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EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA ___ VARA 

DA FAZENDA PÚBLICA E AUTARQUIAS DA COMARCA DE BELO 

HORIZONTE DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

 

EMENTA: DIREITO FUNDAMENTAL AO MEIO 

AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO. 

PRINCÍPIOS DEMOCRÁTICO E DA PARTICIPAÇÃO 

CIDADÃ: DIREITO FUNDAMENTAL DE EFETIVA E 

SUBSTÂNCIAL PARTICIPAÇÃO SOCIAL NOS PROCESSOS 

DE TOMADA DE DECISÕES AMBIENTAIS. Licenciamentos 

ambientais de atividades e obras causadoras de significativos 

impactos ambientais. Competência das câmaras técnicas 

especializadas do Conselho Estadual de Política Ambiental – 

COPAM. Aprovação de normas e diretrizes ambientais de âmbito 

estadual e instância administrativa-recursal. Atribuições da Câmara 

Normativa e Recursal do COPAM. Instâncias colegiadas vinculadas 

às diretrizes de paridade e adequada representatividade. CRIAÇÃO 

DE ENTRAVES PARA RESTRINGIR O DEBATE E MITIGAR 

A PARTICIPAÇÃO SOCIAL QUALIFICADA. Distanciamento 

das reuniões colegiadas dos locais de instalação de atividades e obras 

de significativos impactos ambientais. Prazos exíguos, que impedem 

a análise de processos complexos e o contato com a população 

afetada. Falta de conhecimento social e científico para tomada de 

decisões. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DEMOCRÁTICOS E 

DA PARTICIPAÇÃO CIDADÃ. Nomeação de membros por ato 

unipessoal do Secretário Estadual de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável. Evidente desequilíbrio de forças. 

Reserva do controle das decisões por parte do Poder Executivo 

Estadual. Reiterada identidade de votos entre os representantes do 

poder público e dos setores econômico e produtivo. Participação 

popular ficta, servindo apenas como retórica legitimadora de 

decisões pré-definidas. INCONSTITUCIONALIDADE.  
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Ref.: Inquérito Civil nº. MPMG-0024.20.010131-9 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS 

GERAIS, pelos promotores de Justiça infra-assinados, no exercício de suas atribuições 

constitucionais e legais, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com 

fundamento nos artigos 127 e 129, inciso III, ambos da Constituição Federal, artigo 

120, inciso III, da Constituição Estadual, artigos 1º, inciso IV, e 5º, inciso I, ambos da 

Lei nº. 7.347/85 e demais dispositivos pertinentes à espécie, propor a presente 

 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

em defesa do meio ambiente ecologicamente equilibrado 

 

em face do ESTADO DE MINAS GERAIS, representado pela Advocacia-Geral 

do Estado, na pessoa do Advogado-Geral do Estado, Dr. Sergio Pessoa de Paula 

Castro, OAB/MG – 62-597, MASP 598222-8, com endereço na Avenida Afonso 

Pena, n. 4000, bairro Cruzeiro – Belo Horizonte, 

 

pelos motivos de fato e de direito aduzidos na sequência. 

 

 

I – DOS FATOS 

 

Segundo apurado nos autos, o Estado de Minas Gerais tem 

restringido a participação democrática nos processos decisórios referentes ao 

licenciamento ambiental de âmbito estadual, deixando de cumprir os ditames 

constitucionais alusivos à democracia participativa nas questões ambientais. 

 

Em um contexto em que propositadamente se desequilibra a 

balança para conferir indevida predileção para o segmento produtivo e seus interesses 

eminentemente econômicos, a intervenção do Poder Judiciário mostra-se necessária 

para estabelecer a ordem constitucional e garantir a concreta ocorrência dos princípios 

democrático e da participação cidadã na esfera da Secretaria Estadual de Meio 

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – SEMAD, mormente nas câmaras técnicas 
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especializadas do Conselho Estadual de Política Ambiental – COPAM1, que são os 

órgãos responsáveis por decidir sobre os processos de licenciamentos ambientais de 

atividades, empreendimentos e obras de significativo impacto (combinação de médio 

ou grande porte com médio ou grande potencial poluidor). 

 

É o que se passa a expor. 

 

 

I.1 – Histórico das notícias de irregularidades recebidas pelo Ministério Público 

 

A Controladoria-Geral do Estado de Minas Gerais – CGE instituiu 

o denominado Projeto de Monitoramento e Avaliação das Instituições Participativas, 

por meio do qual objetivou identificar, discutir e propor medidas, modelos e boas 

práticas nos conselhos, comitês e outras instâncias de políticas públicas estaduais. 

Dentre distintas atividades, a quarta fase desse plano consistiu na apresentação de 

questionário aos membros de órgãos e entidades vinculados ao Poder Executivo 

Estadual, os quais foram disponibilizados mediante formulário padrão na plataforma 

google docs. 

 

No âmbito da gestão ambiental estadual, os integrantes COPAM 

foram instados a colaborar com a mencionada avaliação de governança, entretanto o 

formulário eletrônico franqueado possuía perguntas e respostas fechadas, do tipo 

múltipla escolha, o que impediu que os participantes externassem opiniões 

verdadeiramente individualizadas e desenvolvessem pensamentos críticos acerca do 

sistema, circunstância que, em última análise, prejudicou o próprio escopo do trabalho 

desenvolvido pela CGE. 

 

Visando a contribuir com o real aprimoramento das instâncias 

participativas ambientais do Estado de Minas Gerais e instigados com a possibilidade 

de mudança do status quo, representantes da sociedade civil organizada encaminharam 

                                                      
1 Trata-se de órgão colegiado, normativo, consultivo e deliberativo, subordinado 

administrativamente à SEMAD. Fora instituído pelo Decreto Estadual nº. 18.446/77 e atualmente é 

regido pela Lei Estadual nº. 21.792/16 e pelo Decreto Estadual nº. 46.953/16. 
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representação à CGE e ao Ministério Público2, por meio da qual relataram uma série 

de inconformidades no COPAM, as quais vêm permitindo que, sistematicamente, os 

interesses exclusivamente econômicos se sobreponham aos demais predicados da 

sustentabilidade, nomeadamente a preservação ambiental e a busca pela justiça social. 

Em apertada síntese, a notitia expôs que há um desvirtuamento da participação 

social, uma vez que a presença de entidades do terceiro setor nos conselhos 

somente serve para conferir ar de legitimidade às decisões, que, 

invariavelmente, são favoráveis ao domínio produtivo, em razão da forma de 

composição dos órgãos de decisão no COPAM. 

