do Executivo  (Decreto  nº  99.274/90),  que,  de forma

arbitrária, concedeu apenas onze cadeiras para a representação das

entidades  ambientalistas  da  sociedade  civil  não  nomeáveis  pelo

Presidente  da  República.  Justamente  por  isso,  maior  é  a

necessidade de uma vigilância e aferimento no controle dos atos do

Conama.”21

Capítulo 3: A necessária representação majoritária das ONG’s ambientalistas

Embora em uma relação de antagonismo,  é lícita  a  dualidade de

interesses (ambientais  e múltiplos)  postos em jogo no Conama. A distribuição de forças

entre essas duas naturezas de interesses deve, contudo, atender ao princípio da igualdade,

de modo que tenham as mesmas condições – não só em termos numéricos, mas também

qualitativas  –  de  poder  ver  consideradas,  debatidas  e  até  rejeitadas  (contanto  que

fundamentadamente)  as  suas proposições.  Somente  assim o colegiado poderá alcançar

uma cognição com a profundidade e rigor que os temas ambientais demandam.

21 Anexo 5, p. 4-8. Documento também disponível em: <http://www2.mma.gov.br/port/conama/processos/0E671609/Ofi-
cio_MPF.pdf>. Acesso em: 27 ago. 2019.
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Considerando que a técnica decisória pela maioria é o mecanismo

adotado para a tomada de decisões nesses colegiados, mas que, por outro lado, o Conama

está sobretudo vinculado legal e constitucionalmente ao cumprimento de sua finalidade de

proteção ambiental, é preciso então decidir a qual dos dois tipos de interesse em oposição

nesse colegiado deve-se conferir a maioria, de modo que se dê ao órgão (e não a uma ou

outra  parte)  as  maiores  probabilidades  para  que  realize  seu  desígnio,  sem  que  se

impossibilite que os outros interesses parciais sejam considerados e que se façam valer nas

decisões.

Trilhando portanto o princípio da igualdade e nele nos aprofundando,

a fim de estabelecermos balizas objetivas para solucionar esta crucial  questão,  é antes

necessário  que  se  identifique  o  bloco  mais  afeito  e  legitimado  a  cumprir  a  tarefa  que

empresta ao Conama a sua própria razão de ser.  Afinal,  “o Meio Ambiente,  diretamente

implicado no bem-estar da coletividade, deve ser protegido dos excessos quantitativos e

qualitativos  da  produção  econômica  que  afetam  a  sustentabilidade  e  dos  abusos  das

liberdades que a Constituição conferiu aos empreendedores”,22 e não serão, como vimos, os

entes estatais, quanto menos os próprios defensores dos interesses econômicos, a operar

essa proteção.

Ao  tratar  da  estrutura  dos  direitos  de  igualdade,  consigna  Robert

Alexy que há dois tipos de direitos de igualdade definitivos abstratos: “o direito de ser tratado

igualmente, se não houver razão suficiente para a permissibilidade de tratamento desigual; e

o direito de ser tratado desigualmente,  se houver uma razão suficiente para o dever de

tratamento desigual.”

Continuando nessa linha, chega o autor a duas conclusões:

“Se não houver uma razão suficiente para a permissibilidade de um

tratamento desigual, então o tratamento igual é obrigatório.

Se houver uma razão suficiente para o dever de tratamento desigual,

então o tratamento desigual é obrigatório”.23

22 MILARÉ, Édis. Direito do ambiente: a gestão ambiental em foco. 7.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, p.187.
23 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. 2.ed. São Paulo: Malheiros, p.429-430.
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Ambas as  conclusões  acima se conjugam em desfavor  tanto  dos

segmentos  governamentais  quanto  do  empresarial,  que  perseguem  a  satisfação  de

interesses parciais,  o que se acentua mais ainda se considerarmos que no tabuleiro do

Conama os interesses desses agrupamentos, como já demonstrado, se amalgamam, ainda

que por distintas razões.

Importante  também,  nesse  sentido,  a  percuciente  lição  de  Celso

Antônio Bandeira de Mello:

“O ponto nodular para exame da correção de uma regra em face do

princípio isonômico reside na existência ou não de correlação lógica

entre o fator erigido em critério de discrímen e a discriminação legal

em função dele.

Com efeito,  há espontâneo e até inconsciente reconhecimento  da

juricidade  de  uma  norma  diferençadora  quando  é  perceptível  a

congruência  entre  a  distinção  de  regimes  estabelecida  e  a

desigualdade de situações correspondentes.

Esclarecendo melhor: tem-se que investigar, de um lado, aquilo que

é erigido em critério discriminatório e, de outro lado, se há justificativa

racional  para,  à  vista  do  traço  desigualador  adotado,  atribuir  o

específico tratamento jurídico construído em função da desigualdade

afirmada.”24

Neste  contexto,  fixemos  em  breves  tópicos  as  premissas  que

impõem a inarredável  conclusão de que o discrímen a ser  feito  impõe a concessão da

maioria da composição do Conama ao segmento ambiental, senão vejamos:

24 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Conteúdo jurídico do princípio da igualdade. 3.ed. São Paulo: Malheiros, 1993, p. 
37-38.
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a) os direitos fundamentais têm, prima facie, a prevalência sobre os

interesses outros que com eles entrem em conflito, em especial no Conama;

b) por força da especialidade do regime e da natureza dos direitos

fundamentais,  cabe o ônus da prova a quem pretender, em alguma medida,  restringi-lo,

devendo ser demonstrada a extensão da restrição e a necessidade dela;

c)  o  Conama  está  vinculado  constitucional  e  legalmente  ao

cumprimento  de  uma  finalidade  institucional  de  tutela  do  direito  fundamental  ao  meio

ambiente (e aos outros direitos fundamentais a ele atrelados, dignidade da pessoa humana,

saúde e vida, por exemplo);

d) as ONGs ambientalistas são constituídas exclusivamente para a

defesa do meio ambiente, e são normativamente reconhecidas para tal finalidade; e

e) o segmento ambiental composto pelas ONGs ambientalistas que

defendem  exclusivamente  o  direito  ao  meio  ambiente  no  Conama,  ali  estão  como

representantes de toda a sociedade – consoante normativas ambientais.

É imperioso que se reconheça que a maioria a ser determinada – na

divisão dos assentos no plenário do Conama – para que se possa aplicar com alguma

justiça  a  “regra  da  maioria”  como solucionadora  das  questões  ali  aportadas  –,  é  a  do

segmento ambiental. 

Esta  solução  é  embasada,  como  se  viu,  não  só  em  premissas

lógicas, mas também num discrímen objetivo, justamente para que ao final se confira uma

maior margem de protetividade aos direitos fundamentais, além de permitir uma correta e

saudável  conversa  entre  os  setores  envolvidos,  para  que  se  busque  o  desígnio

constitucional inscrito na norma matriz do  caput do artigo 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”.

Assim,  justamente  pela  observância  ao  princípio  da  igualdade,  a

representação do campo protetivo (ONG’s ambientalistas) nunca poderá ser minoritária em
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colegiados participativos ambientais, devendo ser, ao contrário, majoritária em relação aos

interesses múltiplos.

Para  que  o  Conama  tenha  condições  de  cumprir  sua  finalidade

institucional  (produção de normas protetivas),  deve haver  mecanismos (procedimentos e

estruturas  organizacionais)  que  garantam que  as  propostas  e  os  posicionamentos  mais

protetivos  tenham uma presunção  de validade  maior  que  aqueles  posicionamentos  que

sejam relativamente menos protetivos.

Uma vez que o caráter protetivo  prima facie  dos princípios (e dos

direitos fundamentais) faz com que eles devam ser sempre considerados na sua máxima

extensão, só podendo ser afastados — ou ter seu âmbito de aplicação restringido — na

medida em que sejam sopesados,  no caso concreto,  com outros  princípios  (ou direitos

fundamentais) de igual estatura e que, naquelas circunstâncias, a eles se contraponham.

Isso deve ser aplicado também no caso do Conama, que lida a todo tempo com valorosos

direitos e princípios fundamentais. Ali, todavia, o caráter de proteção prima facie dos direitos,

não podendo ser resguardado pelo dever de se proceder ao sopesamento (porquanto dos

conselheiros  não  se  possa  esperar  que  procedam  com  tamanha  diligência,  já  que

defenderão sempre seus próprios interesses), só poderá ser resguardado por uma maioria

legítima que, livre de interesses próprios, o proteja.25

Não  havendo  no  Conama  uma  situação  de  natureza  processual

propriamente dita – na qual há, necessariamente, um sujeito com dever de imparcialidade e

incumbido de resguardar esse caráter prima facie –, mas tratando-se ali essencialmente de

uma  arena  de  disputa  política,  em  que  impera  tão  somente  a  técnica  maioria  nas

deliberações  (sendo  a  maioria  mesma  o  “juiz”),  será  somente  pela  concessão  da

representação majoritária a um dos lados que poderá ser enfim instituído aquele “ambiente

ético-processual virtuoso” de que se falou.

Não basta, portanto, que o sujeito-titular do direito ao meio ambiente

25 “Uma primeira característica importante que decorre do que foi dito até agora é o distinto caráter prima facie das regras e 
dos princípios. Princípios exigem que algo seja realizado na maior medida possível dentro das possibilidades jurídicas e fáti-
cas existentes. Nesse sentido, eles não contêm um mandamento definitivo, mas apenas prima facie. Da relevância de um prin-
cípio em um determinado caso não decorre que o resultado seja aquilo que o princípio exige para esse caso. Princípios repre-
sentam razões que podem ser afastadas por razões antagônicas. A forma pela qual deve ser determinada a relação entre razão 
e contra-razão não é algo determinado pelo próprio princípio. Os princípios, portanto, não dispõem da extensão de seu conte-
údo em face dos princípios colidentes e das possibilidades fáticas.” In. ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. 
2.ed. São Paulo: Malheiros, p102-103.
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ecologicamente  equilibrado  (constitucionalmente,  “todos”),  legitimamente  representado

pelas ONG’s ambientalistas independentes, tenha apenas uma  probabilidade  de influir na

cognição  e  de  fazer  valer  seus  posicionamentos.  Por  isso,  esse  especial  segmento  de

representação deve constituir mesmo a maioria no Conama, de modo que ele — e não os

entes governamentais, defensores que são de interesses próprios, assim como os setores

econômicos, de classe ou corporativistas — seja o legítimo guardião do interesse público

nos processos do Conama.

E  nem  se  diga  que  o  reconhecimento  da  primazia  do  direito

fundamental  (ou  o  reconhecimento  prima  facie  de  sua  máxima  efetividade)  possa  ser

garantida tão somente pela via regimental, isto é, por meio de procedimentos que prevejam

um maior ônus argumentativo àqueles que porventura proponham normas com protetividade

mitigada ao meio ambiente (ou não tão protetivas quanto poderiam ser). Isso porque, em

determinado momento da cognição de um processo no Conama (especialmente no âmbito

de  suas  câmaras  técnicas),  é  provável  que  sobrevenha  controvérsia  entre  as  partes  a

respeito  da suficiência  ou insuficiência  da prova trazida pela  proponente,  ou seja,  se a

proposta em tela atende aos requisitos de adequação, necessidade, proporcionalidade em

sentido  estrito  e  razoabilidade,  todos  exigíveis  ao  aferimento  da  proporcionalidade  da

medida.

Instaurado um conflito como esse já nas “preliminares” do processo

cognitivo do Conama, não haverá um juiz que possa dirimi-lo com imparcialidade. Muito pelo

contrário: ao invés de um juíz, haverá apenas a prevalência da decisão da maioria, uma

maioria composta, ainda por cima, pelo conjunto dos agentes menos imparciais do Conama,

dos quais geralmente terá partido a proposta.

Se o setor governamental ou mesmo o econômico (este utilizado só

a título didático, pois o Governo Federal se incumbiu de garantir para si uma confortável

maioria) detiverem a maioria dos assentos, haverá, como já ocorria, de plano, o afastamento

do ônus argumentativo suficientemente capaz de restringir o direito fundamental ao meio

ambiente  e  a  outros  direitos  fundamentais  a  ele  relacionados,  o  que viola  a  teoria  dos

direitos fundamentais.

Além  disso,  e  o  que  é  não  é  menos  grave,  essa  ausência  de

argumentação permitirá que as decisões sejam tomadas com o viés autoritário, diminuindo
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portanto, a protetividade dos direitos fundamentais. Neste passo, como já bem assentado na

teoria  dos  direitos  funamentais,  “possibilidades  de  restrição”  dos  direitos  fundamentais

“impõem um ônus argumentativo ao legislador e ao juiz”.26

Não tendo a sociedade, por intermédio das ONGs ambientalistas, a

maioria das cadeiras, o Governo, poderá, então, de forma totalitária – já que as decisões em

relação às tutelas ambientais são formadas pela maioria de votos – dizer, se vai ou não

produzir medidas protetivas, e em que medida tal proteção ocorrerá.

Desdobra-se tal consequência na total afastabilidade do Estado de

Direito Ambiental firmado pelo nosso sistema constitucional (como trataremos adiante), pois

ficará totalmente à mercê do Estado – que detém maioria de votos – o nível da proteção que

pretende dar aos direitos fundamentais relacionados ao Conama.

Não se perca de vista que nos direitos fundamentais em relação ao

próprio  Estado  “exige-se  a  adoção  de  comportamentos  negativos  de  forma a  afastar  a

prática  de  atos  nocivos  ao  meio  ambiente,  bem  como  comportamentos  positivos,  que

resultem na proteção do Meio Ambiente”.27

Continuando, ainda, na hipótese de não ter o segmento ambiental a

maioria dos assentos no Conama, por conclusão lógica, prevalecerão as proposições dos

outros segmentos que se antagonizam com as do segmento ambientalista, perdendo então

o Conama a razão  que  motivou  a  sua própria  criação:  “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”.28

Neste sentido haverá diretamente, não só o descumprimento da Lei

da Política Nacional do Meio Ambiente, mas o da própria malha protetiva construída a partir

dos ditames constitucionais.

As premissas “d” e “e” dispensam maior argumentação. Com efeito, a

26 SILVA, Virgílio Afons. Direitos Fundamentais: conteúdo essencial, restrições e eficácia. 2.ed. São Paulo: Malheiros, 
p.253.
27 LEMOS, Patrícia Faga Iglecias. Resíduos sólidos e responsabilidade civil pós-consumo. São Paulo: Revista dos Tribunais,
2011, p.52.
28 (Lei 6.938/81) Art. 8º, Inciso VII.
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doutrina ambiental  especializada, com arrimo em diplomas internacionais, bem esclarece

que as  ONGs ambientalistas,  por  seu escopo e  finalidade precípua de defesa do meio

ambiente, são as mais legitimadas a participarem dos fóruns de políticas públicas na defesa

dos interesses ambientais, representando a sociedade em geral, como bem sintetiza Álvaro

Luiz Valery Mirra:

“As organizações não governamentais ambientalistas, via de regra,

apresentam-se  constituídas  na  forma  de  associações  civis  ou

fundações, configurando entidades privadas sem fins lucrativos, cuja

finalidade institucional está relacionada à defesa do meio ambiente.

Sua  relevância,  na  matéria,  decorre,  primordialmente,  do  fato  de

serem entes criados espontaneamente no seio da sociedade, pela

vontade e iniciativa diretas de indivíduos e cidadãos, desvinculados

do Estado e livres de qualquer tipo de controle estatal, destituídos,

ainda, de conotação classista ou corporativa, já que não defendem

interesses de classes ou categorias profissionais específicas, mas a

qualidade ambiental  como direito  ou interesse de todos.  Bem por

isso,  apresentam,  normalmente,  maior  potencial  de  mobilização

social  e  de  articulação  para  a  defesa  da  causa  ambiental,  como

expressão organizada do movimento ambientalista.

Essas  entidades  civis,  como  anota  Claude  Lambrechts,

desempenham  papel  essencial,  não  só  por  traduzirem  uma

importante demanda social como, ainda, por constituírem verdadeiro

contraponto ao exercício do poder, corrigindo-o ou redirecionando-o.

Por  essa  razão,  as  associações  civis  são  consideradas

indispensáveis à transparência e à transmissão de informação e à

implementação de processos democráticos de decisão, assumindo,

nesse  campo,  a  condição  de  interlocutoras  privilegiadas  nos

procedimentos de negociação, consulta e participação na gestão do

meio ambiente.

No plano internacional, as ONGs ambientalistas receberam lugar de

destaque no principal programa de ação proposto pela Organização

36



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA – 3ª REGIÃO

das  Nações  Unidas  –  denominado  Agenda  21  –  destinado  a

implementar os princípios proclamados na Declaração do Rio sobre

Meio Ambiente e Desenvolvimento, de 1992. A Agenda 21, de fato,

consagrou um capítulo – Capítulo 27 – ao fortalecimento do papel

das  ONGs,  como  parceiras  para  a  obtenção  do  desenvolvimento

sustentável. De acordo com o disposto no mencionado Capítulo 27,

as  ONGs  desempenham  papel  vital  na  formulação  e  na

implementação da democracia participativa, devendo a sociedade, os

governos e os organismos internacionais desenvolver mecanismos

formais  capazes de permitir  a  participação daquelas  em todos os

níveis,  tanto  na  formulação  de  políticas,  quanto  na  tomada  de

decisões, e, ainda, na implementação de umas e outras.

