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  A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS MEMBROS DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO DE MEIO AMBIENTE – ABRAMPA, entidade civil que 

congrega Promotores de Justiça e Procuradores da República com atuação na defesa 

jurídica do meio ambiente, vem apresentar a presente MANIFESTAÇÃO DE 

REPÚDIO à pretensão, conforme pauta da reunião a ser realizada hoje (28/09/2020), 

de revogação das RESOLUÇÕES CONAMA 284/2001, 302 e 303/2002, em afronta aos 

ditames legais da Lei 13.848, de 25 de junho de 2019, Decreto 10.411, de 30 de junho de 

2020, Acordo Regional de Escazú assinado pelo Brasil, Convenção de Biodiversidade, 

Resolução CONAMA 237/97 e Constituição Federal (artigo 225, caput, e parágrafo 1º e 

seus incisos), nos seguintes termos: 

  O Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, órgão do Sistema 

Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA (art. 6º, II da Lei 6.938/1981), detém natureza 

de órgão colegiado consultivo e deliberativo, com autoridade para emitir decisões 

vinculantes sobre políticas e programa, sendo que a participação social, a um só tempo, 

confere maior legitimidade e eficiência à Administração Pública.  

 A pretensa revogação das Resoluções CONAMA 284/2001, 302/2002 e 

303/2002 ofende o princípio do não retrocesso, o qual permite aos Poderes da 

República apenas avanços na proteção ambiental, ao passo que atos normativos 

contrários à evolução na proteção ambiental propiciam mais insegurança jurídica e 

instabilidade institucional. 

   A proibição do retrocesso em matéria ambiental é um princípio 

constitucional implícito, retirado de todo o sistema normativo da Lei Fundamental, em 

especial: a) do princípio do Estado Democrático de Direito (art. 1º, caput); b) do 

princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III); c) do princípio da máxima 

eficácia e efetividade dos direitos fundamentais (art. 5º, § 1º); d) do princípio da 

proteção da confiança e da segurança jurídica (art. 1º, caput e ainda art. 5º, XXXVI – a 



  

lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada); e) 

cláusula pétrea prevista no art. 60, § 4º, IV. 

    Eventual decisão de revogação das Resoluções CONAMA 284/2001, 

302/2002 e 303/2002 ofende ainda o princípio da deferência, porquanto desprovida 

da necessária motivação técnica a lastrear de razoabilidade, em caso de conveniência e 

oportunidade da decisão discricionária. Em outras palavras, não há que se cogitar de 

legitimidade para a revogação das sobreditas Resoluções, se não provado tecnicamente 

que o meio ambiente, seus serviços e atributos ecossistêmicos, a saúde ambiental e a 

saúde pública, como bens jurídicos protegidos por tais resoluções, estiveram 

indubitavelmente preservados pelo ulterior ordenamento jurídico ambiental vigente, 

mas que a partir de hoje, já não se comprova jurídica e tecnicamente o potencial de 

proteção normativa dessas Resoluções. 

   Considere-se, também, que, em tratando as Resoluções CONAMA 302 e 

303/2002 de espaços territoriais especialmente protegidos, o regime jurídico da 

proteção especial jamais poderia ser revogado ou reduzido, nem por força de lei, quanto 

mais por decisão administrativa de um colegiado com vício de representatividade da 

sociedade civil, e sem uma prova técnica cabal que justifique melhor forma de proteção 

dessas áreas, sob pena de ofensa ao preceito constitucional do artigo 225, parágrafo 1º, 

III, da Constituição da República Federativa do Brasil. Como é sabido, o Decreto 

9.806/2019 extirpou desse colegiado a participação direta da sociedade civil, em 

especial do seu segmento que defende com exclusividade o direito fundamental ao meio 

ambiente e a outros bens e valores umbilicalmente ele diretamente ligados, como a 

saúde e a vida.  

Considere-se, ademais, a adoção no âmbito das Nações Unidas da 

“Convenção sobre Acesso à Informação, Participação do Público no Processo de 

Tomada de Decisão e Acesso à Justiça em Matéria de Ambiente”, de 1998, também 

conhecida como a Convenção de Aarhus, representativa de grande avanço em matéria 

de democracia participativa e verdadeira propulsora do primado da dignidade da 

pessoa humana (art. 1o, III, da CF/1988) e da prevalência dos direitos humanos (art. 

4o, II, da CF/1988. 

A Declaração do Rio de Janeiro da Conferência das Nações Unidas sobre 

Meio Ambiente e Desenvolvimento de 1992 reafirma a importância e a obrigação da 

participação popular nas questões do meio ambiente. 

A participação da sociedade civil na tomada das decisões administrativas 

evidencia a evolução social, ecológica e política dos países signatários do Acordo 

Regional de Escazú, assinado na Costa Rica, em 2018, abrangendo os países da América 

Latina e do Caribe. 