 

A representação, valendo-se da Câmara de Atividades Minerárias do 

COPAM como exemplo, enumera os seguintes problemas: a) inexistência de 

composição paritária, pois o Poder Executivo Estadual detém metade dos assentos e 

os representantes das mineradoras uma fração substancial das vagas destinadas à 

sociedade civil organizada, de sorte que as entidades de proteção ambiental não são 

capazes de influir no processo de tomada de decisão; b) os representantes do Poder 

Executivo Estadual não possuem conhecimento técnico para analisar as matérias em 

debate e devem seguir as orientações pré-estabelecidas pela SEMAD, sob pena de 

destituição do conselho; c) os estudos ambientais elaborados durante os processos de 

licenciamento são de responsabilidade exclusiva da empresa postulante e os servidores 

públicos restringem seu trabalho à análise das informações prestadas nos referidos 

papéis – isto é, não realizam investigação independente a respeito do conteúdo 

declarado, fiando-se nos dados apresentados unilateralmente pelo maior interessado 

na obtenção da licença –, motivo pelo qual o encaminhamento da SEMAD é 

coincidente à conclusão exteriorizada pelo empreendedor; d) o prazo de 10 (dez) dias 

corridos conferido aos conselheiros para exame dos processos de licenciamento é 

insuficiente e não permite a identificação da população diretamente impactada pela 

atividade ou obra, tampouco viabiliza a escorreita verificação do conteúdo dos estudos 

confeccionados pelas mineradoras; e) a proibição da recondução dos conselheiros 

enfraquece o terceiro setor; e f) como resultado dessa confluência de fatores, que torna 

                                                      
2 Dentre as pessoas que firmaram a representação apresentada ao parquet, Julio Cesar Dutra Grillo 

é representante da Associação para a Proteção Ambiental do Vale do Mutuca – ProMutuca na 

Câmara de Atividades Minerárias do COPAM e exerceu o cargo de Superintendente do IBAMA em 

Minas Gerais, ocasião em que também representou o referido instituto no mesmo órgão colegiado. 
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a pluralidade meramente artificial, as votações sempre possuem placares de 10 (dez) 

votos a 2 (dois) ou 9 (nove) votos a 3 (três) em favor dos empreendimentos minerários.  

 

Para que não exista nenhuma dúvida acerca do teor da 

representação, pede-se vênia para ilustrar os itens acima elencados nas palavras dos 

denunciantes: 

 

“Vamos exemplificar com a CMI – Câmara de Atividades Minerárias do 

COPAM. E por qual motivo exemplificaremos através da CMI? Esta 

Câmara nos parece ser o melhor exemplo do desvirtuamento da participação 

popular em Conselhos de meio ambiente e as consequências deste desvirtuamento 

são bem claras a todos, há muito tempo: rompimentos de barragens, mortes, 

perdas ambientais e patrimoniais e certamente grandes perdas para a economia 

pública.  

É mister deixar patente nossa opinião de que os representantes das ONGs de 

defesa do meio ambiente estão nos Conselhos apenas para legitimar o que já foi 

deliberado anteriormente, não se sabe como. O fato é que os Processos 

Administrativas (PA) que chegam para a deliberação da CMI, acompanhados 

dos respectivos Pareceres Únicos (PU) emitidos pela SEMAD, já determinam 

suas aprovações porque metade dos votos do Conselho são do Governo, que se 

faz representar por diversas Secretarias que chegam sempre com o voto pronto e 

a favor do Parecer Único. Nada que as ONGs disserem, nenhum argumento 

ou documentação que apresentarem, por mais sólido e consistente que sejam, 

alterará estes votos e, pela história que conhecemos, se algum dos representantes 

do Governo votar contra um PU será substituído e não sabemos se sofrerá algum 

tipo de punição. A outra metade dos votos deveria estar com a sociedade civil, 

mas a maioria destes outros votos está nas mãos de representantes das 

mineradoras.  

O desenrolar das reuniões e das votações lembra, como consequência do fato 

exposto no parágrafo anterior, um mero teatro onde o Governo do Estado, tendo 

a metade dos votos (invariavelmente a favor do PU) dirige-se aos representantes 

do interesse econômico e lhes pergunta se querem ou não aprovar o seu próprio 

projeto. Naturalmente os representantes das mineradoras aprovam seu projeto. 

Os representantes da sociedade civil podem apresentar seus argumentos e 



 

 

 6 

documentos que geram ao pedirem vistas dos processos, mas o fato é que falam 

para as paredes. Os argumentos são registrados nas Atas da CMI e os Pareceres 

de Vista tornam-se parte do PA, servindo tão somente como registro histórico, 

absolutamente sem efeito prático. E isso tem se repetido, reunião após reunião, 

há anos, o que pode ser facilmente constatado pelo exame do documento dos PA 

e das Atas. 

(...) 

Os conselheiros que representam o Governo não são técnicos da área das 

disciplinas envolvidas no processo de licenciamento, não entendem e não querem 

entender as argumentações das ONGS. Na CMI os placares são sempre de 10 

a 2 ou 9 a 3 a favor de qualquer empreendimento mineral. Isto pode ser 

verificado pelas Atas das reuniões da CMI nos últimos anos e continua assim. 

(...) 

Tem outro item que merece ser destacado. A sigla “SEMAD” quer dizer 

“Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável”. A 

SEMAD é responsável legal pela sustentabilidade dos empreendimentos, isto 

está na lei e na missão que essa Secretaria declara ter. Mas, desde 1994, nunca 

tivemos a oportunidade de ver uma única análise de sustentabilidade de um 

empreendimento realizada pela SEMAD.  

Portanto, é preciso perguntar claramente: por qual motivo a SEMAD se recusa 

a analisar a sustentabilidade de empreendimentos que apresentem potencial de 

dano à economia pública, aos bens materiais e imateriais da sociedade civil ou 

ao meio ambiente? Acreditamos que muitos – possivelmente a maioria – dos 

empreendimentos minerários que nos foram apresentados não passariam em 

nenhuma análise de sustentabilidade. Estamos deixando grandes perdas e 

imensos – talvez insolúveis – problemas para as gerações futuras. 

A desconsideração para com a sociedade se manifesta claramente nos prazos. O 

empreendedor pode gastar meses ou anos na elaboração do seu pedido de 

licenciamento. A SEMAD pode gastar anos na análise daquele projeto. Mas 

a sociedade tem apenas 10 dias corridos para analisar o processo. Muitas vezes 

este tempo não nos permite (aos conselheiros) localizar a parcela da sociedade 

diretamente impactada pelo empreendimento e verificar se nenhuma informação 

importante foi omitida, ou qual é o entendimento da sociedade sobre o 

empreendimento. Não existe um prazo suficiente, nem mesmo razoável, para 
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que a sociedade possa analisar os empreendimentos e os Pareceres Únicos. E 

normalmente temos reuniões da CMI para deliberar sobre 10 ou mais Pareceres, 

com o prazo de 10 dias corridos para a análise de todos. Com esta quantidade 

de pareceres e com estes prazos é praticamente impossível estudá-los a fundo, 

apresentar documentação maior que mostre erros e deficiências e inquirir a 

população diretamente impactada.  

A desconsideração para com a sociedade se manifesta ainda quando são definidas 

normas (decreto) que proíbem o retorno de um conselheiro a um novo mandato, 

mesmo que tenha sido votado por todas as outras ONGs. A sociedade gasta 

muito tempo preparando seus representantes e quando eles adquirem a 

experiência necessária têm que ser trocados. Pensamos que isso é feito para 

eliminar interferências incômodas nos processos de licenciamento. Governo e 

mineradoras gostariam que tais processo fossem sempre céleres, meras 

formalidades, sem nada que pudesse jogar luz sobre suas falhas. Mas os 

representantes do poder econômico podem ser e são mantidos por longos prazos, 

por anos e anos, sempre prestando “bons” serviços aos seus representados.” 