Do  mesmo  modo,  a  Convenção  de  Aarhus  sobre  o  acesso  à

informação,  a  participação  pública  em  processos  decisórios  e  o

acesso à justiça em matéria ambiental, reservou um espaço especial

às  organizações  não  governamentais  ambientalistas.  Após

estabelecer,  no  tocante  aos  beneficiários  da  participação  nos

processos  decisórios,  importante  distinção  entre,  de  um  lado,  o

“público”  apto  a  participar,  definido  como  uma  ou  mais  pessoas

físicas  ou  jurídicas,  associações,  organizações  ou  grupos

constituídos  por  essas  pessoas,  e,  de  outro  lado,  o  “público

concernido”,  entendido  como  o  público  potencial  ou  efetivamente

afetado por decisões tomadas em matéria ambiental ou portador de

um interesse específico em relação ao processo decisório, deixando

claro que nem todas as decisões estão abertas à participação de

todos  (do  “público”),  algumas  delas  permanecendo  restritas  aos

verdadeiramente atingidos por elas ou aos titulares de um interesse

específico  no  processo  decisório  (ao  “público  concernido”),  a

Convenção ressalvou que as ONGs dedicadas à causa ambiental

são invariavelmente reputadas interessadas, vale dizer,  integrantes

do  “público  concernido”,  circunstância  que  lhes  autoriza  ampla

participação nos processos decisórios, onde, por vezes, as pessoas

físicas não poderão intervir.
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No  Brasil  a  situação  não  é  diversa,  já  que  não  são  poucas  as

hipóteses em que a participação das ONGs ambientalistas, além de

formalmente  institucionalizada,  recebeu  especial  destaque,

notadamente  em  comparação  com  as  pessoas  físicas,

individualmente consideradas.”29

Ao se posicionarem dessa maneira, na defesa dos interesses difusos

fundamentais, as ONG’s ambientalistas representam toda a sociedade, inclusive as pessoas

físicas daqueles que encarnam a chefia dos segmentos que se antagonizam com os direitos

fundamentais  no  Conama,  sejam  eles  chefes  de  Estado,  ministros,  empresários,  entre

outros  atores  que,  em  última  instância,  são  também cidadãos  titulares  do  direito-dever

fundamental de defender e preservar o meio ambiente ecologicamente equilibrado para as

presentes e futuras gerações.

Além  disso,  as  ONG’s  ambientalistas  representam,  nesses

colegiados, o interesse de gerações que virão, portanto, se não constituírem elas a maioria

e decidindo-se pela maioria  dos votos,  a própria sociedade não será a senhora do seu

destino, sendo, então, a questão ambiental tão importante nesta faixa, infralegal, decidida

por  duas  dúzias  de  votos  que  representam  segmentos  antagônicos  aos  direitos

fundamentais do meio ambiente.

29 MIRRA, Álvaro Luiz Valery. Participação, processo civil e defesa do meio ambiente. São Paulo: Letras Jurídicas, 2011, p.
129-131.
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PARTE II: ELEMENTOS DE CRÍTICA AO DECRETO Nº 9.806/2019

Capítulo 4: Deterioração da representação da sociedade civil

4.1. O método aleatório de eleição das ONG’s ambientalistas

No  desenho  do  Conama  imediatamente  anterior  às  alterações

promovidas  pelo  Decreto  nº  9.806/2019,  a  escolha  das  ONG’s  que  fariam  parte  como

conselheiras  do  órgão  era  feita  democraticamente,  participando  da  eleição  todas  as

entidades  ambientalistas  que  compunham  o  CNEA.30 Com  essa  votação,  as  entidades

ambientalistas elegiam dois representantes para cada uma das cinco regiões geográficas e

uma  representante  com  atuação  em  âmbito  nacional,  totalizando  onze  ONG’s

independentes com assento no plenário do Conselho.31

Esse  formato  democrático  de  escolha,  que  vinha  sendo  mantido

desde os primórdios do Conama, e que desde então nunca fora objeto de reclamos por

quaisquer dos segmentos que compõem o colegiado, foi, ao arbítrio do Chefe do Executivo,

extirpado e substituído pelo método do sorteio.32

Tal alteração importa duplo atentado ao direito de participação direta

da sociedade.

O primeiro deles reside na ingerência sobre o âmbito de autonomia

das ONG’s ambientalistas, que, inobstante minoritárias no colegiado, ao menos dispunham

do  poder  de  se  auto-organizarem  —  ou  então:  usufruíam  do  seu  direito  de

autodeterminação enquanto segmento —, podendo assim escolher, por critérios objetivos,

30 (Decreto nº 99.274/1990) Artigo 5º, § 6º: “Os representantes referidos no inciso VIII, alíneas ‘a’ e ‘b’, serão eleitos pelas 
entidades inscritas, há pelo menos um ano, no Cadastro Nacional de Entidades Ambientalistas - CNEA, na respectiva região, 
mediante carta registrada ou protocolizada junto ao CONAMA.” (Incluído pelo Decreto nº 3.942/2001 e posteriormente revo-
gado pelo Decreto nº 9.806/2019.)
31 (Decreto nº 99.274/1990) “Art. 5º Integram o Plenário do Conama: […]

VIII - vinte e um representantes de entidades de trabalhadores e da sociedade civil, sendo:
a) dois representantes de entidades ambientalistas de cada uma das Regiões Geográficas do País;
b) um representante de entidade ambientalista de âmbito nacional;”
(Inciso e respectivas alíneas incluídas pelo Decreto nº 3.942/2001 e posteriormente alteradas pelo Decreto nº 

9.806/2019.)
32 (Decreto nº 99.274/1990) Art. 5º, § 8º: “Os representantes a que se referem os incisos V, VI e VIII do caput terão mandato 
de um ano e serão escolhidos de forma sequencial conforme lista estabelecida por sorteio.” (Incluído pelo Decreto nº 
9.806/2019)

39



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA – 3ª REGIÃO

as entidades mais aptas para atuar diuturnamente no Conama em conformidade com o

múnus  público  de  defesa  e  promoção  do  meio  ambiente  (propósito  que,  diga-se  de

passagem, é a própria razão de ser dessas entidades).

Além disso, é sabido que as ONG’s ambientalistas, por atuarem em

rede, sem se submeterem a qualquer centralização ou hierarquia entre si, conhecem como

ninguém  (ou  ao  menos  têm  maiores  condições  de  discernimento  para  tanto)  as

especificidades e capacidades formais e materiais, extrínsecas e intrínsecas, que cada uma

delas detém. Por conseguinte, ninguém melhor que essas mesmas ONG’s para avaliar se

as qualidades e expertises reunidas pela entidade X ou Y serão suficientes e adequadas —

naquele dado momento e diante de uma dada agenda de prioridades — para obter o melhor

desempenho possível em tal ou qual fórum de formulação de política pública ambiental; ou,

colocando em outros termos, se possibilitarão uma participação eficiente (e, acima de tudo,

legítima)  da sociedade civil  naqueles espaços,  perseguindo da melhor  forma possível  o

interesse público primário de proteger e promover os direitos fundamentais em jogo.

A  considerar  a  amplitude  e  a  diversidade  que  caracterizam  o

“segmento” das entidades ambientalistas, essa escolha revela-se uma tarefa extremamente

complexa, e da qual podem derivar inúmeros resultados práticos, sendo muitos deles — de

se prever — indesejáveis.

Como já se disse, estão inscritas no CNEA quase sete centenas de

entidades, formando um conjunto muito amplo e heterogêneo. Com escopos de interesse

dos mais variados matizes, é possível encontrar no cadastro oficial ONG’s de pequeno a

grande porte; desde aquelas com atuação restrita a questões de esfera local, até aquelas

com  capacidade  de  interlocução  internacional;  umas  com  alto  grau  de  especificidade

temática  e  contando  apenas  com quadros  técnicos,  e  outras  voltadas  precipuamente  a

articulações institucionais dos grandes temas da agenda ambientalista.

Outrossim, ao substituir o sufrágio pela mais pura álea como técnica

de seleção, o decreto não violou apenas — o que já não é pouco — o direito de autonomia

de um “segmento” como qualquer outro daqueles que compõem o Conama, grupos esses

aos quais o Governo também já denominou de “categorias de interesse multissetorial”. Ao

fazê-lo justamente sobre as ONG’s ambientalistas — que são, repita-se, os únicos atores

sociais  legitimados  para  representar  o  interesse  público  primário  de  defesa  do  meio
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ambiente — o diploma acabou por  condenar  àqueles “todos”  que a Constituição institui

como titulares do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225,  caput) ao

altíssimo  risco  de  ver  totalmente  neutralizada  a  sua  capacidade  de  participação  no

Conselho.  Isso porque,  probabilisticamente,  são muito maiores as chances de que essa

importante  representação  recaia  sobre  entidades  parcial  ou  totalmente  desprovidas  das

qualidades peculiares que demanda da participação num fórum ambiental com a magnitude

e complexidade do Conama.

Trocando-se,  desse  modo,  o  certo  pelo  incerto,  a  democrática

escolha entre os próprios pares pelo risco da aventura, o Governo, por vias dissimuladas,

aposta no desmantelamento de um sistema que, ao menos quanto a esse aspecto (o da

escolha dos dos representantes), era justo e acertado.

Por conseguinte, não há que se dar crédito ao pretexto oficial de que

a nova forma de escolha privilegiará a isonomia absoluta entre os membros do segmento,

por  conferir  a  todos  eles  exatamente  as  mesmas  chances  de  serem eleitos.  Ante  uma

justificativa como essa, só poderíamos, se verdade fosse, lamentar o desconhecimento do

Governo  em  relação  aos  princípios  mais  comezinhos  que  devem  reger  o  instituto  da

representação, em especial aquela que se realiza nos conselhos participativos.

Revela-se,  assim,  uma  concepção  de  representação  totalmente

errônea,  e muito parecida com a lógica da loteria.  Nesta, por serem todos os jogadores

absolutamente iguais aos olhos do sorteador, e por almejarem um mesmo e único prêmio,

só podem mesmo se socorrer da justiça cega da aleatoriedade, que colocará de um lado um

ganhador, e do outro lado todos os perdedores.

A representação,  por  sua  vez,  não  é  um  jogo  de  ganhadores  e

perdedores, tampouco tem como objeto um prêmio, mas sim uma relação entre as partes.

Tampouco se pressupõe nela a igualdade absoluta entre os candidatos, já que a razão de

ser  do  poder  de  escolha dos  representados  é  justamente  existência  de  diferenças

substantivas entre as opções disponíveis. Ademais, se nem todas as entidades têm — por

questões  diversas  —  condições  de  cumprir  a  contento  o  papel  de  representantes  no

Conselho, nem por isso estarão impedidas de contribuir para a defesa das proposições do

seu segmento  ou  mesmo de influir  naquela  representação,  seja  com o próprio  voto  no

processo  de  eleições  internas,  seja  a  qualquer  tempo  durante  o  mandato  da  entidade
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conselheira, somando efetivamente esforços na obstacularização das pretensões contrárias

à agenda ambientalista.

À vista disso é que, com o sorteio determinado pelo decreto, além

dos prejuízos já apontados ao desempenho concreto do segmento das ONG’s, será ainda

desnaturada a essência da relação representante/representado, qual seja, a confiança que

se estabelece entre uma parte e a outra por meio do voto, pois entre a entidade-conselheira

“bafejada pela sorte” e as outras quase setecentas ONG’s “perdedoras” não haverá qualquer

ligação legitima.

Por  meio  dessa  conjugação  de  vontades  para  a  escolha  dos

conselheiros, diferentemente do que ocorre no método aleatório, a decisão democrática e

autogerida do segmento já vem acompanhada de um compromisso de apoio por parte dos

eleitores, o que exprime, por seu turno, uma legitimidade não só formal mas material ao

eleito, o que tende a levar o bom representante a empenhar-se e a utilizar as opiniões e

esforços dos seus apoiadores no exercício de uma gestão coletiva, na qual as respostas aos

desafios serão dadas de forma coletiva pelo segmento ambiental.

Do  mesmo  modo,  quando  a  escolha  do  conselheiro  se  dá  por

eleição, há prévio ajuste e compromisso de como se comportará o representante eleito junto

ao seu segmento na busca das soluções das questões postas no Conama. Além do quê, o

candidato  assume junto  aos  seus  pares  o  compromisso  de  como  será  exercida  a  sua

representação, e caso transgrida tais obrigações, os representados, outrora eleitores, terão

melhores condições de cobrar e mesmo exigir correção na sua conduta, pois ele foi eleito

para se conduzir e se expressar em nome do coletivo e não no seu próprio.

Com efeito,  a  demostrar  o  zelo  com a responsabilidade que lhes

cabe no importante direito de participação direta nos desígnios do Conama, centenas de

organizações ambientais, ao se indisporem contra os desatinos do Decreto nº 9.806/2019,

em representação apresentada a Vossa Excelência, apresentaram importantes críticas com

relação  a  diversos  aspectos  contidos  na  norma  que  mitigam  a  sua  participação  plena

naquele  conselho,  e  especificamente  com  relação  ao  sorteio  instituído,  assim  se

manifestaram:
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“2  –  Além  disso,  o  decreto  remete  a  eleição  das  entidades

ambientalistas  a  um  mero  sorteio.  Os  critérios  eleitorais  e

procedimentos  democráticos  anteriormente  adotados  se

transformaram agora em uma espécie de jogo de azar. As votações

anteriormente conduzidas tinham por base o Cadastro Nacional de

Entidades  Ambientalistas  (CNEA)  que,  por  meio  de  votação

democrática, elegia dois representantes por região geográfica e uma

representação de âmbito nacional. 

3  -  O  procedimento  anteriormente  estabelecido  era  sábio  e

democraticamente  robusto,  pois  permitia  a  escolha,  por  meio  de

eleição direta e com base em avaliação pelos membros do cadastro

(CNEA), de quesitos como representatividade regional e capacidade

histórica de atuação, entre outros. Dessa forma, a inovação de mero

sorteio  trazida  pelo  Decreto  9.806  representa  um  retrocesso

inaceitável, com a eliminação dos meios democráticos para a eleição

dos representantes.”33

Trata-se,  como  se  vê,  de  uma  interpretação  verdadeiramente

autêntica, uma vez que feita por aqueles que serão justamente os atingidos pela malsinada

mudança.

Ademais, como acentua Paulo Affonso Leme Machado, emprestando

o  texto  da  Constituição  da  Finlândia  de  1995  (artigo  14),  os  “Poderes  Públicos  devem

garantir a cada um o direito a um meio ambiente sadio, assim como  a possibilidade de

influenciar na tomada de decisões sobre questões relativas a seu meio ambiente”34

Ora,  nem todas dentre  as  quase  700  ONG’s  cadastradas têm as

mesmas  condições  e  potencial  para  contraporem-se,  na  arena  do  Conama,  às  forças

contrárias aos interesses exclusivamente ambientais. Selecioná-las via sorteio é reduzir em

muito  a  capacidade  geral  desse  segmento  —  o  único,  repita-se,  que  defende

exclusivamente o direito ao meio ambiente junto ao Conama.

33 Ofício PROAM 01_290517, p. 2-3.
34 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro. 26.ed. São Paulo: Malheiros, p. 133.
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Não podemos também ignorar que, no seio desse conjunto de ONG’s

aptas a serem sorteadas para representar o segmento ambiental no Conama, pode haver

aquelas que recebam verbas públicas para prestação de algum serviço ou realização de

alguma  atividade  para  o  Estado,  ou  então  aquelas  que  por  alguma  razão  partilhem

interesses em comum com tal ou qual setor econômico, resultando daí uma proximidade

indesejável com esses atores, capaz de reduzir ou mesmo tolher o ânimo de ação em prol

dos propósitos propriamente ambientais

Assim, na melhor das hipóteses que podem ser deduzidas a partir

desta  mudança  sobre  a  forma  de  escolha  das  ONGs  ambientalistas,  conclui-se  pela

carência de qualquer razoabilidade apta a sustentar a opção tomada.

4.2. A redução do tempo do mandato das ONG’s ambientalistas

O  Decreto  nº  9.806,  também  sem  qualquer  justificativa  plausível

altera o tempo de mandato dos conselheiros, reduzindo o prazo de dois para um ano.

Com efeito, como bem salientado na representação efetuada pelas

ONG’s ambientalistas35 a Vossa Excelência, esse exíguo prazo, pela alta rotatividade de

representantes que impõe ao segmento, impedirá que se desenvolva nas várias instâncias

do Conama um trabalho de consistência, de fôlego, de necessária imersão nas polêmicas e

nos amplos assuntos que ali aportam, o que seria imprescindível para que aquele conselho

possa, dentro das suas competências, deliberar sobre normas que interferiram diretamente

na qualidade do meio ambiente, na saúde e na vida da população.

Tome-se  como  exemplo  o  processo  de  revisão  da  Resolução

Conama nº  03/1990,  tratando  dos padrões  nacionais  de qualidade do  ar  (PQAr’s),  que

tramitou  por  anos  no  Conama  e  ainda  assim  se  tornou  recentemente  objeto  de

questionamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade no STF36, em razão da sua total

imprestabilidade como norma destinada a proteger o meio ambiente e a saúde.