  

Aliás, importante é aqui destacar que o parágrafo 7º do art. 7º, do Acordo 

Regional de Escazú, de 2018, agrega valor às observações do público, determinando 

que a "autoridade pública levará devidamente em conta o resultado do processo de 

participação". 

Com o se observa a Lei 12.305, de 2/08/2010, artigo 3º, VI, define controle 

social como o conjunto de mecanismos e procedimentos que garantam à sociedade 

informações e participação nos processos de formulação, implementação e avaliação 

das políticas públicas relacionadas aos resíduos sólidos.  

   Ademais, a Lei 11.445/07 (artigo 3º, IV) conceitua o controle social como 

o conjunto de mecanismos e procedimentos que garantem à sociedade informações, 

representações técnicas e participações nos processos de formulação de políticas, de 

planejamento e de avaliação relacionados aos serviços públicos de saneamento básico. 

Além dessas duas normas podemos citar inúmeras outras que garantem o efetivo 

processo participativo da sociedade na construção da política ambiental do Brasil. 

  Além de não termos, na atual conformação colegiada uma 

representatividade participativa da sociedade, o que por si só já eiva de nulidade 

qualquer ato tendente a revogar as Resoluções CONAMA 284/2001, 302/2002 e 

303/2002, os atores envolvidos não foram sequer consultados em oficial processo de 

consulta pública e tampouco foi precedida a reunião chamada para hoje, 28.09.2020, 

de prévia e devida avaliação de impacto desregulatório, dotada da implementação dos 

instrumentos de participação social, ou seja, audiências e consultas públicas, conforme 

exigido pela Lei 13.848/2019, regulamentada pelo Decreto 10.411, de 30 de junho de 

2020.  

  Outrossim, nessa mesma linha de raciocínio da Lei 13.848/2019, 

importante é salientar que as Resoluções CONAMA 284/2001, 302/2002 e 303/2002 

dizem respeito, direta ou indiretamente ao tema de licenciamento ambiental e, quando 

de suas edições, nos idos de 2001 e 2002, já vigia a Resolução CONAMA 237/97, sem 

ter sido àquela altura, em nenhum momento, refutadas as suas edições. 

  Qualquer decisão sobre a revogação de Resolução do CONAMA deve ser 

precedida de participação de todos os setores envolvidos tal como preconiza as 

Diretrizes de Avaliação do Impacto Regulatório do Governo Federal, oficializado desde 

2018, com base no Decreto 10.411, de 30 de junho de 2020.   

  Inquinada de ilegalidade ainda qualquer decisão deliberativa de 

revogação das Resoluções CONAMA 284, 302 e 303, sem os necessários estudos e 

avaliação de impacto desregulatório, desprovido de procedimento de devidas 

audiências e consultas pública, com participação social (artigo 9º da Lei 13.848/2019).  



  

  Ademais é de se afastar de plano qualquer argumentação de 

desnecessidade das sobreditas Resoluções 302 e 303/2002 do CONAMA, frente à 

normatização posterior, como por exemplo, a nova Lei Florestal e a Lei da Mata 

Atlântica, pelo simples motivo de não terem sido de plano derrogadas as Resoluções 

por ocasião da edição daquelas leis. Pelo contrário, é uníssona e consolidada a 

jurisprudência de Tribunais de Justiça de diversos Estados, de Tribunais Regionais 

Federais e do E. Superior Tribunal de Justiça no sentido da vigência e validade das 

Resoluções CONAMA 302 e 303, no âmbito de uma ordem jurídica florestal. 

  Assim, a par da nulidade de pleno direito de qualquer decisão colegiada 

por seus prévios e insanáveis vícios de ilegalidade, como acima demonstrado, também 

desdobrariam em galopante processo de judicialização, em detrimento da segurança 

jurídica e em prejuízo de toda a sociedade.  

  Por fim, a tergiversação à responsabilidade anticorrupção ou por 

compliance da gestão de riscos dos atos decisórios (des)regulatórios, ao arrepio não 

apenas das normas retrocitadas e de todo um ordenamento jurídico nacional e 

internacional ratificado pelo nosso Congresso Nacional, promulgado e incorporado ao 

nosso ordenamento jurídico prejudicará o integração do Brasil na Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE, em prejuízo de relações negociais 

no cenário internacional e não se atenderá ao mínimo ético irredutível 

constitucionalmente consagrado, rompendo inclusive com regras morais para a 

sobrevivência da sociedade em paz social e justiça socioambiental, num Estado Ético e 

Ecológico de Direito, que veda a eliminação do que já se alcançou na proteção do meio 

ambiente e que permite apenas avanços e aprimoramentos e não injustificados 

retrocessos. 

Diante do brevemente exposto, seja pela ausência de atributo da urgência na pauta 

prevista para o dia de hoje no CONAMA, seja pelos fundamentos ora expostos, solicita-

se que sejam retiradas de pauta as propostas de revogação das Resoluções CONAMA 

284/2001, 302/2002 e 303/2002. 

 

Belo Horizonte, 28 de setembro de 2020. 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MEIO AMBIENTE 
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