 

A partir das reflexões propostas pelos representantes, da detida 

análise do repositório normativo que rege o COPAM e do cotejo do recente histórico 

de decisões das câmaras técnicas do aludido Conselho Estadual, chega-se à indelével 

conclusão de que a participação social nos órgãos ambientais do Estado de 

Minas Gerais é meramente formal, inexistindo, na prática, real, efetiva e 

substancial incidência do princípio democrático no processo de tomada de 

decisões, circunstância que acarreta em verdadeiro desequilíbrio entre os interesses 

que compõe o tripé do desenvolvimento sustentável, os quais, por óbvio, deveriam 

estar igualitariamente respaldados. 

 

Aliás, a própria CGE, em setembro de 2019, publicou o Relatório 

de Auditoria nº. 1370.1390.19, por meio do qual consolidou trabalho voltado para 

avaliar a composição e a forma de proceder da Câmara de Atividades Minerárias do 

COPAM, cuja conclusão fora no sentido de que: 

 

“(...) se faz necessário, à luz do histórico de votos e dos apontamentos dos 

conselheiros, reavaliar a composição da CMI, incluindo-se membros da área 
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social do Governo de Minas Gerais e de novos agentes da sociedade civil. Em 

algumas pautas mais sensíveis, pode-se exigir maioria absoluta ou qualificada 

ao invés da maioria simples atualmente exigida (...) espera-se solução colegiada 

que avalie o tempo de análise dos processos de acordo com a complexidade de 

análise de um licenciamento ambiental sujeito à aprovação da CMI. Com vistas 

a aperfeiçoar a capacidade técnica dos conselheiros, a Controladoria recomenda 

a adoção de medidas de certificação e de treinamento continuado dos membros da 

CMI.” 

 

Percebe-se que os achados da CGE estão em harmonia com o teor 

da representação encaminhada ao Ministério Público, porquanto problemas de 

representatividade, falta de tempo para escorreito exame de complexos processos de 

licenciamento e incapacidade técnica de membros do órgão colegiado foram 

igualmente identificados pela Controladoria-Geral do Estado como entraves para se 

alcançar a desejada governança na Câmara de Atividades Minerárias. 

 

Poder-se-ia mencionar algumas decisões desastrosas da Câmara de 

Atividades Minerárias, construídas sobre os escombros dos ideais de participação 

democrática e cidadã, mas basta exemplificar com a mais emblemática delas: o 

deferimento do licenciamento ambiental concomitante para a ampliação das atividades 

da empresa Vale S.A. na Mina Córrego do Feijão, situada em Brumadinho, cujas 

barragens I, IV e IV-A ruíram menos de 60 (sessenta) dias após a deliberação favorável 

do citado órgão colegiado. Naquela ocasião, mesmo diante de dúvidas e falta de 

informações3, os integrantes da Câmara de Atividades Minerárias manifestaram-se 

maciçamente a favor do empreendedor, com isolado voto contrário da única 

organização não-governamental e abstenções do Instituto Brasileiro de Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA e do Centro Federal de 

Educação Tecnológica de Minas Gerais – CEFET. 

 

                                                      
3 O Relatório de Auditoria nº. 1370.1239.19 da CGE ratificou a existência de equívocos no processo 

de licenciamento ambiente, constando de sua conclusão que houve o “deferimento de licenças 

ambientais para a Barragem I sem terem sido observados indícios de comprometimento estrutural 

da barragem” e também a “existência de fragilidades procedimentais quanto à instrução e análise 

pela Semad dos processos de licenciamento ambiental”. 
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O mesmo raciocínio aplica-se a todas as demais câmaras temáticas 

do COPAM, haja vista que seguem equivalente sistema de nomeação de membros, 

restrição material dos debates e tomada de decisões pró-empreendedores. 

 

Não se ignora que a partir do mês de abril de 2020 houve 

modificação da composição das câmaras técnicas do COPAM, mediante atos 

unipessoais do Secretário Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, 

contudo a dinâmica dos órgãos colegiados permaneceu inalterada, isto é, sociedade 

civil organizada com déficit de representatividade, votações direcionadas, carência de 

prazo para real análise e compreensão dos licenciamentos pautados e falta de 

conhecimento técnico de membros continuam a caracterizar as instâncias ambientais 

do Estado de Minas Gerais. 

 

Com o propósito de atestar essa inteligência, os representantes 

recentemente apresentaram ao Ministério Público levantamento contendo a revisão de 

reuniões da Câmara de Atividades Minerárias ocorridas nos anos de 2019 e 2020, não 

deixando margem interpretativa acerca da íntima coesão entre os representantes do 

poder público, em especial do Poder Executivo Estadual, e das mineradoras. 

 

Portanto, nota-se que a SEMAD possuía pleno conhecimento 

acerca do desequilíbrio existente nas câmaras técnicas do COPAM, inclusive 

em decorrência de auditoria realizada pela CGE no seio da Câmara de 

Atividades Minerárias. Porém, mesmo diante de resultados catastróficos 

derivados de sua equivocada política de gestão ambiental, optou, de forma 

consciente e deliberada, por implementar mudanças meramente cartulares, 

perpetuando a práxis de conferir proeminência ao viés econômico em 

detrimento dos demais predicados da sustentabilidade. 

 

 

I.2 – Da criação de entraves para restringir o debate e mitigar a participação 

social qualificada 
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Os entraves à participação democrática iniciaram-se pela 

concentração na tomada de decisões na capital mineira, somada à concessão de prazos 

ínfimos para análise dos procedimentos pelos conselheiros. 

 

De fato, antes da edição da Lei Estadual nº. 21.972/16 e do Decreto 

Estadual nº. 46.953/16, a competência para decidir sobre os processos de 

licenciamentos ambientais era das unidades regionais colegiadas do COPAM (artigo 

11, inciso VI, do Decreto Estadual nº. 44.667/07), que consistiam em órgãos 

deliberativos e normativos espalhados pelas Minas Gerais.4 As câmaras técnicas 

especializadas existiam sob a denominação de câmaras temáticas e tinham como 

propósito “discussão e proposição de políticas, normas e ações do COPAM” (artigo 12 do 

Decreto Estadual nº. 44.667/07). 

 

As alterações normativas de 2016 tiraram os processos decisórios de 

licenciamentos ambientais complexos do âmbito local e os concentraram em Belo 

Horizonte, sede das atuais câmaras técnicas especializadas, que arrebataram parcela das 

atribuições das unidades regionais colegiadas.5 Assim, em uma primeira ação para 

dificultar a efetiva participação social, o COPAM passou a exigir que os interessados 

se deslocassem para a capital do Estado para poderem acompanhar as discussões e se 

manifestar.  

 

Essa mudança, aparentemente simples, prejudicou sobremaneira o 

exercício dos direitos de informação e voz dos impactados pelos grandes 

empreendimentos e obras, que, muitas vezes, sequer ficavam sabendo dos processos 

de licenciamento ou, em outros turnos, não possuíam condições de viajarem centenas 

de quilômetros para se fazerem presentes nas sessões de debate e julgamento. 