35 Ofício PROAM 01_290517.
36 ADI 6148/DF.
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É importante  que  aqui  se  registre,  inclusive  a  partir  de  um dado

testemunhal, que a dinâmica normal do conselho não é aquela que se espera de processos

de deliberação calcados na persuasão racional, onde os seus participantes deveriam ceder,

em detrimento dos seus interesses particulares, às necessidades e interesses gerais, ainda

que  esses  possam ser  “revestidos”  de  direitos  fundamentais,  de  que  são  exemplos  os

interesses econômicos.

Temos, portanto,  que um frenético giro na troca das cadeiras não

propiciará em nada o aprimoramento dos trabalhos no Conama; ao contrário, impedirá um

mais adequado aprofundamento no conhecimento da matéria, além de impedir a fixação da

memória  das  discussões,  o  que  evita  que  pontos  importantes,  o  quais  não  foram

devidamente aclarados, sejam esquecidos ou desconsiderados pelos novos atores.

Ainda  em  desabono  a  essa  nova  prática,  é  preciso  levar  em

consideração que o Conama, por tudo quanto já se disse e é sabido, atua com questões

variadas e de alta complexidade, que rigorosamente não se pode ter como bem analisadas

em apenas doze meses. Longe disso, a experiência tem demonstrado que as partes, para o

devido aprofundamento da análise e colheita de informações, normalmente necessitam de

aclaramentos técnicos, científicos, doutrinários, para tanto convocando cientistas e experts

não ligados ao Conama, bem como necessita, quando necessário, da tomada de opinião da

sociedade civil por meio, por exemplo, da realização de consultas e audiências públicas,

seminários etc.

A respeito  da  dinâmica  e  complexidade  das  discussões  que  são

comumente travadas ali e da importância de não haver açodamento ao longo dos processos

de cognição do Conama, importante trazer a lume o quanto escrito por Fernanda Natasha

Bravo Cruz:

“Nesses  fóruns,  conformados  por  uma  multiplicidade  de  atores

heterogêneos em interação, são constituídas redes de alianças que

atravessam  organizações  e  instituições,  conforme  os  problemas

apresentados.  Ali,  se  negociam  simultaneamente  os  saberes,  as

identidades dos atores sociais e os procedimentos que são seguidos

para  estabelecer  normas.  Nos  debates,  podem  ser  travados  os
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processos  que  asseguram  a  regulação  de  três  polos:  o  técnico-

científico, o sociopolítico econômico e o regulamentador.

A  perícia  seria  justamente  esses  processos  que  têm  por  função

alinhar o que se  sabe, o que se  quer  e a forma como se realizam

procedimentos. Assim, é nos  fóruns híbridos  que são consideradas

as  múltiplas  intervenções  da  ciência,  do  político  e  do  jurídico.”

[Destaques da autora]37

Então,  por suas características próprias,  as discussões não são e

não devem ser atreladas a prazos exíguos e predeterminados, pois demandam preparo,

tempo, experiência e o chamado conhecimento de causa, que muitas vezes só e possível

adquirir com o próprio acompanhamento e desenvolvimento dos debates.

Ora,  a  rotatividade  abusiva,  por  si  só,  impedirá  essa  importante

criação de conhecimento e preparo dos conselheiros para a formação de suas opiniões e

melhor deslinde da causa.

Qual  a  plausibilidade  que  se  pode  enxergar  na  redução  dos

mandatos dos conselheiros à metade? Qual  o benefício que isso trará à qualidade das

decisões ou o aprofundamento no conhecimento?

Estamos  diante  de  um  atentado  sem  despiste  contra  a  concreta

participação social no controle das políticas públicas efetuadas pelo Conama.

Além do que, como já se alertou, as instruções dos processos de

cognição, costumeiramente não são efetuadas em um curto e deliberado espaço de tempo,

pelo que, aqueles conselheiros que vinham acompanhando instruindo e decompondo suas

dúvidas, não participarão da fase de deliberação. Ora, os que instruíram e que em tese

teriam mais condições para deliberar, serão alijados dessa importante fase, trocados por

novos conselheiros, que não participaram da igualmente importante fase de instrução.

37 BRAVO CRUZ, Fernanda Natasha. Conselhos nacionais de políticas públicas e transversalidade: (des)caminhos do de-
senvolvimento democrático. Tese (Doutorado – Doutorado em Desenvolvimento, Sociedade e Cooperação Internacional) – 
Universidade de Brasília, 2017, p. 62.
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Em outras palavras, a regra que se tem é a de que quem conhece o

processo tem melhores condições de julgar. Essa lógica, aliás, é aplicada como regra nas

ações judiciais — o princípio da identidade física do juiz — o juiz que presidiu a audiência

deverá proferir  a sentença,  pois  é uma vertente da garantia  do juiz  natural  (art  5º,  LII),

consagrados como direitos fundamentais pela nossa Constituição.

4.3. A impossibilidade de recondução

As vedações que impossibilitam as ONGs de serem reconduzidas

após  um  ano  de  mandato  –  por  tudo  o  quanto  antes  escrito  –  em  especial  pela

desconsideração e desperdício do preparo e dos conhecimentos adquiridos nos estudos e

aprofundamentos das questões que se deram no transcurso do mandato.

Em outras palavras: como já apontado, não é factual que em um ano

se consiga em bons termos decidir de forma segura quais as melhores soluções que serão

adotadas para a preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado, em especial

pelo antagonismo dos interesses que ali se contrapõem.

Pois  bem,  os  conselheiros  das  ONGs  ambientalistas  que

acompanharam  por  um  ano  –  tempo  do  mandato  ditado  pelo  Decreto  –  não  estarão

presentes quando em face das deliberações.

Nem  se  argumente  que  essas  desarrazoadas  mudanças  visam

permitir a participação de um maior número de ONGs no Conama.

Com efeito, se a preocupação democrática e o fortalecimento desse

segmento  no  Conselho  fossem  o  verdadeiro  mote  do  Governo  Federal,  ele  não  teria

reduzido  o  número  das  organizações  ambientalistas,  e  não  teria  aumentado  a  sua

participação, como o fez naquele Conselho, teria sim, adotado um equilíbrio em uma justa

equação  na  divisão  das  cadeiras  entre  os  interesses  ali  concorrentes  –  interesses

ambientais e os demais interesses múltiplos (políticos/econômicos/classistas) – de forma a

permitir uma paridade de armas, ainda que por meio de voto.
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PARTE III: DAS OFENSAS À ORDEM CONSTITUCIONAL

Capítulo 5: A Constituição Federal de 1988 e o princípio da participação

A ordem constitucional brasileira instituída em 1988 tem como um de

seus princípios fundamentais a participação direta da sociedade nas gestões e tomadas de

decisão do Poder Público, cabendo ao povo soberano exercer o poder não apenas por meio

de representantes eleitos mas também “diretamente”, conforme prevê o parágrafo primeiro

do artigo 1º da Carta Maior. Ao reconhecer esse princípio logo em seu dispositivo inaugural,

a Constituição Federal deixa explícito um conceito de cidadania “mais amplo que o simples

direito de votar e ser votado”, como se depreende da seguinte lição de Oscar Vilhena Vieira:

“A cidadania,  porém, é reconhecida como algo mais amplo que o

simples direito de votar e ser votado. Logo no art. 1º de nossa CF a

cidadania aparece como fundamento de nossa República e de nosso

Estado Democrático de Direito.  Comentando este dispositivo, José

Afonso  da  Silva,  um  dos  mais  respeitados  estudiosos  de  nossa

Constituição,  propõe  que  a  cidadania  deve  ser  entendida  como

‘pertinência à sociedade estatal como titular de direitos fundamentais,

da dignidade como pessoa humana, da integração participativa no

processo  do  poder,  com  igual  consciência  de  que  essa  situação

subjetiva envolve também deveres de respeito à dignidade do outro,

de contribuir para o aperfeiçoamento de todos’.

[…]

Assim, a cidadania em sentido amplo deve ser compreendida como o

direito  de participação não apenas nos canais  formais de decisão

política,  por  intermédio  dos  mecanismos  de  representação  ou  de

participação direta, como também o direito de participar do processo

deliberativo de formação do discurso público no âmbito da sociedade

civil. […] Estes direitos [liberdades civis e direitos sociais] constituem

o esteio da cidadania e da formação de uma sociedade civil plural,

flexível e capaz de criar  alternativas para o exercício do Poder.  A

cidadania ainda acarreta um conjunto de obrigações que impõem a
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harmonização  dos  interesses  e  direitos  individuais  à  realização

recíproca dos direitos dos demais membros da comunidade e dos

interesses da coletividade.”38

No  caso  brasileiro,  o  Governo  vem  atualmente  impondo  (ou  ao

menos  tentando  impor39)  à  sociedade  o  encolhimento  e  a  erosão  dos  espaços  de

participação que dão concretude ao princípio fundamental da cidadania, o que representa

um atentado não apenas à dimensão “procedimental” dos direitos fundamentais tutelados

por esses canais participativos. Mais do que isso, a corrosão ou, se quiser, o desmonte dos

colegiados participativos significa, por si só, uma ofensa direta a um direito fundamental

materialmente  autônomo,  existente  per  se  em  nossa  ordem  constitucional;  um  direito,

portanto, independente daqueles mais facilmente identificados em cada caso, como o são —

para  nos  limitarmos  ao  exemplo  do  Conama  —  os  direitos  ao  meio  ambiente

ecologicamente equilibrado (art. 225) e à saúde (art. 196).

Fala-se, aqui, portanto, de uma ofensa  ao direito constitucional de

participação, o qual se subsume dos fundamentos de nossa ordem estatal, enunciado nos

incisos do artigo 1º da Lei Maior, bem como da fórmula do seu parágrafo único:  “Todo o

poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, no

termos desta Constituição”.

Há muito que a doutrina brasileira reconhece na Constituição Federal

de  1988  a  consagração  da  participação  como  um “princípio  fundamental”,  para  usar  a

fórmula do Título I do texto constitucional (“Dos Princípios Fundamentais”).

José Afonso da Silva, em comentário a esse título da Carta Magna,

propôs  uma  classificação  dos  princípios  fundamentais  aqui  positivados,  e  colocou  o

“princípio  da  participação  popular  direta”  (fundado  no  parágrafo  único  do  artigo  1º),  na

38 VIEIRA, Oscar Vilhena. Direitos fundamentais: uma leitura da jurisprudência do STF. 1.ed. São Paulo: Malheiros, 2006, 
p. 627-628.
39 Tenha-se em vista a recente edição do Decreto nº 9.759, de 11 de abril de 2019, por meio do qual se pretendeu extinguir 
em massa, sem que para isso fossem colocados critérios de qualquer ordem, praticamente todos os colegiados participativos 
da esfera federal, inclusive aqueles criados por lei. O ato normativo da Presidência da República foi então objeto da Ação Di-
reta de Inconstitucionalidade nº 6.121 / DF, ajuizada pelo Partido dos Trabalhadores. Em julgamento de medida cautelar, o 
Pleno do STF decidiu, por unanimidade, conceder parcialmente a liminar, suspendendo, assim, a eficácia do dispositivo do 
decreto que prevê a extinção de colegiados instituídos por lei. No julgamento, os ministros Edson Facchin e Rosa Weber, em 
seus votos, ressaltaram a dignidade constitucional da participação pupular e o valor normativo que a ela assume na Carta de 
1988.
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categoria dos “princípios relativos à vida democrática”.40

Em  outra  oportunidade,  ao  tratar  dos  “princípios  constitucionais

positivos”,  José  Afonso  utilizou-se  da  noção  de  Canotilho  de  “princípios  político-

constitucionais”, dentre os quais se enquadra à perfeição o princípio da participação popular

direta, senão vejamos:

“Quer-se aqui apenas caracterizar os princípios que se traduzem em

normas da Constituição ou que delas diretamente se inferem. Não

precisamos entrar, neste momento, nas graves discussões sobre a

tipologia  desses  princípios.  A  doutrina  reconhece  que  não  são

homogêneos e revestem natureza ou configuração diferente.

A partir daí, podemos resumir, com base em Gomes Canotilho, que

os princípios constitucionais são basicamente de duas categorias: os

princípios  político-constitucionais  e  os  princípios  jurídico-

constitucionais.

Princípios político-constitucionais - Constituem-se daquelas decisões

políticas fundamentais concretizadas em normas conformadoras do

sistema constitucional  positivo,  e  são,  segundo  Crisafulli,  normas-

princípio, isto é, “normas fundamentais de que derivam logicamente

(e  em que,  portanto,  já  se  manifestam implicitamente)  as  normas

particulares regulando imediatamente relações específicas da vida

social”. Manifestam-se como princípios constitucionais fundamentais,

positivados em normas-princípio que “traduzem as opções políticas

fundamentais  conformadoras  da  Constituição”,  segundo  Gomes

Canotilho,  ou,  de  outro  quadrante,  são  decisões  políticas

fundamentais  sobre  a  particular  forma  de  existência  política  da

40 “Os princípios fundamentais da Constituição de 1988 podem ser assim discriminados:
[…]
(e) princípios relativos à vida política – princípio da cidadania, princípio da dignidade das pessoas e princípio do pluralismo 
político (art. 1º, II, III, e V);
(f) princípios relativos ao regime democrático – princípio da soberania popular, princípio da representação política e princípio
da participação popular direta (art. 1º, parágrafo único);”. In. SILVA, José Afonso da. Comentário contextual à Constituição. 
9.ed. São Paulo: Malheiros, 2014, p. 31.
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nação,  na  concepção  de  Carl  Schmitt.  São  esses  princípios

fundamentais que constituem a matéria dos arts. 1º a 4º do Título I

da Constituição, cujo conteúdo geral veremos mais abaixo.

[...]

Os  princípios  constitucionais  fundamentais,  pelo  visto,  são  de

natureza variada. Não será fácil, pois, fixar-lhes um conceito preciso

em um enunciado sintético. Recorremos, no entanto, mais uma vez,

à expressiva lição de Gomes Canotilho e Vital Moreira, segundo a

qual  “os  princípios  fundamentais  visam  essencialmente  definir  e

caracterizar  a  colectividade  política  e  o  Estado  e  enumerar  as

principais  opções  político-constitucionais”.  Revelam  a  sua

importância capital no contexto da constituição e observam que os

artigos que os consagram “constituem por assim dizer a síntese ou

matriz  de  todas  as  restantes  normas  constitucionai,  que  àquelas

podem ser directa ou indirectamente reconduzidas”.41

Na mesma linha, recorre-se aqui diretamente à elucidativa lição de

Canotilho,  que  vê  nos  “princípios  politicamente  conformadores”  o  reflexo  da  “ideologia

inspiradora da constituição”, e que, por essa natureza nuclear, nem poderiam ser objeto de

revisão constitucional:

“Designam-se  por  princípios  politicamente  conformadores  os

princípios  constitucionais  que  explicitam  as  valorações  políticas

fundamentais  do  legislador  constituinte. Nestes  princípios  se

condensam as opções políticas nucleares e se reflecte a ideologia

inspiradora  da  constituição.  Expressando  as  concepções  políticas

triunfantes  ou  dominantes  numa  assembleia  constituinte,  os

princípios  político-constitucionais  são  o  cerne  político  de  uma

constituição  política,  não  admirando  que  (1)  sejam  reconhecidos

como limites do poder de revisão; (2) se revelem os princípios mais

directamente  visados  no  caso  de  alteração  profunda  do  regime

político.

41 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 41.ed. São Paulo: Malheiros, 2018, p. 94-96.
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[...]

Tal como acontece com os princípios jurídicos gerais, os princípios

políticos  constitucionalmente  conformadores  são  princípios

normativos, rectrizes e operantes, que todos os órgãos encarregados

da  aplicação  do  direito  devem ter  em conta,  seja  em actividades

interpretativas, seja em actos inequivocamente conformadores (leis,

actos normativos).” [Destaque do autor.]42

Por tudo isso, ao se erigir a participação como princípio fundamental

de nosso Estado Democrático de Direito, violá-la, ou mesmo mitigar a sua efetividade atual,

importa em ferir, no todo, a própria ordem constitucional, e, no particular, um direito público

subjetivo à participação.

Figurando,  portanto,  no  cume  hierárquico  de  nossa  ordem

constitucional, a participação popular direta passa então a compor o conteúdo da própria

noção de democracia,  razão pela qual  se fala há muito,  num desígnio constitucional  de

permanente  e  progressiva  efetivação  da  “democracia  participativa”.  Sobre  essas  bases,

Paulo Bonavides afirma que “a democracia participativa é direito constitucional progressivo

e vanguardeiro. É direito que veio para repolitizar  a legitimidade e reconduzi-la às suas

nascentes históricas, ou seja, àquele período em que foi bandeira de liberdade dos povos”.43

Não há, de se saber, qualquer contradição na coexistência desses

dois modos de exercício da democracia — o representativo e o participativo — positivados

em ordem constitucional, de modo que podem perfeitamente — e devem — ser lidos como

vertentes  harmônicas  entre si,  já  que ambas compõem o próprio  conteúdo do princípio

democrático derivado de nossa Constituição Federal. Essa é a lição que se tira da doutrina

de Ingo Sarlet:

“Mas  a  democracia  não  se  traduz  apenas  em  um  conjunto  de

princípios  e  regras  de  cunho  organizatório  e  procedimental,

guardando,  na  sua  dimensão  material,  íntima  relação  com  a

42 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional. 6.ed. Coimbra: Almedina, 1995, p. 172.
43 BONAVIDES, Paulo. Teoria constitucional da democracia participativa. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 33.
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dignidade da pessoa humana e com os direitos  fundamentais  em

geral,  com  destaque  para  os  direitos  políticos  e  os  direitos  de

liberdade (designadamente as  liberdades de expressão,  reunião e

manifestação), para além dos direitos políticos e de nacionalidade.