 

                                                      
4 À época eram 10 unidades regionais colegiadas, a saber: Alto São Francisco, com sede em 

Divinópolis; Rio Paraopeba, com sede em Belo Horizonte; Rio das Velhas, com sede em Belo 

Horizonte; Jequitinhonha, com sede em Diamantina; Leste Mineiro, com sede em Governador 

Valadares; Noroeste de Minas, com sede em Unaí; Norte de Minas, com sede em Montes Claros; 

Sul de Minas, com sede em Varginha; Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, com sede em Uberlândia; 

e Zona da Mata, com sede em Ubá. 
5 As câmaras técnicas especializadas passaram a ser responsáveis por decidir os processos de 

licenciamentos ambientais de atividades ou empreendimentos de médio porte e grade potencial 

poluidor, de grande porte e médio potencial poluidor e de grande porte e grande potencial poluidor 

(artigo 14, inciso III, da Lei Estadual nº. 21.972/16 e artigos 3º, inciso III, e 14, inciso IV, ambos do 

Decreto Estadual nº. 36.953/16). 
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Para mais desse obstáculo físico, a representatividade também fora 

seriamente atingida pela limitação na efetiva participação da sociedade civil organizada 

nas câmaras técnicas especializadas, porquanto é impossível que as poucas instituições 

que as integram tenham conhecimento das diferentes realidades vivenciadas em todo 

o território do Estado. Assim, se antes cada região tinha ao menos uma organização 

social para representá-la localmente, presentemente essa proximidade se perdeu. 

 

São basicamente quatro as câmaras técnicas especializadas que 

detêm competência para licenciamentos ambientais – Câmara de Atividades 

Minerárias, Câmara de Atividades Industriais, Câmara de Atividades Agrossilvipastoris 

e Câmara de Atividades de Infraestrutura de Energia, Transporte, Saneamento e 

Urbanização – e em cada uma delas há apenas dois assentos que foram designados 

para a sociedade civil organizada: 

 

Câmara de Atividades Minerárias 

Órgão/Entidade da sociedade civil organizada Sede 

RELICTOS 
(Fundação Relictos de Apoio ao Parque do Rio Doce) 

Ipatinga 

PROMUTUCA 
(Associação para Proteção Ambiental do Vale do Mutuca) 

Nova Lima 

 

Câmara de Atividades Industriais 

Órgão/Entidade da sociedade civil organizada Sede 

APPA 
(Associação Pró Pouso Alegre) 

Formiga 

MOVER 
(Movimento Verde de Paracatu) 

Paracatu 

 

Câmara de Atividades Agrossilvipastoris 

Órgão/Entidade da sociedade civil organizada Sede 

RELICTOS 
(Fundação Relictos de Apoio ao Parque do Rio Doce) 

Ipatinga 

ANGÁ 
(Associação para Gestão Socioambiental do Triângulo Mineiro) 

Uberlândia 

 

Câmara de Atividades de Infraestrutura de Ener., Transp., Saneam. e Urbanização 

Órgão/Entidade da sociedade civil organizada Sede 

APPA 
(Associação Pró Pouso Alegre) 

Formiga 

ANGÁ 
(Associação para Gestão Socioambiental do Triângulo Mineiro) 

Uberlândia 
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Percebe-se facilmente a restrição de representatividade acima 

mencionada, porque em cada câmara técnica especializada somente há espaço para 

participação de duas entidades da sociedade civil organizada, que inegavelmente não 

possuem condições de entender e vivenciar todas as regiões do Estado, suas 

particularidades e os anseios de suas comunidades. Aliás, algumas importantes porções 

do território, como o Jequitinhonha, o Norte, o Sul e a Zona da Mata, não encontram 

voz em nenhum dos citados órgãos colegiados. 

 

Como bem disse Guimarães Rosa, “Minas são muitas. Porém poucos são 

aqueles que conhecem as mil faces das Gerais”. Dessa forma, é inteiramente irrealizável que 

especialmente as entidades representativas da sociedade civil possam bem 

compreender e representar toda pluralidade e singularidade mineiras em complexos 

processos de licenciamentos ambientais. 

 

Uma forma bastante singela e prática de mitigar essa 

limitação à participação social seria a concessão de prazo razoável e 

proporcional para que os integrantes das câmaras técnicas especializadas se 

informem sobre a realidade local de cada atividade ou obra em licenciamento, 

inclusive oportunizando tempo suficiente para o necessário contato com as 

pessoas afetadas. 

 

Não se desconhece que o regimento interno do COPAM estabelece 

antecedência mínima de apenas 10 (dez) dias corridos para convocação das reuniões 

ordinárias e 5 (cinco) dias corridos para a convocação das reuniões extraordinárias, 

assim como para disponibilização das respectivas pautas e documentos a serem 

analisados.6 Não obstante, como bem apontado pelos representantes em sua peça de 

                                                      
6 Deliberação Normativa COPAM nº. 177/12: “Art. 20. As reuniões ordinárias e extraordinárias 

serão convocadas por meio eletrônico e as suas pautas e respectivos documentos disponibilizados 

no sítio oficial do Copam com antecedência mínima de 10 (dez) dias da data da reunião, incluídos 

os dias da publicação e da reunião, ressalvada a hipótese prevista no §3º do artigo 34 deste 

Regimento Interno. 

§ 1º. Os documentos a serem apreciados nas reuniões ordinárias e extraordinárias serão 

disponibilizados no sítio oficial do Copam com a mesma antecedência a que se refere o caput deste 

artigo, sob pena de não serem considerados como subsídio à deliberação do Conselho. 

§ 2º. No caso das reuniões extraordinárias, os prazos estabelecidos neste artigo poderão ser 

reduzidos para até 5 (cinco) dias.” 
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denúncia (“normalmente temos reuniões da CMI para deliberar sobre 10 ou mais Pareceres, com o 

prazo de 10 dias corridos para a análise de todos. Com esta quantidade de pareceres e com estes prazos 

é praticamente impossível estudá-los a fundo, apresentar documentação maior que mostre erros e 

deficiências e inquirir a população diretamente impactada”), esses prazos são definitivamente 

exíguos e dificultam a real participação social. 

 

Com efeito, os processos de licenciamentos ambientais 

submetidos às câmaras técnicas especializadas dizem respeito a atividades e 

obras de significativos impactos, usualmente instruídos com estudo de impacto 

ambiental e respectivo relatório de impacto ambiental – EIA/RIMA, 

documentos altamente técnicos, elaborados por equipes multidisciplinares, 

que demandam levantamento de dados primários e visitas de campo para sua 

confecção. Destarte, os corriqueiros 10 (dez) dias corridos de antecedência da 

data da convocação para a data da reunião e consequente disponibilização dos 

estudos e resultados das análises feitas pelos servidores da SEMAD não são  

suficientes para a tomadas de ações mínimas por parte dos representantes da 

sociedade civil organizada, tais como identificação e conhecimento da 

população atingida, realização de diligência in loco, confrontação das 

informações relatadas no EIA/RIMA com outras fontes de dados etc., todas 

providências fundamentais para uma efetiva participação cidadã.7 

 

Apenas em caráter exemplificativo, recorda-se que um dos pontos 

que devem constituir a análise de um licenciamento ambiental é o critério locacional e, 

em determinadas hipóteses, como a construção de barragens de mineração (artigo 8º, 

                                                      
7 Registra-se que essas medidas são imprescindíveis para a real compreensão daquilo que se pretende 

licenciar, porque os EIA/RIMA são elaborados pelo próprio empreendedor interessado e os 

servidores da SEMAD fiam seu exame nos dados declarados unilateralmente, sem realizar uma 

verificação verdadeiramente independente. Sobre esse fato, relembra-se a posição externada pelo 

atual presidente da Câmara de Atividades Minerárias, Sr. Yuri Rafael de Oliveira Trovão, durante a 

CPI da barragem de Brumadinho e divulgada em reportagem de ALMG: “(...) Ele questionou aos 

conselheiros se a Semad e a ANM tinham estruturas suficientes para realizar a fiscalização de 

forma abrangente. Todos eles responderam de forma negativa. Claudinei Cruz apontou outra 

falha no processo, que é a de o próprio empreendedor colocar as informações no sistema e os 

órgãos apenas confiarem nelas, sem checar. Yuri Trovão completou que os órgãos não têm 

condições de detectar se um laudo é falso. Mas objetou que a administração trabalha com o 

princípio da fé objetiva e subjetiva: "Até que se prove o contrário, nós acreditamos na informação 

do empreendedor e do profissional que fez o laudo”.” (grifo nosso) Disponível em: 

<https://www.almg.gov.br/acompanhe/noticias/arquivos/2019/05/13_cpi_conselheiros_copam.html>. 

Acesso em 31/08/20. 

https://www.almg.gov.br/acompanhe/noticias/arquivos/2019/05/13_cpi_conselheiros_copam.html


 

 

 14 

inciso I, da Lei Estadual nº. 23.291/19) ou a intervenção em área de preservação 

permanente (artigo 3º, incisos, VIII e X, da Lei nº. 12.651/12, com interpretação 

conforme à Constituição Federal conferida na ADI nº. 4.903), a autorização passa, 

impreterivelmente, pela demonstração de que não existe local alternativo para a 

instalação da atividade ou obra. Ora, como esperar que em escassos 10 (dez) dias 

corridos, contados do conhecimento da análise de viabilidade emitido pela SEMAD, 

as entidades consigam identificar eventual opção locacional válida, inclusive em 

situações em que a área indicada se encontra a centenas de quilômetros de distância, 

em fração do Estado nunca visitada? 

 

Ao concentrar os mais complexos processos de licenciamentos 

ambientais nas câmaras técnicas especializadas em Belo Horizonte a partir de 2016, o 

COPAM restringiu a participação da sociedade civil organizada e impôs grande ônus 

às entidades com assento nos órgãos colegiados, pois elas passaram a ter que buscar 

informações nos mais diversos cantos do Estado. Por óbvio que a tarefa é hercúlea 

e não pode ser diligentemente executada com apenas 10 (dez) dias 

ininterruptos de prazo, máxime quando sopesado que essa participação é ato 

voluntário e atividade não exclusiva para os representantes da sociedade civil, 

que cumulam o múnus público com suas atividades privadas cotidianas. 

 

Salienta-se que a restrição à efetiva participação não tem sido 

resolvida pela possibilidade de pedido de vista, pois os processos são numerosos e 

abstrusos, de sorte que não é viável o exaurimento de todas as diligências no exíguo 

prazo entre uma reunião e a seguinte8. A situação se agrava ainda mais na medida em 

que das cinco entidades que representam a sociedade civil organizada nas câmaras 

técnicas especializadas, três ocupam cadeiras em mais de um órgão colegiado, 

acumulando volume de trabalho e dividindo o intervalo entre as reuniões. 

 

Lado outro, o direito dos conselheiros em melhor entender os 

empreendimentos trazidos nos processos de licenciamentos ambientais, que 

poderia ser alcançado por meio de diligências investigativas, tem sido cerceado 

                                                      
8 Processos com pedido de vista entram automaticamente na pauta da reunião seguinte, nos termos 

do artigo 34, parágrafo 5º, da Deliberação Normativa COPAM nº. 177/12. 
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pelo representante da SEMAD, que exerce a presidência das câmaras técnicas 

especializadas. 

 

Deveras, essa confluência de dificuldades, somada à vontade de 

fielmente exercer o múnus público, tem feito com que as instituições de representantes 

da sociedade civil organizada, em especial a PROMUTUCA no âmbito da Câmara de 

Atividades Minerárias, realizem pedidos de baixa dos processos de licenciamentos 

ambientais em diligências, para que dúvidas não sanadas possam ser mais bem 

esclarecidas.  

 

Contudo, referidos requerimentos são normalmente 

indeferidos pelo representante da SEMAD, que trata a baixa em diligência como 

exclusiva prerrogativa do presidente das sessões, a teor do artigo 32, parágrafo 1º, da 

Deliberação Normativa COPAM nº. 177/12, como se ele fosse capaz de 

estabelecer que as dúvidas dos demais conselheiros encontram-se 

peremptoriamente solucionadas pelas explicações tecidas oralmente pelo 

empreendedor ou servidores da SEMAD9. 

 

Nesse contexto de múltiplos licenciamentos ambientais complexos 

e de reiterada postura de indeferimento de baixa em diligência para esclarecimentos 

(muitas vezes levantados pela sociedade civil organizada a partir de questionamentos 

apresentados pelas comunidades que serão atingidas pela atividade ou obra de grande 

magnitude),  o hiato padrão de 10 (dez) dias, para as reuniões ordinárias, ou de 5 (cinco) 

dias, para as extraordinárias, apresenta-se ínfimo. 

 

Ora, se o empreendedor costuma levar meses ou até mesmo anos 

para confeccionar os EIA/RIMA e se o prazo para análise desse licenciamento na 

esfera da SEMAD é de 12 (doze) meses (artigo 22 do Decreto Estadual nº. 47.383/18), 

como cobrar que os representantes da sociedade civil realizem escrutínio em apenas 

10 (dez) dias corridos, inclusive quando, como sói de ocorrer, há uma multiplicidade 

                                                      
9 Cita-se, a título ilustrativo, a reunião realizada em 26 de junho de 2020, em que foram feitos 

apontamentos com o objetivo de se obter esclarecimento em 4 (quatro) processos, mas em todos eles 

a presidência da Câmara de Atividades Minerárias indeferiu a baixa em diligência. 
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de processos pautados para uma mesma sessão? Permissa venia, mas esse proceder 

transgride os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 

 

A esse respeito, o item 5 do artigo 7º da Convenção de Escazú 

dispõe que “o procedimento de participação pública contemplará prazos razoáveis que deixem tempo 

suficiente para informar ao público e para que este participe de forma efetiva”. 

 

O problema, aliás, fora apontado no Relatório de Auditoria nº. 