Consoante bem sintetiza Hartmut Maurer, do respeito e proteção da

dignidade humana decorre que os seres humanos (portanto, o povo)

formam  o  elemento  dominante  do  (e  no)  Estado,  ao  passo  que

liberdade e igualdade (e os direitos fundamentais correlatos) exigem

que todos possam, em condições de igualdade, influir na vida estatal.

Assim,  também o  princípio  democrático,  na  condição  de  princípio

normativo  estruturante,  apresenta  uma  dimensão  material  e  uma

organizatória e procedimental,  que se conjugam, complementam e

retroalimentam  assegurando  uma  legitimidade  simultaneamente

procedimental e substancial da ordem jurídico-política estatal.

No  âmbito  da  CF,  mormente  tendo  em  conta  o  período  e

circunstâncias  de  sua  elaboração  e  promulgação,  o  compromisso

com  a  democracia  ficou  particularmente  bem  destacado  tanto  no

Preâmbulo quanto no primeiro artigo do corpo da CF, em que, além

da  consagração  do  Estado  Democrático  de  Direito,  o  constituinte

erigiu a cidadania e o pluralismo político à condição de princípios

fundamentais,  além de,  no  parágrafo  único,  enfatizar  a  soberania

popular  como  fonte  do  poder  estatal,  firmando,  ademais,

compromisso  com  a  democracia  representativa  combinada  com

mecanismos de participação direta do cidadão (art. 14), modelo que

tem sido também designado de semidireito.

O postulado liberal-democrático de que todo poder emana do povo e

em seu nome deve ser exercido (ou na acepção atribuída a Abraham

Lincoln, de que a democracia é o governo do povo, pelo povo e para

o povo)  acabou assumindo,  portanto,  também na CF,  uma feição

particularmente  reforçada  mediante  a  ampliação  dos  espaços  da

assim  chamada  democracia  participativa  no  texto  constitucional,

assegurando-lhes,  ademais,  a  condição  de  direitos  políticos

fundamentais,  designadamente,  o  plebiscito,  o  referendum  e  a
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iniciativa popular legislativa, de modo que se pode de fato falar, como

faz  Paulo  Bonavides,  em  um  direito  à  democracia  e  mesmo  um

direito  à democracia participativa  na condição de direito  subjetivo,

sem  prejuízo  da  dimensão  objetiva  que  caracteriza  o  princípio

democrático  e  o  da  soberania  popular  na  condição  de  princípios

estruturantes.

Por outro lado,  já pelo seu caráter complexo, como tal  qualificado

pela coexistência do modelo representativo com o da participação

direta do cidadão,  a  ordem democrática  consagrada pela  CF não

pode ser reconduzida a uma noção clássica (liberal-individualista) de

democracia mas, sim, guarda sintonia com uma concepção dinâmica

de democracia, típico de uma sociedade aberta, ativa e inclusiva, que

busca  assegurar  aos  cidadãos  um  desenvolvimento  integral  das

personalidades individuais no âmbito de uma sociedade livre, justa e

solidária  (art.  3º,  I,  da  CF)  e  num ambiente  marcado  pela  justiça

social (art. 170 da CF). Já por tal razão se percebe que a despeito de

se tratar de princípio autônomo, que diz com a legitimação do poder

e de seu exercício, o princípio democrático, tal como já anunciado,

há de ser compreendido de modo articulado com outros princípios

estruturantes (em especial os da dignidade da pessoa humana, do

Estado de Direito e do Estado Socioambiental), com os fundamentos

e  objetivos  da  ordem  constitucional,  o  sistema  de  direitos

fundamentais e a organização do Estado e dos poderes.”44

Como  agravante  específica  do  presente  caso,  a  essa  posição

superior da participação como princípio fundamental de nossa República, soma-se ainda o

fato de que a democracia participativa direta tem ainda mais relevância no âmbito do

direito fundamental  ao ambiente.  Afinal,  a inteligência da regra matriz da Constituição

Federal  em relação à matéria  ambiental  (art.  225,  caput)  não deixa  margem de dúvida

quanto à existência de um dever fundamental de proteger e preservar o meio ambiente — e

não  apenas  de  um  direito  fundamental  subjetivo  ao  meio  ambiente  ecologicamente

44 SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso de direito constitucional. 7.ed. São 
Paulo: Saraiva, 2018, p. 274-276.
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equilibrado —, um dever cuja extensão não se limita apenas ao Poder Público, mas também

a toda a coletividade.

Por conseguinte, os mecanismos estatais de tutela do ambiente não

podem prescindir  da participação efetiva da sociedade civil  nos processos decisórios do

Estado que digam respeito a essa temática, uma vez que a participação constitui o próprio

conteúdo  material  do  direito  ao  meio  ambiente  ecologicamente  equilibrado.  Nesse

compasso, se a participação já estiver sendo franqueada de maneira muito insatisfatória

ante os desígnios constitucionais, tampouco poderá o Estado mitigá-la sem incorrer numa

violação direta à própria materialidade do direito fundamental.

O  tema  já  foi  tratado  com  maestria  por  Ingo  Sarlet  e  Tiago

Fensterseifer, cuja lição transcrevemos abaixo:

“A proteção  constitucional  do  ambiente,  para  além  de  um  direito

fundamental,  também é caracterizada pela configuração de um ou

vários  deveres fundamentais  de proteção do ambiente a cargo dos

próprios titulares do direito ao ambiente tanto pelo prisma individual

quanto coletivo. O direito ao ambiente possui, portanto, uma natureza

peculiar de direito-dever fundamental, conforme aliás, tem entendido

a doutrina. Assim, além dos deveres estatais de proteção ambiental,

arrolados exemplificativamente no § 1º do art. 225 da CF/88, há a

consagração constitucional de deveres fundamentais atribuídos aos

particulares. Essa constatação reflete justamente na perspectiva da

participação  pública  em matéria  ambiental  podendo  a  mesma ser

caracterizada como um dever inerente à condição político-jurídica de

cidadão, inclusive levando em conta a concepção de uma cidadania

ambiental  ou ecológica. Dito de outro modo, a passividade e inércia

política do cidadão, quando confrontadas com uma situação concreta

de lesão ou ameaça de lesão ao ambiente,  contrariam o regime-

jurídico-constitucional delineado pelo art. 225 da CF/88.

Por  outro  lado,  resulta  evidente  que  uma  postura  proativa  dos
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indivíduos  e  das  organizações  não  governamentais  (além  dos

movimentos populares etc.)  em relação à participação política  em

matéria  ambiental  depende,  em grande  medida,  da  existência  de

mecanismos legislativos, administrativos, e judiciais capazes de dar

concretização e efetividade ao protagonismo da sociedade,  o  que

torna  fundamental  a  atuação  do  Estado  no  sentido  de  criar  tais

instrumentos participativos. No caso de tais instrumentos existirem e

de serem colocados à disposição dos cidadãos, no plano individual e

coletivo, haveria quase como um correspondente  dever jurídico de

participação (e, portanto, não apenas de caráter moral) no sentido de

os  mesmos  participarem  (ativamente)  no  processo  decisório  em

matéria ecológica, além, é claro, de contribuírem para a fiscalização

e controle de práticas públicas e privadas de caráter antiecológico. A

eficácia social da legislação ambiental brasileira é em grande parte

dependente  do  protagonismo  da  sociedade  civil  (organizada  e

também não organizada), inclusive pelo prisma da atuação individual

de cada pessoa (por exemplo, denunciando às autoridades públicas

competentes as práticas lesivas ao ambiente que chegam ao seu

conhecimento).” [Destaques dos autores.]45

O não  cumprimento  do  Estado  de  seus  deveres  de  proteção  na

dimensão procedimental — que lhe impõem, como se viu, a abertura de canais adequados à

participação ativa e efetiva da sociedade — revelaria, por conseguinte, uma concepção de

Estado autoritário na dimensão ambiental.

Isso é o que assevera José Rubens Morato Leite, que, a partir da

ideia de Estado de Direito Ambiental, chega à mesma conclusão, qual seja, que existe um

dever do Estado de tornar propícia e sempre promover a participação do público em matéria

ambiental, senão vejamos.

Com  efeito,  o  texto  constitucional  assevera  uma  unidade  de

45 SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. Princípios do direito ambiental. 2.ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 
166-167.
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cooperação,  da  mesma  forma  inovadora,  que  pede  um

comportamento social ativo do cidadão em face da coletividade e da

necessidade de proteção do patrimônio ambiental. Com isso, exige

ou pressiona o Estado na elaboração de normas contemporâneas,

voltadas  a  concretizar  essa  cooperação  nas  decisões  da  esfera

ambiental.  Portanto,  essa norma constitucional,  em seu conteúdo,

obriga  ao  exercício  de  uma  cidadania  participativa  e  com

responsabilidade  social  ambiental.  Tal  responsabilidade  é  uma

obrigação  com  as  gerações  presentes  e  futuras,  incluindo,

obviamente, o uso racional dos bens e a solidariedade.

Ao  abordar  a  questão  da  necessidade  de  cooperação,  ou  seja,

função de todos e não apenas do Poder Público, Canotilho alerta que

‘a unilateral estatização/publicização do bem ambiente conduziria a

um  Estado  de  ambiente  dissociado  da  sociedade.  O  Estado  do

ambiente  seria  um  Estado  autoritário,  utilizador  de  instrumentos

coativos, como leis, regulamentos, preceitos administrativos, ordens

de polícia, penalizações’.

Com efeito,  fica claro que o bem ambiental não pode ser rotulado

como bem público, devendo, sim, ao contrário, ser considerado um

bem de interesse público, cuja administração e gestão e cujo uso

devem  ser  compartilhados  e  solidários  com  toda  a  comunidade,

inspirados em um perfil de democracia ambiental. Nota-se que, no

Estado democrático ambiental,  o  bem ambiental  deve pertencer à

coletividade, impedindo-se o uso irracional e autoritário do patrimônio

ambiental  pelo  Poder  Público  de  pelo  particular.”  [Destaques  do

autor]46

Sem embargo, não basta que o Poder Público conceda à sociedade

um “espaço” de participação — por maior que ele seja —, sem considerar, em paralelo, as

condições que possibilitem a máxima efetividade e legitimidade ao exercício do seu direito

46 LEITE, José Rubens Morato. “Sociedade de risco e Estado”. In. CANOTILHO, José Joaquim Gomes; LEITE, José Ru-
bens Morato (Coord.). Direito constitucional ambiental brasileiro. 3.ed. São Paulo: Saraiva, 2010, 184-185.
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de participar.

Se, em termos quantitativos, o espaço de participação deva se dar

em dimensões suficientes, proporcionais ao poder de influência a que faz jus a sociedade, já

em termos qualitativos,  hão que estar  garantidos os meios,  procedimentos e  formas de

organização que realmente propiciem o melhor aproveitamento possível daquele espaço

pelos seus titulares. 

De Álvaro Luiz Valery Mirra, a respeito do tema, trazemos a seguinte

lição:

“A  concepção  moderna  de  participação  administrativa  ambiental

relaciona-se  à  participação  nos  processos  decisórios  públicos

administrativos  em matéria  de  meio  ambiente,  compreendidos em

sentido amplo, isto é, abrangentes da participação nos processos de

licenciamento  e  autorizações  ambientais,  da  participação  na

elaboração de planos e programas que interfiram com a qualidade do

meio ambiente e da participação na formulação e na execução de

políticas ambientais.  Além disso, concerne ela tanto à participação

consultiva,  que  se  desenvolve  na  preparação  da  decisão  pública,

sem  caráter  deliberativo,  quanto  à  participação  propriamente

deliberativa, a qual se concretiza com a intervenção do público na

tomada da decisão em si mesma considerada. Por fim, vale lembrar

que a participação administrativa, do mesmo modo como qualquer

outra,  é  exercitada  pelos  sujeitos  normalmente  intitulados  à

participação  –  indivíduos  e  entes  intermediários  –  embora  com

variações quanto a uns e outros em conformidade com o instituto

considerado.

Por outro lado, qualquer que seja o processo decisório administrativo

ambiental,  condição  básica  para  a  participação  útil  e  eficaz  é  a

admissão desta em um estágio precoce do procedimento, vale dizer,

no  seu  início,  quando  todas  as  opções  e  soluções  são  ainda

possíveis,  a fim de que o público possa exercer real influência no
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resultado final.  Do contrário,  se a possibilidade de intervenção da

população for aberta apenas em movimento adiantado ou no fim do

processo decisório, ou quando a decisão já tiver sido tomada, não se

poderá  falar  em  autêntica  participação  pública  ambiental;  haverá,

então, mero artifício para legitimação popular da decisão, desde o

início tida como certa e inafastável. 

Nessa  mesma  ordem  de  ideias,  faz-se  indispensável,  ainda,  a

previsão de prazos razoáveis, suscetíveis de permitir aos indivíduos

e  entes  intermediários  prepararem-se  adequadamente  para  a

participação pretendida, nos diversos procedimentos. Por evidente, a

abertura da participação pública em processos decisórios, sem que o

público possa informar-se corretamente e organizar-se para intervir

tempestiva  e  fundamentadamente,  compromete  a  legitimidade  do

procedimento participativo.”47

É de todo importante assentar que, para dar a máxima concretude ao

comando constitucional, o princípio da participação pública direta não está restrito à mera

chancela de proposições apontadas pelo Governo, como pode vir a ocorrer, por exemplo,

em consultas públicas ou mesmo audiências públicas.

A participação direta que nos fala a Constituição está, portanto, longe

de ser aquela de opinar sobre um determinado assunto ou uma proposição; é muito mais

abrangente. O modo de participação popular ordenada pela Constituição por óbvio não se

limita apenas à simples presença no órgão colegiado que definirá o regramento infralegal da

matéria  ambiental.  Implica,  antes,  em  poder  ver  e  ter  seus  posicionamentos,  além  de

conhecidos,  defendidos,  mas  também  com  reais  possibilidades  de  serem  acolhidos  e

implementados.

Não significa somente aceitar, recusar ou opinar sobre determinada

proposição, mas participar sobretudo em grau de igualdade.

47 MIRRA, Álvaro Luiz Valery. Participação, processo civil e defesa do meio ambiente. São Paulo: Letras Jurídicas, 2011, p.
156-157.

59



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA – 3ª REGIÃO

Do contrário, restarão sempre consignados, em atas de reuniões de

colegiados  ambientais,  como  meros  “votos  vencidos”,  como  vem  se  dado  amiúde  no

Conama e em outros espaços em que a participação em matéria ambiental se apresenta

como autêntico “jogo de cartas marcadas”.

A expressão não é sem propósito, pois se subsume do testemunho

de Maria Teresa Corujo, a ambientalista que deu o único voto contrário, na câmara técnica

do Conselho Estadual de Política Ambiental de Minas Gerais (Copam), na deliberação sobre

a concessão da licença ambiental para a ampliação das atividades mineradoras na região

do  rio  Paraopeba,  onde  houve  o  rompimento  da  barragem  do  Córrego  do  Feijão

(Brumadinho).  Colacionamos  aqui  trechos  de  seu  depoimento  à  imprensa,  logo  após  o

desastre:

“UOL - No dia 11 de dezembro, a senhora foi a única integrante do

Copam a votar contra a ampliação das atividades minerárias na Mina

Córrego  do  Feijão.  Como  você  se  sentiu  sendo  o  único  voto

contrário?

Maria Teresa Corujo: Foi uma sensação de muita violência e de dor.

Aquilo era uma insanidade. Nós tentamos de tudo para que aquela

autorização não saísse.  Tem uma história anterior  àquela reunião.

Ainda em novembro, nós tentamos retirar esse pedido da pauta, mas

não conseguimos. Nós sabíamos dos riscos em função da ampliação

das  atividades  ali.  Cheguei  a  enviar  uma  correspondência  à

secretaria estadual de Meio Ambiente pedindo que o processo não

fosse  votado  pelo  conselho,  mas  nosso  pedido  não  foi  acatado.

Agora, imagina como eu me senti sabendo de todos esses riscos e

vendo o processo andar mesmo assim.

[…]

UOL:  Você  teve  a  impressão  de  estar  em  um  jogo  de  cartas

marcadas?

Maria Teresa Corujo: Sempre é [jogo de cartas marcadas]. Aquelas

cartas estavam marcadas. O Copam já teve 40 reuniões. Todas as
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reuniões são para licenciar a mineração de qualquer forma. Alguns

processos  têm  mais  problemas,  outros  menos.  Mas  todos  são

licenciados. Aquilo virou uma fábrica de licenciamento.

[...]

UOL: Desde o rompimento da barragem em Brumadinho, a pergunta

que muita gente se faz é: como não aprendemos as lições deixadas

pela tragédia em Mariana? Qual a sua resposta para essa questão?

Maria Teresa Corujjo: A primeira coisa que a gente tem que pensar é

nesse termo "nós". Quem é esse ‘nós’? O problema não somos nós,

a sociedade que sofre as consequências do que está acontecendo lá

em Brumadinho. O problema está em todos os atores que têm poder

de tratar desse assunto. Foram esses os que não aprenderam nada.