1370.1390.19 da CGE, que constatou que mais da metade dos membros das Câmaras 

de Atividades Minerárias pensam que o prazo de 10 (dez) dias é inadequado e 

necessitam de tempo superior: 

 

“Sobre a avaliação do prazo de 10 dias previsto em regimento para 

disponibilização do material referente às reuniões ordinárias para avaliação da 

CMI/COPAM, 66,67% dos membros entenderam como um 

prazo inadequado observando a necessidade de prazos 

superiores, somando-se as respostas até 20 dias, entre 20 e 30 

dias e mais do que 30 dias em média, para analisar 

adequadamente um processo. Por outro lado, entenderam como um 

prazo adequado 33,33% dos membros (resposta = ou <10).” (Relatório de 

Auditoria nº. 1370.1390.19 da CGE) (grifo nosso) 

 

Não bastasse isso, depreende-se do referido Relatório de Auditoria 

que, historicamente, a presidência da Câmara de Atividades Minerárias 

desvirtuou a natureza das reuniões extraordinárias e, imotivadamente – e, 

portanto, inconstitucional e ilegalmente –, passou a marcá-las ordinariamente, 

tornando, de forma artificial, ainda mais curtos os já exíguos prazos para as 

entidades examinares os volumosos e complexos processos de licenciamentos 

ambientais e, evidentemente, comprometendo ainda mais a qualidade da análise dos 

conselheiros: 

 

“Importante mencionar ainda acerca da ausência de Motivação nas convocações 

das reuniões extraordinárias que, somada à redução do tempo de análise dos 

documentos concernentes às pautas devido às intercalações de reunião 
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extraordinária, atingem, em tese, o princípio democrático, privando a sociedade 

de se manifestar adequadamente.  

(...)  

Cabe destacar que a convocação de reuniões extraordinárias não é expediente 

raro no histórico da CMI. Entre a primeira reunião da Câmara, em fevereiro 

de 2017, até abril de 2019, verificou-se a ocorrência de reuniões extraordinárias 

em 72% dos meses.”  

 

A propósito da realização recorrente de reuniões extraordinárias, 

ouvida na Coordenadoria Estadual das Promotorias de Justiça de Habitação e 

Urbanismo, Maria Tereza Viana de Freitas Corujo explicou que: 

 

“(...) a depoente vê claramente uma atuação administrativa com 

finalidade de dificultar a atuação dos representantes da 

sociedade civil nas câmaras licenciadoras, bem ainda, um 

propósito nítido de facilitar/agilizar a análise e a deliberação 

sobre processos de licenciamento ou normatização das 

matérias de interesse ambiental; que a depoente aponta como 

uma dessas estratégias a reiterada designação/convocação de 

reuniões extraordinárias, onde, via de regra, realizam-se 

reuniões quinzenais na CMI, sendo uma ordinária e outra 

extraordinária, reduzindo-se para 05 dias o prazo para a 

disponibilização do Parecer Técnico dos processos, 

incluindo-se neste prazo, já exíguo, o dia da publicação do 

parecer e a data da própria reunião extraordinária, de modo 

que o Conselheiro, dispõe de apenas 03 dias, muitas vezes 

computando-se sábado e domingo; (...) que o próprio prazo de 10 

dias para as reuniões ordinárias não se mostra adequado e suficiente para que 

as populações atingidas ou interessadas posam ter acesso aos autos d processo”10 

(grifo nosso)  

 

                                                      
10 Inserto de depoimento colhido no bojo do Inquérito Civil nº. MPMG-0024.18.011675-0, em 

trâmite perante a Coordenadoria Estadual das Promotorias de Justiça de Habitação e Urbanismo. 
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A alta frequência das reuniões extraordinárias na Câmara de 

Atividades Minerárias nos anos de 2017 e 2018 pode ser constatada nas informações 

fornecidas pela SEMAD, que declarou ter marcado 15 (quinze) desses atos em 

intervalo de apenas 14 (quatorze) meses – portanto, com impressionante assiduidade, 

o que, evidentemente, abole seu caráter extraordinário –, sob a justificativa de que “são 

constantes os pedidos de vistas e que tem sido mais célere trazê-los à pauta novamente via reunião 

extraordinária”11. A referida argumentação constitui, na verdade, aberta confissão de que 

a presidência da câmara técnica em questão passou a designar reuniões extraordinárias 

com persistente regularidade apenas para diminuir o tempo de vistas, em afronta ao 

propósito do regimento interno do COPAM. 

 

Conclui-se, então, que, ao conceder prazos ínfimos para estudo de 

procedimentos complexos, negar a possibilidade de diligências e ainda marcar reuniões 

extraordinárias para apreciar e deliberar matérias típicas de ordinárias, fatiando o já 

diminuto intervalo entre os encontros, o Poder Público quer inviabilizar que cidadãos 

comuns possam participar de forma efetiva e democrática na tomada de decisões 

referentes a assuntos que lhes afetam diretamente. 

 

Nessa conformação de fatores, sublinha-se que não há nenhum 

impedimento para que as pautas e os respectivos documentos sejam 

disponibilizados com prazos mais dilatados, consentâneos com as 

especificidades dos casos que serão analisados, pois o artigo 20 da Deliberação 

Normativa COPAM nº. 177/12 estabelece antecedência mínima de 10 (dez) dias 

para reuniões ordinárias e de 5 (cinco) dias para encontros extraordinários, isto 

é, mostra-se legal e legítimo que esses interregnos sejam estendidos, 

especialmente nas hipóteses de processos de licenciamentos ambientais 

instruídos com EIA/RIMA e também para aquelas situações em que o local do 

empreendimento se situa fora do município em que a reunião colegiada será 

realizada. 

 

Outra conjunção que igualmente vem restringindo o debate e 

favorecendo as votações em bloco é a falta de capacitação técnica adequada dos 

                                                      
11 Ofício SEMAD/GABADJ nº. 18/2018, apresentado em resposta à requisição ministerial efetuada 

no Inquérito Civil nº. MPMG-0024.18.011675-0.  
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conselheiros, notadamente dos representantes do Poder Executivo Estadual, que 

aquiescem em seguir as orientações da SEMAD sem maiores questionamentos ou 

indagações. Nessa esteira, o Relatório de Auditoria nº. 1370.1390.19 da CGE 

identificou que “os conselheiros do Governo do Estado, portanto, se autoavaliam pior que a média 

do conselho” e que “de forma geral, existe uma percepção que há uma necessidade de capacitação 

técnica para realizar as tarefas que lhe são demandadas”. 

 

Realmente, os processos de licenciamentos ambientais submetidos 

às câmaras técnicas especializadas são, como a própria designação dos órgãos indica, 

técnicos e especializados, de sorte que se faz necessário que as pessoas 

responsáveis por aprová-los ou rejeitá-los tenham um piso de embasamento 

social e científico que lhes confira intimidade para formar uma cognição 

independente e crítica acerca da matéria posta em votação. Somente dessa forma, 

com verdadeiro conhecimento acerca daquilo que se está a decidir, é que será possível 

que cada conselheiro se desvincule das orientações estratificadas contidas nos 

pareceres únicos da SEMAD e se manifestem conscientemente, sabedores das 

implicações de suas decisões. 

 

Sem uma desejável capacidade de exame técnico e desenvolvimento 

analítico, os processos de licenciamentos ambientais configuram um inquebrável 

círculo vicioso, porque os estudos elaborados pelo interessado na obtenção da licença 

baseiam o parecer do órgão licenciador e o parecer do órgão licenciador induz a 

votação daqueles que, por falta de familiaridade com a matéria, não têm capacidade de 

compreender e questionar eventuais inconsistências ou inconformidades. Em outras 

palavras, a carência cognitiva confere status de verdade absoluta à palavra do 

empreendedor, que ecoa nas mais diversas instâncias do COPAM. 

 

Se a SEMAD confessadamente não possui condições de perscrutar 

minuciosamente as informações e conclusões apresentadas nos estudos elaborados 

unilateralmente pelos empreendedores e se os servidores públicos realizam suas 

análises com base nos dados secundários a eles entregues12, a emancipação técnica dos 

conselheiros certamente serviria como mais um filtro nos processos de licenciamentos 

                                                      
12 Vide a nota de rodapé nº. 7. 
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ambientais, não apenas acedendo a participação real – e qualificada – na esfera 

decisória, mas igualmente diminuindo o risco de aprovação de projetos inadequados. 

 

Os auditores da CGE detectaram, como consequência dessas duas 

características da Câmara de Atividades Minerárias, que repercutem nas demais 

câmaras técnicas especializadas do COPAM, possíveis prejuízos na avaliação dos 

processos de licenciamentos ambientais: 

 

“A falta de capacitação ou preparação adequada nas deliberações de 

licenciamento no âmbito da CMI, bem como o tempo reduzido de análise dos 

documentos podem prejudicar as soluções de processos ambientais de grande 

complexidade, bem como a avaliação tempestiva das decisões colegiadas. 

(...) 

No que diz respeito aos aspectos de governança trabalhados neste relatório, 

espera-se solução colegiada que avalie o tempo de análise dos processos de acordo 

com a complexidade de análise de um licenciamento ambiental sujeito à 

aprovação da CMI. Com vistas a aperfeiçoar a capacidade técnica dos 

conselheiros, a Controladoria recomenda a adoção de medidas de certificação e de 

treinamento continuado dos membros da CMI.” (Relatório de Auditoria nº. 

1370.1390.19 da CGE) 

 

Por conseguinte, a concessão de prazos adequados à complexidade 

dos processos de licenciamentos ambientais e a contínua capacitação dos membros das 

câmaras técnicas especializadas são encaminhamentos básicos para garantir que os 

referidos espaços sejam, efetivamente, ambientes democráticos e participativos.  

 

 

I.3 – Da violação material da paridade representativa nas câmaras técnicas 

especializadas  

 

Para além das restrições acima mencionadas impostas àqueles que 

se dispõem a ser conselheiros, verifica-se que a nomeação para as câmaras técnicas 

especializadas não reflete a pluralidade da sociedade brasileira, havendo patente 
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privilegiamento de defensores do poder econômico nas referidas instâncias 

deliberativas. 

 

As câmaras técnicas especializadas “são unidades deliberativas e 

normativas, encarregadas de analisar e compatibilizar, no âmbito de suas competências, planos, 

projetos e atividades de proteção ambiental com a legislação aplicável, e de propor, sob a orientação do 

Plenário do Copam e da CNR, as políticas de conservação e preservação do meio ambiente e para o 

desenvolvimento sustentável” (artigo 10 do Decreto Estadual nº. 46.953/16).  

 

Dentro da estrutura do COPAM existem seis órgãos colegiados 

dessa natureza, sendo que quatro deles – Câmara de Atividades Minerárias, 

Câmara de Atividades Industriais, Câmara de Atividades Agrossilvipastoris e 

Câmara de Atividades de Infraestrutura de Energia, Transporte, Saneamento e 

Urbanização – possuem atribuição para analisar os processos de licenciamento 

de atividades e empreendimentos de significativo impacto ambiental.13 As 

outras duas câmaras temáticas – Câmara de Políticas de Energia e Mudanças Climáticas 

e Câmara de Proteção à Biodiversidade e de Áreas Protegidas –, apesar da reconhecida 

relevância para a definição de políticas públicas em seus campos de abrangência e o 

estabelecimento de normas a serem implementadas em âmbito estadual, não possuem 

competência para decidir sobre processos de licenciamentos ambientais. 

 

A composição dessas instâncias deveria observar a paridade 

entre poder público e sociedade civil, assegurada a participação dos setores 

produtivo, técnico-científico e de defesa do meio ambiente, inclusive por literal 

dicção legal (artigo 15, parágrafo 5º, da Lei Estadual nº. 21.927/16 e artigo 16 do 

Decreto Estadual nº. 46.953/16). 

 

No entanto, isso não ocorre. 

 

                                                      
13 Decreto Estadual nº. 46.953/16: “Art. 14 – A CMI, a CID, a CAP e a CIF têm as seguintes 

competências: (...) V – decidir sobre processo de licenciamento ambiental, considerando a natureza 

da atividade ou empreendimento de sua área de competência: a) de médio porte e grande potencial 

poluidor; b) de grande porte e médio potencial poluidor; c) de grande porte e grande potencial 

poluidor.” 
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Partindo do exemplo da Câmara de Atividades Minerárias, cujas 

competências englobam deliberar sobre processos de licenciamentos ambientais de 

“atividades minerárias e suas respectivas áreas operacionais, exploração e extração de gás natural e 

petróleo, atividades não minerárias relacionadas à sua operação e demais atividades correlatas” 

(artigo 14, parágrafo 1º, inciso I, do Decreto Estadual nº. 46.953/16), verifica-se que 

sua composição no passado mais recente – quadriênio 2016/2019 – era a seguinte14: 

 

Órgão/entidade Área Setor 

SEDE 
(Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Econômico) 

Poder Público Econômico/produtivo 

SEGOV 
(Secretaria de Estado de Governo) 

 

Poder Público Econômico/produtivo 

SEDESE 
(Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Social) 

Poder Público Social 

CODEMIG 
(Companhia de Desenvolvimento 
Econômico de Minas Gerais) 

Poder Público Econômico/produtivo 

IBAMA 
(Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e 
dos Recursos Naturais Renováveis) 

Poder Público Ambiental 

ANM 
(Agência Nacional de Mineração) 

 

Poder Público Econômico/produtivo 

IBRAM 
(Instituto Brasileiro de Mineração) 

 

Sociedade civil Econômico/produtivo 

SINDIEXTRA 
(Sindicato da Indústria Mineral do Estado 
de Minas Gerais) 

Sociedade civil Econômico/produtivo 

FEDERAMINAS 
(Federação das Associações Comerciais e 
Empresariais do Estado de Minas Gerais) 

Sociedade civil Econômico/produtivo 

FONASE 
(Fórum Nacional Sociedade Civil na 
Gestão de Bacias Hidrográficas) 

Sociedade civil Sociedade civil 
organizada/ambiental 

CEFET 
(Centro Federal de Educação Tecnológica 
de Minas Gerais) 

Sociedade civil Ensino/pesquisa 

CREA 
(Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia) 

Sociedade civil Econômico/produtivo15 

                                                      
14 Composição definida pelas Deliberações COPAM nºs. 856/16 e 995/16, com pontuais alterações 

posteriores. 
15 Apesar de o CREA ser uma entidade civil representativa de categoria profissional liberal, não há 

dúvida de que está ligado à mineração, como bem pontuou a CGE em seu Relatório de Auditoria nº. 