E  não  é  sequer  uma  questão  de  ter  aprendido  ou  não.  Eles

escolheram de forma muito consciente não fazer o que tem que ser

feito.  Inclusive,  eles  ignoram  que  no  direito  ambiental  existe  um

princípio da precaução que diz o seguinte: se você não tem certeza

absoluta  que  não  vai  ter  nenhum  problema,  então  não  faça.

Resumindo:  não  é  que  nós  não  aprendemos.  Por  que  aquelas

pessoas que estão soterradas em Brumadinho, provavelmente, nem

sabiam que corriam risco.”48

Além  da  ofensa  ao  princípio  da  participação  popular  direta,  há

também  acentuada  mácula  ao  princípio  da  isonomia  ou  da  igualdade  no  Decreto  nº

9.806/2019,  particularmente  no  que  se  refere  à  divisão  dos  assentos  no  Conama.  A

desigualdade substancial se dá, como foi bem tratado no Capítulo 3 desta representação,

entre o segmento das ONG’s ambientalistas minoritárias, de um lado, e o majoritário campo

formado pelo bloco governamental (composto por entes federais, estaduais e municipais), e

o setor econômico, de outro. Basta, para inconteste confirmação disso, um breve vislumbre

à tabela inserida no Capítulo 3 desta representação.

Com efeito, como se vê ali, pelo decreto vergastado, do total de 23

48 Disponível em: <https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2019/01/29/nao-consigo-dormir-diz-ambientalista-
que-votou-contra-licenca-de-barragem.htm>. Acesso em: 26 ago. 2019.
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assentos no Conama, foram fixados 10 para do Governo Federal, outros 5 concedeu para

os entes estaduais, e mais 2 para os municipais, o que totaliza 17 cadeiras para o bloco

governamental, que contará com 17 representantes, equivalente a cerca de 74% dos votos

do  colegiado.  Como  bem  explicitado,  pela  afinidade  de  desígnios  entre  esses  entes

governamentais,  podem  eles  exercer  uma  grande  pressão  de  interesses  sobre  as

deliberações, em regra, no Conama, unidos em contraposição aos interesses ambientais.

Aos  outros  dois  segmentos  foram  concedidos  2  assentos  para  o

setor empresarial, e 4 para a “sociedade civil”, representada pelas ONG’s ambientalistas.

Quanto ao setor econômico — também se viu —, ao defender os seus interesses parciais,

se posta sistematicamente de forma antagônica aos direitos fundamentais ao meio ambiente

e demais a ele coligados, somando suas forças às do setor governamental, pelas razões

que abordamos no mesmo Capítulo 3. 

Temos,  portanto,  em  síntese,  que  das  23  cadeiras  do  mais

importante  conselho,  criado para,  dentro de sua competência,  gerar  “normas e padrões

compatíveis com o meio ambiente ecologicamente equilibrado e essencial à sadia qualidade

de vida”, o único segmento que defende com exclusividade o meio ambiente são as ONGs

ambientalistas, que foram criadas para esta finalidade (tutela do meio ambiente) e são, no

direito ambiental internacional, reconhecidas por diplomas mundiais como legitimadas para

representarem a sociedade na defesa dos interesses ambientais  nos fóruns de políticas

públicas.

Em  outras  palavras,  em  um  fórum  que  tem  como  finalidade

vinculante justamente a tutela ambiental e que adota como técnica deliberativa a regra da

maioria, aqueles que defendem exclusivamente o meio ambiente terão apenas 4 num total

de 23 votos, enquanto os defensores dos múltiplos interesses parciais, que se aglutinam e

se contrapõem aos interesses do meio ambiente, terão, juntos, 19 votos.

Aos olhos de qualquer um, isso já seria mais do que suficiente para

demonstrar a completa injustiça existente na divisão efetuada pelo Governo Federal que, a

seu  favor,  só  poderá  alegar  que  os  anteriores  também  se  utilizaram  deste  faccioso

expediente  para  subjugar  a  participação  direta  da  sociedade  civil,  fazendo-a  atuar  no

Conama como mera coadjuvante de uma representação de “faz de conta”.
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De resto, a paridade absoluta entre a representação da sociedade e

dos os outros atores, como medida mínima a dar efetividade ao princípio fundamental da

participação direta em matéria ambiental,  já se faz ver na legislação brasileira, de que é

exemplo maior a Lei nº 9.433/1997, instituidora da Política Nacional de Recursos Hídricos.

Em  seu  artigo  39,  o  diploma  prevê  que,  nos  Comitês  de  Bacias  Hidrográficas,  a

representação dos entes governamentais das três esferas será limitada à metade do total de

membros do colegiado, devendo a outra metade ser distribuída entre “usuários das águas

de  sua  área  de  atuação”  e  as  “entidades  civis  de  recursos  hídricos  com  atuação

comprovada na bacia”.49

Vale  consignar  que  também  a  jurisprudência  já  vem  dando

concretude ao princípio fundamental da participação popular direta, como se vê no julgado

da Câmara Especial do Meio Ambiente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com

relatoria  de  Renato  Nalini,  pelo  qual  se  confirmou  a  decisão  de  primeira  instância,

determinando  a  alteração  regimental  do  Comitê  da  Bacia  Hidrográfica  do  Baixo  Pardo-

Grande, de modo que ficasse estabelecida a paridade da representação do público afetado

naquele colegiado em relação aos outros atores ali  presentes.  No caso,  dois  terços do

comitê eram compostos por entes governamentais).50 Colaciona-se, abaixo, a ementa do

referido acórdão:

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA.

REPRESENTAÇÃO  DA  COMUNIDADE  EM  COMITÊ  DE  BACIA

HIDROGRÁFICA.  ALEGADA  VULNERAÇÃO  AO  FEDERALISMO.

DESCABIMENTO. BACIA DE RIO QUE ATRAVESSA MAIS DE UM

ESTADO  DA  FEDERAÇÃO.  INCIDÊNCIA  INEQUÍVOCA  DA  LEI

49 (Lei nº 9.433/1997) Art. 39. Os Comitês de Bacia Hidrográfica são compostos por representantes:
I - da União;
II - dos Estados e do Distrito Federal cujos territórios se situem, ainda que parcialmente, em suas respectivas áreas de atua-
ção;
III - dos Municípios situados, no todo ou em parte, em sua área de atuação;
IV - dos usuários das águas de sua área de atuação;
V - das entidades civis de recursos hídricos com atuação comprovada na bacia.
§ 1º O número de representantes de cada setor mencionado neste artigo, bem como os critérios para sua indicação, serão esta-
belecidos nos regimentos dos comitês, limitada a representação dos poderes executivos da União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios à metade do total de membros.
50 TJ-SP. Câmara Especial do Meio Ambiente. Apelação Cível com Revisão n° 772.747-5/2-00 (Proc. 0191515-
52.2008.8.26.0000), Rel. Des. José Renato Nalini, j. 04/06/2009.  Disponível em: <http://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?
conversationId=&cdAcordao=3713802&cdForo=0&uuidCaptcha=sajcaptcha_023c494a986f4dcfa64c85ffeb6cae7f&vlCapt-
cha=MCN&novoVlCaptcha=>. Acesso em: 26 ago. 2019.
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FEDERAL.  PARIDADE  NA  REPRESENTAÇÃO  PRIVILEGIA  O

ESTADO  EM  DETRIMENTO  DA  POPULAÇÃO.  AÇÃO

PARCIALMENTE  PROCEDENTE.  APELOS  DO  COMITÊ  E  DA

FAZENDA DO ESTADO DESPROVIDOS. 

PARTICIPAÇÃO  DA  COMUNIDADE  EM  COMITÊ  GESTOR  DE

BACIA HIDROGRÁFICA.

CONSTITUI  EXPLÍCITA  OPÇÃO  DO  CONSTITUINTE  DE  1988

CONVERTER  A  SUPERADA  DEMOCRACIA  REPRESENTATIVA  EM

DEMOCRACIA  PARTICIPATIVA.  ISSO  SE  FAZ  MEDIANTE  EFETIVA

IMPLEMENTAÇÃO  DE  MAIOR  PARCELA  DE  RESPONSABILIDADE  A

INTEGRANTES  DA  POPULAÇÃO  EM  COLEGIADOS  PREVISTOS  NO

ORDENAMENTO. ATENDER A FUNDAMENTOS CONSTUITUCIONAIS É

MAIS  RELEVANTE  DO  QUE  PRESERVAR  RÍGIDA  APLICAÇÃO  DE

NORMAS PROCEDIMENTAIS, SEMPRE INSTRUMENTAIS EM RELAÇÃO

AO VERDADEIRO DIREITO. APELOS DESPROVIDOS.”

Nesse contexto, chama à atenção a divisão de forças fixada parao

Conama pelo Decreto nº  98.06/2019,  porque,  além de estar  na contramão do que vem

preceituando a doutrina, a legislação (pátria e internacional) e os próprios tribunais, agride,

ainda, à toda evidência o sentido formal de justiça, consagrado na premissa aristotélica:

“iguais devem ser tratados de forma igual, e não-iguais devem ser tratados de modo não-

igual”. 

Nessa  concepção,  “esse  princípio  da  justiça  formal  (às  vezes

chamado  de  princípio  da  igualdade  formal)  é  ‘formal’  porque  não  estabelece  as

circunstâncias específicas nas quais os iguais devem ser tratados de modo igual  e não

fornece critérios para que se determine se dois ou mais indivíduos são de fato iguais; o

princípio simplesmente afirma que, quaisquer que sejam as circunstâncias relevantes em

questão, as pessoas que forem iguais com respeito a elas deveriam ser tratadas de modo

igual.  Em  outras  palavras,  nenhuma  pessoa  deveria  ser  tratada  de  modo  não-igual,  a

despeito  de  todas  as  diferenças  relativamente  a  outras  pessoas,  a  menos  que  alguma

diferença entre elas e essas outras seja relevante para o tratamento da questão”.51

51 BEAUCHAMP, Tom L.; CHILDRESS, James F. Princípios de ética biomédica. São Paulo: Loyola, 2002, p.354.
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Por conseguinte, mesmo que se concordasse que há três segmentos

no Conama (e não uma dualidade real de interesses), então por que um deles pode deter a

maioria dos votos? Ou por outra: por que o bloco governamental deve possuir a maioria de

votos? Quais  as  razões relevantes para que ele  detenha esse tratamento diferenciado?

Atender-se-á o critério do justo, se esse privilégio for mantido?

De plano, antes de mais nada, de todo conveniente lembrarmos das

“Lições preliminares de direito”, de Miguel Reale, das quais se extrai que “toda regra de

Direito visa valores infinitos, tais quais: tranquilidade, saúde, conforto, intimidade, liberdade”

entre outros, assentando, ainda, que:

“[…] a Justiça não se identifica com qualquer desses valores, nem

mesmo com aqueles que mais dignificam o homem.

Ela  é  antes  a  condição  primeira  de  todos  eles,  a  condição

transcendental de sua possibilidade como atualização histórica. Ela

vale  para  que  todos  os  valores  valham.  Não  é  uma  realidade

acabada, nem um bem gratuito, mas é antes uma intenção radical

vinculada às raízes do ser do homem, o único ente que, de maneira

originária,  é  enquanto deve ser.  Ela  é,  pois,  tentativa  renovada e

incessante  de  harmonia  entre  as  experiências  axiológicas

necessariamente  plurais,  distintas  e  complementares,  sendo,  ao

mesmo tempo, a harmonia assim atingida.”52

Não se encontra, na análise dos fatos que circundam esta questão,

qualquer elemento fático e muito menos jurídico,  que pudesse atender  minimamente ao

princípio da razoabilidade, ou que proponha um discrímen capaz de sustentar a pretensão

do setor governamental em reter, no Conama, a maioria do número de conselheiros. 

Ao contrário, como fundamentadamente foi demonstrado no referido

Capítulo 3, há uma série de razões objetivas e intransponíveis, as quais impõem que as

52 REALE, Miguel. Lições preliminares de direito. 4.ed. São Paulo: Saraiva, 1977, p.371
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ONG’s ambientalistas tenham no Conama a maioria dos conselheiros, para que, só assim,

seja plenamente concretizado o princípio da igualdade substantiva, no qual os desiguais

devem ser tratados de forma desigual.

Por  fim,  para  a  adequada  conceituação  do  real  significado  da

isonomia,  cuja  violação  pelo  Decreto  nº  9.806/2019  procuramos  demonstrar  nesta

representação, nos socorre mais uma vez a lição de José Afonso da Silva:

“Mas,  como  já  vimos,  o  princípio  [da  igualdade]  não  pode  ser

entendido  em  sentido  individualista,  que  não  leve  em  conta  as

diferenças entre grupos. Quando se diz que o legislador não pode

distinguir,  isso  significa  que  a  lei  deva  tratar  todos  de  modo

abstratamente igual,  pois o tratamento igual – esclarece Petzold –

não se dirige a pessoas integralmente iguais entre si, mas àqueles

que  são  iguais  sob  os  aspectos  tomados  em  consideração  pela

norma,  o que implica que os ‘iguais’ podem diferir  totalmente sob

outros aspectos ignorados ou considerados como irrelevantes pelo

legislador. Este julga, assim como ‘essenciais’ ou ‘relevantes’ certos

aspectos  ou  características  das  pessoas,  das  circunstâncias  nas

quais essas pessoas se encontram, e funda sobre esses aspectos,

ou elementos,  as categorias estabelecidas pelas normas jurídicas;

por consequência, considera-se que as pessoas que apresentam os

aspectos ‘essenciais’ previstos por essas normas encontram-se em

‘situações idênticas’,  ainda que possam diferir  por outros aspectos

ignorados ou julgados irrelevantes pelo legislador. Vale dizer que as

pessoas ou situações são iguais ou desiguais do modo relativo, ou

seja, sob certos aspectos.”53

Capítulo 6: A proibição do retrocesso na dimensão procedimental e organizacional da

tutela ambiental

Some-se ao exposto que o  princípio da vedação ao retrocesso

53 SILVA, José Afonso da. Comentário contextual à Constituição. 9.ed. São Paulo: Malheiros, 2014, p. 77.
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“impede  que  sejam  desconstituídas  as  conquistas  já  alcançadas  pelo  cidadão  ou  pela

formação social em que ele vive”54, impondo que o patamar protetivo fixado pela legislação

que regulamenta direitos fundamentais, como o direito ao meio ambiente ecologicamente

equilibrado,  se  incorpora  ao  seu  conteúdo,  seja  qual  for  sua  posição  hierárquica  no

ordenamento  jurídico,  adquirindo  status  de  norma  materialmente  constitucional,  nos

termos da cláusula de abertura contida no § 2º55 do artigo 5º, da Constituição Federal.

Esse princípio também  foi positivado no  já  mencionado Protocolo

Adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos em Matéria de Direitos

Econômicos, Sociais e Culturais –  "Protocolo de São Salvador" (Decreto nº 3.321/99), que

estabelece que os Estados Partes adotarão as medidas necessárias para dar,

progressivamente, plena efetividade aos direitos reconhecidos no diploma (artigo 1°), dentre

os quais o direito ao meio ambiente sadio (artigo 11).

É importante que se consigne que  o princípio do não retrocesso

consiste não só em não diminuir a proteção ambiental já existente, como no dever de

promovê-la na medida necessária a resguardar o direito fundamental.

Sabendo disso, tem-se que é defeso aos Poderes Públicos reduzir,

sob qualquer aspecto, o patamar de participação social já alcançado, sobretudo quando o

faz para ampliar a representação já majoritária do Governo num foro que deveria privilegiar

justamente a participação da sociedade civil, não havendo, à evidência, qualquer suporte

lógico a sustentar suas razões para promover tal retrocesso.

A participação da coletividade em matéria ambiental, que se impõe,

como se viu, pelo próprio dever fundamental de todos à proteção e promoção do ambiente,

faz parte do próprio conteúdo do direito fundamental inscrito na regra matriz constitucional

(art.  225),  ainda que essa participação se encontre  na face organizacinal-procedimental

desse direito.

Em alentada abordagem dessa interface entre as dimensões material

e procedimental do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, Ingo

54 Trecho do Voto do Ministro Celso de Mello no Ag.Reg no Recurso Extraordinário com Agravo 639.337. 
55 § 2º Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por
ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte.
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Sarlet e Tiago Fensterseifer nos ensinam o seguinte:

“O  direito  à  participação  pública  em  matéria  ambiental  pode  ser

considerado  como  derivado  do  próprio  direito  fundamental  (e

humano) à participação política, consagrado, entre inúmeros outros

dispositivos internacionais, no art.  21 da Declaração Universal dos

Direitos  Humanos  (1948),  no  art.  25  do  Pacto  Internacional  dos

Direitos  Civis  e  Políticos  (1966)  e  no  art.  23  da  Convenção

Americana sobre Direitos Humanos (1969). No âmbito constitucional

brasileiro,  o  direito  (e  também  dever)  à  participação  política  está

inscrito nos arts. 1º (inciso II e parágrafo único) e 14 e s. da CF/88,

cuidando-se de direitos fundamentais de participação política.  Não

por outra razão, Jonas Ebbesson destaca a relação entre os direitos

de participação em matéria ambiental com o Direito Internacional dos

Direitos Humanos.  Para o autor,  todo o aporte e desenvolvimento

teórico  e  jurisprudencial  já  assegurado  no  âmbito  dos  direitos

humanos sobre a questão da participação pública também deve ser

utilizado no âmbito ecológico  (assim como – acrescentamos – no

tocante ao acesso à informação e ao acesso à justiça).

No  caso  brasileiro,  tal  entendimento  é  reforçado  a  partir  do

reconhecimento  do  direito  ao  ambiente  como  autêntico  direito

fundamental  (art.  225 c/c  art.  5º,  §  2º,  da CF/88).  Os  direitos  de

participação  ambiental podem  ser  relacionados  também  com  a

própria  dimensão  ou  perspectiva  procedimental-organizacional do

direito fundamental ao ambiente. A respeito do tema, Robert Alexy

destaca que os direitos a procedimentos judiciais e administrativos

são  essencialmente  direitos  a  uma  “proteção  jurídica  efetiva”,

objetivando  por  meio  do  procedimento  a  garantia  dos  direitos

materiais do seu respectivo titular. Os procedimentos e instrumentos

administrativos (e também judiciais,  conforme veremos à frente no

tópico sobre o acesso à justiça) de que dispõem os titulares do direito

fundamental  ao ambiente ou mesmo os  entes públicos (Ministério

Público,  Defensoria  Pública,  IBAMA etc.)  ou  privados  (indivíduos,
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organizações não governamentais de defesa ecológica, movimentos

populares etc.) legitimados para promover a sua tutela e promoção

podem ser compreendidos, portanto, como projeções normativas da

perpectiva procedimental suscitada, uma vez que são cruciais para

assegurar  a  efetivação  da  legislação  ambiental  e  salvaguardar  o

direito em si na hipótese de sua violação ou ameaça de violação.

Alinhado à “doutrina da norma de proteção”, Vasco Pereira da Silva

pontua que o dever do Estado de assegurar a eficácia dos direitos

fundamentais,  tanto por intermédio do procedimento administrativo

quanto do processo judicial, coloca nas mãos do indivíduo um direito

subjetivo  a  exigir  do  Estado  o  cumprimento  de  tais  regras

processuais e procedimentais.  Verifica-se, portanto, a configuração

de  um  verdadeiro  dever  do  Estado  no  sentido  de  criar  tais  vias

processuais  ou procedimentais  necessárias à efetivação do direito

fundamental  ao  ambiente,  e  da  mesma  forma,  assegurar  a

participação pública em tais questões, tanto na esfera administrativa

quanto  judicial.  Em  sintonia  com  essa  afirmação,  J.  J.  Gomes

Canotilho  assevera  que  os  direitos  procedimentais  ambientais

expressam-se  sob  a  forma de  direitos  de  informação,  direitos  de

participação e direitos de ação judicial.  Ao estado cabe assegurar a

fruição  adequada  desses  direitos  procedimentais  ou  processuais

ambientais  por  parte  do  público  interessado,  tanto  pelo  prisma

individual quanto coletivo.”56 [Destaques dos autores.]

Ademais,  o  aparato  organizacional  do  Estado  posto  a  serviço  da

proteção e promoção de direitos fundamentais (órgãos, procedimentos etc.) não é alterável

— quanto menos suprimível  — ao mero sabor das vontades do Executivo,  mesmo que

essas estruturas estejam administrativamente submetidas a ele. Vinculados à efetivação e

ao exercício de direitos fundamentais,  esses órgãos e procedimentos não podem sofrer

interferências estatais discricionárias passíveis de mitigar, mesmo em abstrato, a proteção

aos direitos materiais envolvidos.

56 SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. Princípios do direito ambiental. 2.ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 
162-164.
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Nem se diga que possa o Executivo lançar mão de forma genérica e

descompromissada do argumento da “reserva do possível”,  ou dos recorrentes pretextos

centrados na “escassez de recursos”,  para tentar  despistar  a  cada vez  mais  inconteste

intenção de desmonte das estruturas estatais dedicadas à tutela ambiental. Com efeito, para

que haja restrição à efetividade concreta de um direito fundamental — ou mesmo para que

se mitigue o aparato organizacional-procedimental posto para efetivá-lo —, é necessário que

haja argumentação técnica e sustentada em provas capaz de justificá-la, não valendo para

tanto a mera pretensão de cumprimento de promessas eleitorais.

Não tendo  status de um princípio que informe nosso ordenamento,

muito  menos  figurando  na  gramática  própria  dos  direitos  fundamentais,  a  “reserva  do

possível” deve ser considerada com muita cautela nessas searas. Segundo lição de Felipe

de Melo Fonte sobre os limites da aplicação da reserva do possível, quando se trata de

direitos fundamentais: 

“Reserva do possível não é presunção absoluta (ou mesmo relativa)

de  inexistência  de  dinheiro,  nem  fundamento  autônomo  de

discricionariedade administrativa e/ou legislativa capaz de justificar a

omissão ou adimplemento defeituoso de direitos fundamentais. Além

disso, se o viés jurídico da reserva do possível encontra-se ancorado

em regras e princípios constitucionais explícitos, o aspecto físico não

possui qualquer sustentação normativa, de modo que sua inclusão

no discurso dos direitos fundamentais somente pode resultar de uma

leitura pragmática/consequencialista da Constituição,  que deve ser

prontamente rechaçada. Se se pode conceder algo a este discurso, é

apenas dar-lhe a função de ‘vetor interpretativo’,  e não argumento

definitivo  na  sindicação  de  direitos,  a  exigir  que  os  magistrados

sejam  parcimoniosos  nas  obrigações  que  reconheçam  contra  a

Fazenda Pública.”57

De antemão, vale alertar para o equívoco de argumentos correntes

57 FONTES, Felipe de Melo. Políticas públicas e direitos fundamentais. 2.ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 149-150.
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segundo  os  quais,  respeitado  o  procedimento,  garantida  estaria  a  proteção  aos  direitos

fundamentais. É certo que todo e qualquer procedimento (legislativo, judicial, administrativo)

deve ser apto à garantia e efetividade dos direitos fundamentais, mas há que se ter muita

cautela quando relacionadas essas duas dimensões normativas, sempre devendo haver a

“primazia do aspecto material” dos direitos fundamentais sobre o rito utilizado para dar-lhes

concretude, como confirma a doutrina de Robert Alexy:

“Direitos  a  procedimentos  judiciais  e  administrativos  são  direitos

essenciais  a  uma  “proteção  jurídica  efetiva”.  É  condição  de  uma

proteção jurídica efetiva que o resultado do procedimento proteja os

direitos materiais dos titulares de direitos fundamentais envolvidos.

[...]

Direitos  fundamentais  são,  em  alguns  aspectos  decisivos,  não-

procedimentais. Isso é perceptível com toda nitidez a partir de sua

relação com o processo legislativo democrático. Nem tudo aquilo que

pode  ser  resultado  de  discussões  e  votações  no  parlamento  é

possível na perspectiva dos direitos fundamentais.  É certo que os

direitos fundamentais, de um lado, garantem direta e indiretamente a

participação  no  processo  democrático.  Nessa  medida,  eles  são

procedimentais. Mas, de outro lado, na medida em que estabelecem

limites materiais a esse processo, eles são não procedimentais.

[...]

Mesmo que a conformidade do resultado aos direitos fundamentais

não  seja  garantida  pelo  procedimento,  há  um  aumento  na

probabilidade  de  um  resultado  nesse  sentido.  Por  essa  razão,

procedimentos são necessários como meio de proteção aos direitos

fundamentais.  Mas  é  também  claro  que  o  mero  aumento  da

probabilidade de um resultado conforme aos direitos fundamentais

nunca  poderá  ser  uma  razão  para  se  abrir  mão  de  um  controle

judicial da compatibilidade material dos resultados com as normas de

direitos fundamentais.

[...]

Assim, no que diz respeito à conexão entre direitos fundamentais e

procedimentos legais, os aspectos procedimental e material devem
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ser reunidos em modelo dual,  que garanta a primazia do aspecto

material.”58

Como se vê, não resta dúvida quanto à subordinação das normas

procedimentais (e também das estruturas organizacionais do Estado) à dimensão material

dos direitos fundamentais, isto é dizer, a noção elementar de que os procedimentos devem

sempre ser encarados como meios destinados à consecução de determinados fins. E por

estarem, neste caso do Conama, vinculados a uma finalidade muito especial — qual seja, a

de  conferir  máxima  efetividade  possível  à  proteção  e  promoção  do  meio  ambiente

ecologicamente equilibrado (sem falar dos outros bens jurídicos de maior fundamentalidade

que  lhe  são  conexos)  —,  esses  procedimentos  e  estruturas  não  podem  ser  objeto  de

qualquer modificação que possa mitigar sua capacidade de gerar o resultado protetivo para

o qual se presta.

Deriva daí a ampla aplicabilidade da vedação do retrocesso também

para as  normas  procedimentais  e  para  o  campo das  estruturas  administrativas  estatais

ligadas à proteção do meio ambiente. Trata-se, aliás, de princípio central a fundamentar o

dever  do  Judiciário  (notadamente  pela  via  do  controle  de  constitucionalidade)  contra

eventuais  tentativas  de  “desmonte”  do  aparato  estatal  vinculado  à  efetivação  daqueles

direitos. De todo modo, trata-se de ponto já bem desenvolvido pela melhor doutrina nacional

nessa matéria,  como atesta  o  cristalino  raciocínio  de Ingo Sarlet  e  Tiago Fensterseifer,

verbis:

“Na medida em que a proibição de retrocesso (socio)ambiental se

coloca como “blindagem protetiva” em face da atuação dos poderes

públicos,  no  âmbito  de  suas  funções  legislativa,  administrativa  e

judiciária,  pode-se  conceber  a  sua  incidência  sobre  a  própria

estrutura  administrativa  e  organizacional  do  Estado  voltada  à

promoção  de  determinado  direito  fundamental.  Com  base  em  tal

entendimento,  determinado  ato  administrativo  que  culminasse  por

reduzir  em  demasia  —  portanto,  de  forma  desproporcional  —  a

58 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Trad. Virgílio Afonso da Silva. 2.ed. São Paulo: Malheiros, 2017, 
p.488-90.
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estrutura administrativa hoje existente para a tutela ecológica (por

exemplo,  o  enxugamento  ou  mesmo  extinção  do  IBAMA sem  a

criação  de  órgão  ambiental  equivalente),  impossibilitando  a

fiscalização e a adoção de políticas públicas ambientais  de modo

minimamente suficientes para salvaguardar tal  direito fundamental,

estaria  por  violar  a  proibição  de  retrocesso  ambiental  (além  da

proibição  de  proteção  insuficiente)  e  a  medida  administrativa  em

questão estaria eivada de inconstitucionalidade.

Em sintonia com esse entendimento, Anísio Gavião Filho aponta para

a  aplicação  da  proibição  de  retrocesso  no  âmbito  da  perspectiva

organizacional  e  procedimental  dos  direitos  fundamentais,  o  que

impossibilitaria um “enxugamento” da estrutura administrativa posta

hoje no Estado brasileiro para dar efetivação ao direito fundamental

ao  ambiente.  Conforme afirma o  autor,  a  estrutura  administrativo-

organizacional  do  Estado  Constitucional  Ambiental  brasileiro  está

orientada  no  sentido  da  realização  do  direito  fundamental  ao

ambiente, notadamente pela distribuição de sua atuação política e

administrativa para as três entidades federativas com a fixação de

um  órgão  central.  Tal  “organização”,  que  dá  forma  ao  direito  à

organização, encontra-se protegida pela proibição de retrocesso, o

que  acarreta  a  impossibilidade  de  o  Estado  extinguir  os  órgãos

ambientais, salvo criando outros com a mesma ou superior eficácia,

já que a não consideração de tal situação pode implicar violação de

posições jurídicas fundamentais em matéria ambiental, passível de

correção  pela  via  judicial  por  intermédio  dos  mecanismos

disponíveis, tais como a ação popular, a ação civil pública, a ação

direta de inconstitucionalidade, a ação de inconstitucionalidade por

omissão e o mandado de segurança, dentre outros que poderiam ser

colacionados.59

Como cuidado acima, a reforma da composição e do funcionamento

59 SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. Princípios do direito ambiental. 2.ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 
266-267.

73



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA – 3ª REGIÃO

do  Conama  foi  feita  em  nome  de  vagos  valores,  como  a  obscuramente  propalada

“eficiência” nos processos decisórios do órgão. De saída, adverte-se que se trata aqui de

valores que de modo algum gozam da mesma dignidade constitucional e do mesmo regime

protetivo  dos  direitos  fundamentais  envolvidos  no  caso.  Isso  sem  se  falar  que,

paralelamente aos bens essenciais relativos à atuação normativa do Conama, a medida

presidencial  por  si  só  viola  um dos  princípios  basilares  de  toda  a  ordem constitucional

brasileira, qual seja, o princípio da participação popular direta.

A  tão  comum  crítica  governamental  à  falta  de  eficiência  dos

colegiados participativos encontra na seguinte observação de Álvaro Luiz Valery Mirra uma

elucidativa resposta, que põe a nu o caráter falacioso da recorrente afirmação:

“Em tema de meio ambiente, à necessidade de ponderar os diversos

interesses  (públicos  e  privados)  envolvidos  na  questão,  deve  ser

acrescida  a  especificidade  técnica  da  matéria,  não  raro  sujeita  a

controvérsias científicas, a tornar imperativa a manifestação não só

dos interessados diretos na decisão como também do público em

geral,  individualmente  ou por  intermédio  de entes  representativos.

Daí por que, além de democratizar o exercício do poder na esfera

administrativa, a participação administrativa ambiental direciona-se a

aperfeiçoar  a  ação  da  Administração  Pública  nesse  campo  e  a

permitir  aos  órgãos  e  agentes  administrativos  medir,  com  maior

adequação, as consequências das suas decisões sobre a vida e a

qualidade de vida de todos. 

Nem  por  isso,  contudo,  a  participação  administrativa  –  na  área

ambiental ou em outras áreas – tem ficado livre de críticas, sob a

ótica  da  eficiência  da  Administração.  Diz-se  frequentemente,  a

propósito, que a abertura de canais de participação leva a uma maior

demora  na  tomada  de  decisões  e,  no  final  das  contas,  à

burocratização  dos  órgãos  administrativos,  situações  capazes,  no

limite, de bloquear toda a atividade administrativa. 

Mas a essa objeção respondeu Agustín Gordillo que, em verdade, a
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participação  administrativa  é,  ela  própria,  uma  forma  de

eficiência. De fato, como acentua Diogo de Figueiredo Moreira Neto,

ao retomar a argumentação do citado jurista, ‘a eficiência consiste

não apenas em adotar a melhor solução, em termos de custos e de

tempo,  de  abrangência  e  de  qualidade,  como  também  a  mais

legítima,  por  ser  a  que  melhor  corresponde  aos  interesses  dos

administrados.’”60

Posto isso,  sendo nítidas a falta de razoabilidade da medida bem

como as graves restrições que operam no âmbito dos direitos fundamentais, não espanta

que o Presidente da República não tenha nem mesmo procurado fundamentar o seu ato por

meio de uma justificativa formal, de modo que ficasse pelo menos registrado um exercício

de  ponderação  do  Governo  na  sua  tomada de  decisão.  Com efeito,  estaria  fadada  ao

fracasso  qualquer  argumentação  que  colocasse  a  prova  os  supostos  bens  de  valor

constitucional em benefício dos quais se justificaria uma restrição de tal  extensão sobre

direitos já tão vulnerados.

Isso porque a vedação do retrocesso na tutela ambiental (aplicável

tanto  à  dimensão  do  direito  material  como  à  dos  procedimentos  e  organização

administrativa) só pode ser atenuada de modo excepcionalíssimo, e respeitados critérios

muito rigorosos de proporcionalidade e razoabilidade, rigor esse que chega ao ponto de se

falar, como se verá abaixo, em uma “suspeição de ilegitimidade jurídica” que se confere, de

plano, sobre qualquer ato que operar uma diminuição da tutela ao ambiente.

A partir da lição de Michel Prieur, os já citados doutrinadores alertam

para as severas limitações à atuação do administrador nesses casos, sendo a sua margem

de discricionariedade extremamente exígua:

“Ao analisar a proibição de retrocesso ambiental (ou princípio da não

regressão,  como prefere),  Michel Prieur assinala que “a regressão

60 MIRRA, Álvaro Luiz Valery. Participação, processo civil e defesa do meio ambiente. São Paulo: Letras Jurídicas, 2011, p.
155-156.
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não deve, jamais, ignorar a preocupação de tornar cada vez mais

efetivos os direitos protegidos. Enfim, o recuo de um direito não pode

ir aquém de certo nível, sem que esse direito seja desnaturado. Isso

diz  respeito  tanto  aos  direitos  substanciais  como  aos  direitos

procedimentais. Deve-se, assim, considerar que, na seara ambiental,

existe um nível de obrigações jurídicas fundamentais de proteção,

abaixo do qual toda medida nova deveria ser vista como violando o

direito ao ambiente”.  Em outras palavras,  não se deixa de admitir

uma  margem  de  discricionariedade  do  legislador  em  matéria

ambiental, mas, como bem colocado por Prieur, existem fortes limites

à adoção de medidas restritivas no tocante aos direitos ecológicos,

tanto pelo prisma material quanto processual (ou procedimental).

Assumindo como correta a tese de que a proibição de retrocesso não

pode impedir qualquer tipo de restrição a direitos socioambientais,

parte-se aqui da mesma diretriz que, de há muito, tem sido adotada

no plano da doutrina especializada,  notadamente a noção de que

sobre qualquer medida que venha a provocar alguma diminuição nos

níveis  de  proteção  (efetividade)  dos  direitos  fundamentais  recai  a

suspeição de sua ilegitimidade jurídica,  portanto,  na gramática  do

Estado Constitucional, de sua inconstitucionalidade, acionando assim

um  dever  no  sentido  de  submeter  tais  medidas  a  um  rigoroso

controle  de  constitucionalidade,  em  que  assumem  importância  os

critérios da proporcionalidade (na sua dupla dimensão anteriormente

referida), da razoabilidade e do núcleo essencial (com destaque para

o conteúdo “existencial”) dos direitos socioambientais, sem prejuízo

de outros critérios como é o da segurança e dos seus respectivos

desdobramentos. Assim, ganha destaque a já retratada noção de que

no campo da edição de atos legislativos e administrativos que afetam

o  âmbito  de  proteção  dos  direitos  socioambientais,  é  preciso  ter

sempre  presente  que  tanto  o  legislador  quanto  o  administrador

encontram-se vinculados às proibições de excesso e de insuficiência

de proteção, portanto, deverão observar as exigências internas de

proporcionalidade, quais sejam, da adequação, da necessidade e da

proporcionalidade em sentido  estrito,  bem como da  razoabilidade,
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que  aqui  não  serão  objeto  de  aprofundamento,  mas  que  são  —

juntamente  com a segurança  jurídica  (em especial  a  proteção da

confiança  e  a  tutela  dos  direitos  adquiridos)  reconhecidos  por

expressiva  doutrina  como  indispensáveis  também  ao  controle  de

medidas restritivas em matéria de direitos sociais e ecológicos.”61

Em realidade,  seja  lá  qual  for  o  critério  do  governo para  aferir  a

medida do suposto ganho de “eficiência” representado pela reforma do Conama, tem-se por

certo que a nova composição e os novos procedimentos, simplesmente por encolherem e

neutralizarem a já parca representatividade da sociedade civil  no colegiado (frise-se,  via

ONG’s ambientalistas independentes), nunca será capaz de dar maior efetividade àqueles

direitos fundamentais: ao contrário, apenas os deixarão mais vulneráveis.

Como alhures tratado, a participação direta do público nos espaços

estatais dedicados à tutela ambiental é elemento que, no regime constitucional brasileiro,

integra  o  próprio  conteúdo  do  direito  fundamental  ao  meio  ambiente  ecologicamente

equilibrado.  Por  conseguinte,  mitigar  ou  deteriorar  a  participação  da  sociedade  civil  no

Conama já implica,  per se,  rebaixamento do nível de efetivação do preceito fundamental

inscrito no artigo 225 da Constituição Federal.

Tal  razão já  seria  suficiente  para  sustentar  a  afirmação de que a

reforma do colegiado causará, na prática, uma diminuição da tutela ambiental  no Brasil.

Contudo,  o  sombrio  prognóstico  não  se  sustenta  apenas  na  violação  à  materialidade,

tomada  em  abstrato,  do  regime  constitucional  de  proteção  do  meio  ambiente.  Basta

considerar a realidade concreta do Conama antes do Decreto nº 9.806/2019 para se antever

com toda  a  certeza  o  retrocesso  ambiental  vindouro.  Com efeito,  até  então,  quando  o

conselho contava com 11 ONGs’ ambientalistas independentes, representantes legítimas do

interesse  público  em  matéria  ambiental,  os  múltiplos  interesses  (de  ordem  político-

governamental,  econômica,  classista  etc.)  já  se  faziam  prevalecer  folgadamente  nos

procedimentos  e  decisões  do  colegiado,  suplantando  a  defesa  dos  bens  fundamentais

exercida incansavelmente por aquela minoria incômoda.

61 SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. Princípios do direito ambiental. 2.ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 
267-269.
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A composição,  os  procedimentos  e  os  modos  de  representação

desse “novo Conama”, ao aprofundarem os desequilíbrios existentes, alijando o público do

seu  direito-dever  fundamental  de  participação  e  hipertrofiando  ainda  mais  o  poder  do

Governo, só poderão resultar numa normatização mais deficitária e descomprometida para

com  os  deveres  protetivos  que  a  Constituição  Federal  impõe  ao  Poder  Público  e  à

coletividade.
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CONCLUSÃO

Por tudo o quanto se demonstrou nesta representação, fica evidente

que o Decreto nº 9.806, de 28 de maio de 2019, agravou a inaceitável ofensa à Constituição

Federal que já se dava com a anterior composição do Conselho Nacional do Meio Ambiente

(Coanama), ferindo ainda mais a ordem constitucional, sobretudo no que diz respeito aos

princípios da participação popular direta (art. 1º, parágrafo único da CF), da igualdade (art.

5º, caput) e da vedação do retrocesso ambiental (subsumido da regra matriz constitucional

de tutela  do  ambiente,  art.  225,  caput),  bem como violando os  direitos  fundamentais à

participação, ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, à saúde e à vida.

Se ainda passava despercebido para alguns que a composição e o

funcionamento do Conama, ao menos desde a promulgação da Constituição Federal de

1988,  não  mais  se  coadunavam  com  os  então  reforçados  ditames  da  democracia

participativa, da cidadania e com o direito-dever de proteção e promoção do meio ambiente,

agora,  com  o  abrupto  desmonte  do  aparato  estatal  de  proteção  ambiental  e  com  o

esvaziamento geral dos parcos canais abertos no Estado ao exercício da cidadania, aquela

agressão se mostrou evidente; do mesmo modo como aqueles valores que eram feridos

quase que indolentemente  ao longo dos anos,  sofrem agora um risco de real  e  visível

soçobramento.

José  Miguel  Wisnik  nos  fornece  um  rico  —  inobstante  triste  —

paralelo histórico para o desenvolvimento e desfecho desse longo processo que atravessou

sucessivos  governos  no  Conama:  uma  lenta  erosão  que  culmina  em  completo

desmoronamento.  Ao  mostrar  o  contraste  entre  a  diuturna  e  gradual  dilapidação  da

paisagem física e geológica da cidade natal de Carlos Drummond de Andrade (Itabira do

Mato Dentro) pela constante atividade minerária e, num segundo momento, a brutalidade do

desastre socioambiental de Mariana, o autor nos revela que, apesar de se manifestarem de

maneiras e em tempos diferentes, ambos os acontecimentos são frutos da mesma “sanha

extrativa e acumuladora”:
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“Associar  os acontecimentos de Itabira e de Mariana não significa

equipará-los – um é efeito do lento desenrolar de uma exploração

que  opera  em  surdina  ao  longo  de  décadas,  de  modo  crônico,

localizado e praticamente invisível  na cena pública nacional;  outro

eclode súbito e estrondoso, esparramado no espaço e reconhecido

imediatamente  como  a  maior  hecatombe  socioambiental  do  país,

desmascarando  a  pulsão  destrutiva  da  sanha  extrativa  e

acumuladora.  Embora  diferentes,  no  entanto,  o  acontecimento

catastrófico de Mariana, com tudo que tem de fragoroso e letal, pode

ser visto como o raio que ilumina o que há de silencioso e invisível na

catástrofe de Itabira.”62

Ainda não sabia o autor que, depois de Mariana, a inércia nos levaria

a Brumadinho. Na mesma paralisia não se pode incorrer aqui.

Urge,  pois,  o  imediato socorro  do Supremo Tribunal  Federal  para

que,  em controle concentrado de constitucionalidade,  não apenas declare a nulidade da

norma naquilo que agride a Constituição Federal, mas também para que obrigue o Estado à

feitura de uma nova norma capaz de dar concretude, na composição e funcionamento do

Conama, à materialidade dos preceitos constitucionais da democracia participativa direta, da

igualdade substancial e dos deveres de proteção estatal ao meio ambiente ecologicamente

equilibrado,  à  saúde  e  à  vida,  conforme  os  parâmetros  objetivos  expostos  nesta

Representação.

São Paulo, 28 de agosto de 2019.

JOSÉ LEONIDAS BELLEM DE LIMA

Procurador Regional da República

(Assinado eletronicamente)

FÁTIMA APARECIDA DE SOUZA BORGHI

Procuradora Regional da República

(Assinado eletronicamente)

EVANGELINA M. P. A. DE ARAUJO
VORMITTAG

Diretora Técnica do Instituto Saúde e
Sustentabilidade

ZULEICA NYCZ

Diretora-Presidente da Toxisphera Associação
de Saúde Ambiental

62WISNIK, José Miguel. Maquinação do mundo: Drummond e a mineração. São Paulo: Companhia das Letras, 
2018, p. 37-38.
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Presidência da República
Secretaria-Geral

Subchefia para Assuntos Jurídicos

DECRETO Nº 9.806, DE 28 DE MAIO DE 2019

Altera 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.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, caput, incisos IV e VI,
alínea “a”, da Constituição, e tendo vista em vista o disposto na Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, 

DECRETA: 

Art. 1º  O Decreto nº 99.274, de 6 de junho de 1990, passa a vigorar com as seguintes alterações:

 “Art. 5º  .......................................................................................................................

..............................................................................................................................................

III - o Presidente do Ibama;

IV  -  um representante  dos  seguintes  Ministérios,  indicados  pelos  titulares  das  respectivas
Pastas:

a) Casa Civil da Presidência da República;

b) Ministério da Economia;

c) Ministério da Infraestrutura;

d) Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento;

e) Ministério de Minas e Energia;

f) Ministério do Desenvolvimento Regional; e

g) Secretaria de Governo da Presidência da República;

V - um representante de cada região geográfica do País indicado pelo governo estadual;

VI - dois representantes de Governos municipais, dentre as capitais dos Estados;

VII - quatro representantes de entidades ambientalistas de âmbito nacional inscritas, há, no
mínimo, um ano, no Cadastro Nacional de Entidades Ambientalistas -Cnea, mediante carta registrada
ou protocolizada junto ao Conama; e

VIII - dois representantes indicados pelas seguintes entidades empresariais:

a) Confederação Nacional da Indústria;

b) Confederação Nacional do Comércio;
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c) Confederação Nacional de Serviços;

d) Confederação Nacional da Agricultura; e

e) Confederação Nacional do Transporte.

§ 2º  Os representantes a que se referem os incisos IV a VIII do caput e os seus respectivos
suplentes, assim como o suplente do Presidente do Ibama serão designados em ato do Ministro de
Estado do Meio Ambiente.

§ 8º  Os representantes a que se referem os incisos V, VI e VIII do caput terão mandato de um
ano e serão escolhidos de forma sequencial conforme lista estabelecida por sorteio.

§ 9º   Cada entidade ou  órgão  integrante  do  Plenário  do Conama deverá  indicar,  além do
membro titular, um membro suplente para representá-lo em suas ausências e seus impedimentos.

§ 10.  Os representantes a que se refere o inciso VII do caput terão mandato de um ano e
serão escolhidos por sorteio anual, vedada a participação das entidades ambientalistas detentoras de
mandato.

§ 11.  O Distrito Federal será incluído no sorteio do representante dos Governos estaduais da
região Centro-Oeste.” (NR)

“Art. 6º  ..........................................................................................................................

................................................................................................................................................

§ 3º  O Presidente do Conama será substituído, em suas ausências e seus impedimentos, pelo
Secretário-Executivo do Conama.

...............................................................................................................................................

§ 5º  Os representantes de que trata o inciso VII do caput do art. 5º poderão ter as despesas
de deslocamento e estada pagas à conta de recursos orçamentários do Ministério do Meio Ambiente.”
(NR)

“Art. 6º-C  O Conama poderá realizar reuniões regionais, de caráter não deliberativo, com a
participação de representantes dos Estados,  do  Distrito  Federal  e  das  capitais  dos Estados das
respectivas regiões.” (NR)

Art. 2º  No prazo de trinta dias, contado da data de entrada em vigor deste Decreto, edital do Ministério do
Meio  Ambiente  convocará  representantes  dos  Estados,  do  Distrito  Federal,  das  capitais  dos  Estados  e  das
entidades ambientalistas e empresariais a que se referem os incisos VII e VIII do caput do art. 5º para comparecer
à reunião extraordinária, na qual serão realizados os sorteios de que tratam os § 8º e § 10 do art. 5º.

Parágrafo único.  O edital a que se refere o caput detalhará as regras de realização dos sorteios.

Art. 3º  Ficam revogados os seguintes dispositivos do Decreto nº 99.274, de 1990:

I - o inciso II do art. 4º;

II - os incisos IX e X do caput e os § 1º e § 3º a § 7º do art. 5º;

III - o § 1º do art. 6º;

IV - o art. 6º-A;
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V - o art. 6º-B;

VI - o inciso III do caput do art. 7º;

VII - o § 2º do art. 8º; e

VIII - o art. 43.

Art. 4º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 28 de maio de 2019; 198º da Independência e 131º da República.

JAIR MESSIAS BOLSONARO
Ricardo de Aquino Salles

Este texto não substitui o publicado no DOU de 29.5.2019

*
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Ofício PRR/3ª Região                                                    São Paulo, 22 de maio de 2018.
JLBL – 1302/2018
(PRR3ª – 00014935/2018)

Excelentíssimo Senhor Professor,

O  Ministério  Público  Federal,  pelo  Procurador  Regional  da

República signatário, em conjunto com o Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental –

PROAM, na pessoa de seu presidente, vêm à presença de Vossa Excelência — cujo

notório  conhecimento  e  produção  nas  áreas  do  Direito  Constitucional  e,  mais

especificamente, no ramo do Direito Ambiental Constitucional, são objeto de unânime

prestígio — formular Consulta e solicitar Parecer a respeito dos problemas enfrentados

no Conselho Nacional do Meio Ambiente – Conama:

Considerando que a sociedade civil é a única que, despida de

outros interesses que possam prejudicar sua atuação, trabalha de modo a conservar e

melhor preservar o meio ambiente;

Considerando que tal conselho nacional não está organizado de

modo a dar mais voz aos entes que defendem exclusivamente a demanda ambiental e

que a problemática advém de previsão em Decreto Federal acerca da composição do

Conama;

Excelentíssimo Senhor
Professor José Afonso da Silva
Rua Capitão Prudente, n. 50 – Pinheiros
São Paulo – SP
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Considerando o modelo democrático adotado pelo Constituinte

brasileiro no art. 1º, por meio do qual se evidencia a participação popular não apenas

pelo  sufrágio  universal  mas  também  a  participação  direta  dos  cidadãos  nos  mais

variados instrumentos legais previstos;

Considerando  os  mais  diversos  mecanismos  de  participação

mediante os quais se permite maior envolvimento dos cidadãos nas decisões estatais,

assegurando  aos  indivíduos  formas  múltiplas  de controle  e  participação  na  gestão

pública;

Considerando a relevância do “envolvimento dos cidadãos nos

processos  decisórios  governamentais  nas  chamadas  instituições  participativas,  que

geram interação constante entre Estado e sociedade e que operam simultaneamente

por meio de princípios de participação e representação transformando características

voluntárias  da  sociedade  civil  em  formas  de  permanente  organização  política  e

interagindo com partidos políticos e atores estatais”;

Considerando os tratados internacionais ratificados pelo Brasil,

notadamente a Convenção de Aarhus e a Declaração Rio/92 sobre Meio Ambiente e

Desenvolvimento, que obrigam a participação da sociedade em conselhos públicos de

proteção ambiental;

Considerando a criação da Política Nacional do Meio Ambiente

e a  instauração do Conselho Nacional  do Meio  Ambiente  pelo  art.  6º,  II  da  Lei  n.

6.938/81, sendo este último responsável por, dentre outras condutas, propor políticas

governamentais em matéria ambiental, emitir normas e padrões ambientais, tudo com

a finalidade de proteger o meio ambiente;

Considerando  a  obrigatoriedade,  ofertada  pela  Constituição

Federal e pela Política Nacional do Meio Ambiente, de participação da sociedade civil

naquele conselho com o fim de democratizar a atuação pública e melhor salvaguardar

os interesses ambientais;
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Considerando  que  a  manutenção  do  status  quo viola

frontalmente a Constituição Federal e corrompe a função para a qual o Conama foi

criado, esvaziando sua competência como salvaguarda do meio ambiente;

Considerando as normas expedidas pelo Conselho Nacional do

Meio Ambiente estão mais voltadas à defesa de outros interesses que não aqueles

exclusivamente ambientais;

Considerando que as entidades da sociedade civil não têm seus

interesses ouvidos e seus argumentos levados em conta nas reuniões do CONAMA;

Considerando  o  conteúdo  da  Exposição  Sintética  de

Entendimento (Anexo I) e do Artigo Integral (Anexo II), que devem ser consideradas

partes integrantes desta Consulta;

Vêm estes signatários formular a presente Consulta, na forma

dos quesitos que seguem:

***

1.  É  possível  afirmar  que  a  estrutura  de  composição  do

Conama,  ditada  pelo  Decreto  n.  99.274/90,  cumpre  o  seu  papel  constitucional,  no

sentido de viabilizar  a participação direta da sociedade e a efetiva defesa do meio

ambiente? Existiria ofensa aos princípios constitucionais da igualdade e da concreta

participação social nas questões ambientais?

2.  Essa disparidade numérica de votos entre os conselheiros

que defendem exclusivamente o meio ambiente e os demais, que militam em prol de

outros interesses que não exclusivamente ambientais, afeta ou pode afetar o objetivo

da  Política  Nacional  do  Meio  Ambiente,  a  compatibilização  do  desenvolvimento
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econômico-social e a preservação da qualidade do meio ambiente? Ou por outra: esse

desequilíbrio  de  forças  interfere  diretamente  na  promoção  do  desenvolvimento

sustentável?

JOSÉ LEONIDAS BELLEM DE LIMA
Procurador Regional da República

CARLOS ALBERTO HAILER BOCUHY

Presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental – PROAM
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ANEXO I
EXPOSIÇÃO SINTÉTICA DE ENTENDIMENTO

O Conselho Nacional do Meio Ambiente – Conama, atualmente

vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, foi criado pela Lei n. 6.938/81, que instituiu a

Política  Nacional  do  Meio  Ambiente,  configurando-se  como  órgão  deliberativo  e

consultivo integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente - Sisnama.1

No  exercício  de  sua  função  deliberativa,  o  Conama  tem

normatizado,  em caráter  infralegal,  todos os  assuntos  atinentes  ao meio  ambiente.

Essa  regulamentação  em  matéria  ambiental  se  dá  principalmente  por  meio  de

resoluções,  que  têm  alcance  nacional  e  constituem,  dentre  as  categorias  de  atos

legalmente facultadas à atividade do colegiado, aquela com maior caráter normativo.

Por  meio  de  resolução,  o  Conama  pode  estabelecer  diretrizes,  normas  técnicas,

critérios e padrões ambientais, além de determinar a realização de estudos ambientais

e a perda ou restrição de benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público.

Desde sua instituição, o conselho desempenha papel central na

modelagem da proteção ambiental em nosso país, editando resoluções que versam

“sobre os mais variados assuntos e que têm, na prática, força de lei, tal o respeito que

lhes é deferido pelos órgãos ambientais e pelos próprios destinatários das normas”.2

Na composição do Conama, foi concedida ao Ministério Público

Federal  uma  cadeira  de  conselheiro  sem  direito  a  voto,  e,  nessa  condição,

representamos ali esta Instituição entre os anos de 2012 a 2016. Durante esse período,

1  Lei n. 6.938/81 (com redação dada pela Lei n. 8.028/90):
“Art 6º - Os órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios

e dos Municípios, bem como as fundações instituídas pelo Poder Público, responsáveis pela
proteção e melhoria da qualidade ambiental, constituirão o Sistema Nacional do Meio Ambiente
- SISNAMA, assim estruturado:

[…]
II - órgão consultivo e deliberativo: o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA),

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;”
2 SANTOS, Fábio Ribeiro dos. O poder normativo do Conselho Nacional do Meio Ambiente – 
CONAMA. Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo: Tese de Doutorado, 2006, p.81.
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pôde-se  constatar  uma  série  de  problemas  sistêmicos  derivados  da  inadequada

formação e funcionamento do conselho, distorções estas que pretendemos expor neste

suplemento à consulta solicitada.

***

A despeito de outros problemas atinentes ao funcionamento do

Conama  —  como  o  baixo  grau  de  procedimentalidade  e  transparência  no

desenvolvimento das discussões e decisões do órgão — daremos enfoque exclusivo,

aqui, à questão da falta da paridade entre o número de conselheiros que representam

interesses  estritamente  ambientais  e  aqueles  outros,  esmagadora  maioria,  que

defendem também interesses múltiplos (políticos, econômicos, classistas, corporativos,

entre outros).

Entendemos que a falta de paridade na composição do conselho

representa  não  apenas  mera  disfunção  no  funcionamento  de  um  órgão  da

Administração  investido  de  poderes  regulatórios.  Pela  própria  natureza  e  especial

proteção que a  Constituição confere  aos interesses difusos envolvidos  em matéria

ambiental, a questão importa mesmo em grave violação aos ditames constitucionais da

democracia  participativa  e  da  igualdade,  e  não  cumpre  as  determinações  legais,

notadamente os objetivos da Política Nacional do Meio Ambiente, dentre os quais a

harmonização  entre  a  defesa  do  meio  ambiente  e  as  propostas  de  progressp

socioeconômico com vistas à realização do desenvolvimento sustentável.

***

O  Conama  é  composto,  atualmente,  por  um  corpo  de  104

conselheiros, incluindo seu Presidente e Secretário-Executivo, representando, em tese,

cinco setores distintos e distribuídos da seguinte forma:

 governo federal (35 conselheiros);

 governos  estaduais  (um  conselheiro  de  cada  estado,  totalizando  27

conselheiros;

 governos municipais (oito conselheiros);
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 entidades empresariais (oito conselheiros);

 entidades de trabalhadores e da sociedade civil (22 conselheiros,  sendo onze

destes representantes de entidades ambientalistas; três de associações de livre

escolha  do  Presidente  da  República;  um  representante  de  trabalhadores

indicado  pelas  centrais  sindicais  e  confederações  de  trabalhadores  da  área

urbana; um representante dos trabalhadores da área rural; um representante

das populações tradicionais;  um representante da comunidade indígena;  um

representante  da  comunidade  científica;  um  representante  do  Conselho

Nacional de Comandantes Gerais da Polícias Militares e Corpos de Bombeiros

Militares; e um representante da Fundação Brasileira para a Conservação da

Natureza)

Afora  essas  cinco  categorias,  também  compõem  o  órgão:  um

membro honorário indicado pelo Plenário e mais três conselheiros sem direito a voto

(representando  o  Ministério  Público  Federal,  o  Ministério  Público  Estadual  e  a

Comissão  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável  da  Câmara  dos

Deputados).

No Plenário, portanto, órgão superior de deliberação, têm direito a

voto  101 conselheiros.  Pela  referida  divisão em categorias,  o bloco governamental

detém 69,3% dos votos, enquanto os 30,7% restantes são divididos entre a sociedade

civil e o empresariado. Dentre os representantes da sociedade civil, se for excluída a

parcela das entidades que são indicadas pela Presidência da República, bem como

outras que não trabalham exclusivamente em prol dos interesses ambientais, restam

apenas escassos 10,9% de entidades preocupadas tão somente com a defesa do meio

ambiente.

Registre-se,  ademais,  que  a  atual  composição  do  Conama foi

firmada  pelo  Decreto  n.  99.274/90,  qual  seja,  pela  vontade  única  do  setor

governamental, que detém no colegiado, pelo menos de forma direta, setenta assentos

com  direito  a  voto.  Por  essa  razão,  e  pela  própria  sistematização  a  que  deveria

obedecer a criação normativa do Conama, as regras emitidas por este órgão devem

sopesar esses interesses, dando maior concretude à proteção ambiental, como bem

esclarece José Afonso da Silva:
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Uma vez que o próprio Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA)
tem  como  finalidade  única  “a  proteção  e  melhoria  da  qualidade
ambiental”, ao Conama caberá deliberar, no âmbito de sua competência,
sobre  normas  e  padrões  compatíveis  com  o  meio  ambiente
ecologicamente equilibrado e essencial à sadia qualidade de vida.

Portanto, ainda que se alegue formalmente a representação de

cinco  setores  da  sociedade  na  composição  do  Conama,  fica  evidente,  para  quem

acompanha de perto as atividades do órgão, a expressão de uma simples dualidade de

interesses em jogo: um é o interesse unicamente ambiental, defendido pelas entidades

não  governamentais criadas  precipuamente  para  tanto;  o  outro,  classificáveis

genericamente  como  interesses  múltiplos,  defendidos  por  todos  os  demais

componentes  do conselho e que se caracterizam pela  composição com interesses

vários, de naturezas estranhas à pura preocupação com o meio ambiente.

A desproporcionalidade entre esses dois blocos de interesse (os

plúrimos e  o  exclusivamente  ambiental)  também se reproduz na  composição  e  na

direção  dos  órgãos  fracionários  do  conselho,  onde  as  entidades  governamentais

contam,  regimentalmente,  com confortável  maioria.  É  nas  câmaras  técnicas  e  nos

grupos  de  trabalho  que  se  dão  as  principais  discussões  e  encaminhamentos  das

propostas  normativas,  a  ponto  de  chegarem  estas  praticamente  pré-decididas  ao

Plenário, que acaba funcionando como órgão meramente homologador.

Demonstração  desse  quadro  de  desequilíbrio  de  forças  é

fornecido pela pesquisa publicada em 2013 pelo IPEA, em que são medidos aspectos

qualitativos  dos  conselhos  nacionais  na  percepção  de  seus  próprios  conselheiros.

Entre  os  conselheiros  do  Conama,  constatou-se  um  grau  de  insatisfação  com  a

composição do órgão três vezes maior do que a média da totalidade dos conselhos

pesquisados, patamar que só foi alcançado por um outro colegiado, também ele ligado

à regulamentação de recursos naturais: o Conselho Nacional de Recursos Hídricos –

CNRH.3 O clamor  por  um novo arranjo  de forças  na composição  do  órgão  existe,

portanto, inclusive dentro do colegiado.

3 INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA. Conselhos nacionais: perfil e atuação
dos conselheiros – relatório de pesquisa. Brasília: Ipea, 2013, p.35.
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Com essa configuração desproporcional, as posições dos entes

governamentais,  no que concerne às matérias  discutidas no Conama,  são e serão

sempre vencedoras, certamente alijando o verdadeiro sentido da chamada democracia

participativa. Por outro lado, os interesses exclusivamente ambientais, por terem um

número  ínfimo  de  defensores  no  conselho,  tendem  a  ser  suplantados  quando  em

confronto  com  outros  interesses  que  são  partes  na  formulação  de  políticas  que

deveriam visar o desenvolvimento sustentável.

A percepção das distorções na composição do Conama figura

inclusive em estudos acadêmicos que, seja na área do direito administrativo, seja na

das ciências políticas, já analisaram de perto a estrutura e os trâmites do colegiado. A

hegemonia  do  campo  majoritário  liderado  principalmente  pelo  setor  governamental

inevitavelmente barraria qualquer reforma espontânea do regimento do órgão que em

prol  de  maior  paridade,  pois  como  bem  observou  uma  estudiosa  dos  conselhos

nacionais em recente tese de doutorado, “[…] o desenho da composição em regimento

gera um problema cíclico:  em uma possível  proposta de alteração do Conselho,  o

plenário votaria na manutenção da conformação tal como está posta”.4

Em síntese, a ausência de equidade entre os defensores dos dois

grupos  de  interesses  resulta,  como só  poderia  ser,  numa situação  de  permanente

desequilíbrio, e gera, na produção de regulamentação, normas que nem sempre são

sinônimo de padrões compatíveis com o meio ambiente ecologicamente equilibrado e

essencial  à  sadia qualidade de vida,  infringindo assim a própria finalidade legal  do

colegiado.

***

O  modelo  democrático  adotado  pelo  Constituinte  de  1988

caracteriza-se pelo seu viés participativo5, evidenciado pela incorporação na chamada

4 CRUZ, Fernanda Natasha Bravo. Conselhos nacionais de políticas públicas e 
transversalidade: (des)caminhos do desenvolvimento democrático. 2017. 181f. Tese 
(Doutorado em Desenvolvimento, Sociedade e Cooperação Internacional). Universidade de 
Brasília, Brasília, 2017, p.68.

5 Já em seu artigo 1o, parágrafo único, fica patente a relevância conferida à via participativa 
na nova ordem democrática:  “Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de 
representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição.”
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Carta  Cidadã  de  diferentes  mecanismos  que  possibilitam  a  cooperação  direta  de

diversos  setores  da  sociedade  na  elaboração  de  políticas  públicas  e  no  controle

estatal.  Assim,  o  exercício  da  democracia  se  expande,  de  modo  que  a  forma

representativa  passa  a  ser  complementada  pela  participação  direta  ou  indireta  do

cidadão, tendo sido previstos diversos instrumentos para que isso se efetive.

Além  dos  instrumentos  constitucionais  tradicionalmente

associados  à  democracia  participativa  (plebiscito,  referendo,  iniciativa  popular),  a

Constituição Federal prevê ainda outras possibilidades de participação da sociedade

civil organizada na ingerência da coisa pública. Uma dessas hipóteses está inscrita no

caput do artigo 225 da Constituição, que determina que impõe ao Poder Público e à

coletividade o dever defender e preservar o meio ambiente para as presentes e futuras

gerações.6

Essa participação, contudo, há de ser concreta — e não apenas

formal,  como  pensamos  ocorrer  no  Conama  —,  isso  para  que  se  tenha  a  plena

efetividade  do  comando  constitucional.  Aliás,  no  que  concerne  à  concretude  da

participação  dos  cidadãos  nos  processos  decisórios,  é  importante  registrar  o

ensinamento de Gomes Canotilho:

[…]  o  princípio  democrático  implica  democracia
participativa,  isto  é,  a  estruturação  de  processos  que
ofereçam  aos  cidadãos  efectivas  possibilidades  de
aprender  a  democracia,  participar  nos  processos  de
decisão, exercer controle crítico na divergência de opiniões,
produzir inputs políticos democráticos.7

Frise-se, ainda, que a Declaração do Rio de Janeiro, por ocasião

da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento de 1992,

em seu princípio n. 10, reafirma a importância e a obrigação da participação popular

nas  questões  do  meio  ambiente,  afirmando  que  “[a]  melhor  maneira  de  tratar  as

questões  ambientais  é  assegurar  a  participação,  no  nível  apropriado,  de  todos  os

cidadãos interessados”,  cabendo ao Estado garantir  ao cidadão “a oportunidade de

6 Art. 225, caput, da CF: “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.
7 CANOTILHO, José Gomes. Direito constitucional e teoria da Constituição. 3.ed. São Paulo: 
Almedina, [s.d.], p.282.
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participar dos processos decisórios”, bem como “facilitar e estimular a conscientização

e a participação popular”.

É nesse contexto de estímulo à participação popular que ganham

relevância as chamadas instituições participativas, como, por exemplo, o Conama e, de

maneira mais ampla, o Sistema Nacional de Participação Social, que se destinam a

gerar interação constante entre Estado e sociedade e que “operam simultaneamente

por meio dos princípios de participação e representação”.8

No  Conama,  no  entanto,  o  desequilíbrio  de  forças  na  atual

composição  do  órgão  o  tem desvirtuado  desse  principal  propósito  das  instituições

participativas.

***

Além de ferir o princípio da participação social, a disparidade na

estrutura do colegiado ofende também o princípio da isonomia, na medida em que os

iguais — interesses defendidos e que devem ser harmonizados para a obtenção do

desenvolvimento sustentável — são tratados de forma desigual, ao serem conferidos

aos defensores dos interesses ambientais muito menos representantes que aqueles

que defendem também outros interesses de naturezas várias.

A participação efetiva da sociedade civil implica poder ver e ter

seus posicionamentos ambientais, além de conhecidos, defendidos, mas também com

reais  possibilidades  de  serem  acolhidos  e  implementados.  Essas  entidades

representativas do genuíno interesse na proteção do meio ambiente têm, entretanto,

uma possibilidade ínfima para  não dizer  inócua,  neste  regime,  pois,  sendo sempre

minoria, os seus posicionamentos exclusivamente em defesa do meio ambiente nunca

ou quase nunca prevalecerão em face da maioria esmagadora dos outros grupos.

8 ALMEIDA, Débora Rezende de. Dilemas e virtudes da institucionalização da participação. 
In: SILVA, Eduardo Moreira da; SOARES, Leonardo Barros (Org.). Experiências de 
participação institucionalizada. Belo Horizonte: UFMG/FAFICH, 2013, p.11.
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No atual cenário, pode-se falar, em realidade, de uma verdadeira

cooptação  do  processo  participativo  pela  super-represntação  de  certos  grupos  em

todas as esferas do colegiado em questão.

Faz-se necessário, por conseguinte, que se promova a igualdade

de forças, configurada aqui como um equilíbrio de interesses, para que se cumpram

não só os anseios da Política Nacional  do Meio Ambiente,  mas acima de tudo,  os

ditames constitucionais (art. 170, VI e art. 225, caput).

Entendemos que uma possível solução para se obter a equidade

de  representação  no  Conama  adviria  da  implementação  de  um  sistema  de

representação por categoria de interesse. Nesse contexto, o número de conselheiros

que  representam  os  entes  não  governamentais  que  foram  criados  com  a  função

primária, precípua e única de defesa do meio ambiente deve ser, no mínimo, igual à

soma dos demais conselheiros que militam a favor de outros interesses (plúrimos) que

se chocam com o interesse exclusivamente ambiental.

***

De todo o exposto,  resta evidente a necessidade de um novo

conserto de forças na composição do Conama, para que sejam cumpridos os ditames

constitucionais,  quais  sejam:  a  efetiva  participação  social  nas  questões  ambientais

postas e regradas naquele órgão, e não a mera e diminuta representação formal; o

princípio  da  igualdade,  possibilitando  que  os  interesses  exclusivamente  ambientais

tenham  o  mesmo  número  de  defensores  que  o  dos  outros  interesses  àqueles

contrapostos.

Caberá, ainda, perquirir se o Conama cumpriu, através da norma

examinada, o seu desiderato legal, de proteção e melhoria da qualidade ambiental, e

se tais regramentos atendem ao comando obrigatório e, portanto, o único a ser seguido

por esse conselho.
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ANEXO II
ARTIGO INTEGRAL

(LIMA, José Leonidas Bellem de. “Democracia participativa, paridade e a necessária reforma da

composição do Conama. Fórum de direito urbano e ambiental,  Belo Horizonte, ano 15, n. 87,

p.25-40, mai./jun. 2016.)
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