1370.1390.19, ao discorrer sobre a composição da Câmara de Atividades Minerárias (“Havia ainda 

um membro de entidade civil representativa de categoria de profissional liberal ligada à atividade 

minerária, indicado pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA-MG [...].”).  
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Singela inquirição dos órgãos e entidades que compuseram a 

Câmara de Atividades Minerárias no quadriênio 2016/2019 é suficiente para notar 

evidente desarmonia representativa, pois das 12 (doze) cadeiras existentes nada menos 

do que 8 (oito) estavam ligadas diretamente aos setores econômico e produtivo. 

Outrossim, a única instituição de ensino que fora contemplada com vaga não conta 

com expertise ambiental; ao revés, possui nítida intimidade com cursos e pesquisas 

voltados para os citados setores econômico e produtivo. 

 

Logo, não é exagero dizer que ao menos 75% (setenta e cinco por 

cento) dos assentos na Câmara de Atividades Minerárias não tinham correlação alguma 

com assuntos ambientais ou mesmo sociais, representando órgãos e entidades 

diretamente vinculados com os anseios do setor econômico relacionado com as 

atividades minerárias. 

 

Durante o referido interregno o desequilíbrio na câmara técnica 

especializada em questão fora patente, tanto que a CGE, após a realização de auditoria 

empreendida em decorrência do rompimento das barragens da Vale S.A. em 

Brumadinho, recomendou a reavaliação da composição da Câmara de Atividades 

Minerárias.16 

 

Aos 06 de abril de 2020 a SEMAD editou a Deliberação COPAM 

nº. 1.553/20, que conferiu a atual composição da Câmara de Atividades Minerárias, a 

saber: 
 

Órgão/entidade Área Setor 

SEDE 
(Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Econômico) 

Poder Público Econômico/produtivo 

SEGOV 
(Secretaria de Estado de Governo) 

 

Poder Público Econômico/produtivo 

SEDESE 
(Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Social) 

Poder Público Social 

CODEMIG 
(Companhia de Desenvolvimento 
Econômico de Minas Gerais) 

Poder Público Econômico/produtivo 

                                                      
16 Este tema será abordado de forma mais detida em tópico mais avançado desta exordial e a integra 

do referido relatório acompanha a presente ação civil pública. 
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IBAMA 
(Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e 
dos Recursos Naturais Renováveis) 

Poder Público Ambiental 

ANM 
(Agência Nacional de Mineração) 

 

Poder Público Econômico/produtivo 

SINDIEXTRA 
(Sindicato da Indústria Mineral do Estado 
de Minas Gerais) 

Sociedade civil Econômico/produtivo 

FIEMG 
(Federação das Indústrias do Estado de 
Minas Gerais) 

Sociedade civil Econômico/produtivo 

RELICTOS 
(Fundação Relictos de Apoio ao Parque do 
Rio Doce) 

Sociedade civil Sociedade civil 
organizada/ambiental 

PROMUTUCA 
(Associação para Proteção Ambiental do 
Vale do Mutuca) 

Sociedade civil Sociedade civil 
organizada/ambiental 

SME 
(Sociedade Mineira de Engenheiros) 

 

Sociedade civil Econômico/produtivo 

ABES 
(Associação Brasileira de Engenharia 
Sanitária e Ambiental) 

Sociedade civil Econômico/produtivo 

 

Uma vez mais, simples identificação dos órgãos e entidades 

designados para comporem a Câmara de Atividades Minerárias basta para 

constatar que os setores econômico e produtivo sobejam. Um exame superficial 

denota que os referidos grupos ostentam 66% (sessenta e seis por cento) das 

vagas no colegiado, percentual que atinge os 75% (setenta e cinco por cento) 

se for considerado que a SEDESE, apesar de, teoricamente, possuir caráter 

social, está subordinada ao governo estadual e invariavelmente segue as 

posições adotadas pelas outras secretarias. 

 

Percebe-se que, mesmo após as advertências feitas pela CGE em 

sua auditoria, todos os representantes do poder público permaneçam inalterados em 

comparação à composição anterior, o que, por si só, denota a deliberada intenção de 

se manter o status quo e, assim, perpetuar o viciado sistema de decisões pró-

mineradoras. 

 

Por outro prisma, a sociedade civil propriamente dita – isto é, 

desvinculada das entidades empresariais/econômicas – encontra-se 

representada por apenas duas instituições, o que corresponde a ínfimos 16,6% 

(dezesseis vírgula seis por cento) dos assentos votantes. E o acréscimo de uma 
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nova entidade social fora acompanhado da extirpação da única instituição de 

ensino (setor técnico-científico), ou seja, não houve nenhuma alteração na 

representatividade daqueles que atuam em favor dos interesses das empresas 

mineradoras. 

 

Causa espécie que a maioria absoluta dos ditos representantes da 

sociedade civil sejam compostos por duas entidades atreladas à indústria e duas 

associações classistas de engenheiros, como se outras atividades e áreas de 

conhecimento, algumas até mais familiarizadas aos impactos da atividade minerária, 

não pudessem participar dos debates e, consequentemente, dos processos de tomada 

de decisões. Aliás, considerando a conjectura do Estado de Minas Gerais e os recentes 

desastres advindos do mau exercício da mineração, faz-se de rigor questionar por qual 

razão instituições envolvidas na aferição e reparação dos danos e também a própria 

população, atingida pelos impactos da atividade, não têm nenhuma representatividade 

na Câmara de Atividades Minerárias. 

 

Em acréscimo, mostra-se de difícil compreensão a circunstância de 

que, em um território abastado de instituições de ensino e pesquisa de renomes, muitas 

delas públicas e com foco específico na mineração e nos seus impactos ao ambiente e 

à sociedade, nenhuma universidade fora contemplada com a indicação para compor o 

órgão colegiado em destaque, mesmo com expressa disposição legal para participação 

do setor técnico-científico. 

 

Aqui, abrem-se parênteses para consignar que os próprios 

conselheiros da antiga composição haviam sinalizado à CGE da “necessidade de maior 

participação de entidades da sociedade civil sem finalidade lucrativa ou interesse econômico, a possível 

participação do Ministério Público Estadual na CMI, a necessidade de participação de representantes 

de outras atividades econômicas impactadas pela mineração (por exemplo a agricultura familiar e o 

turismo)”, alerta esse que, obviamente, fora ignorado quando da formação da nova 

composição da Câmara de Atividades Minerárias. 

 

Dessa forma, identifica-se facilmente que a composição 

basicamente unidimensional e sem implicação com instituições e pessoas 

imergidas nos consectários da atividade minerária impede o aprofundamento 
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do debate e otimiza que os encaminhamentos propostos pelo Estado de Minas 

Gerais sejam acolhidos, nomeadamente porque costumam atender aos interesses 

econômicos do setor produtivo. 

 

Mas há mais. 

 

Extrai-se de um olhar mais atento para a composição da 

Câmara de Atividades Minerárias – e de todas as outras câmaras técnicas 

especializadas17 – que o Estado de Minas Gerais adotou precauções para 

garantir que seu ponto de vista seja sempre vencedor, independentemente de 

eventual dissonância entre os demais representantes dos órgãos colegiados. 

 

Isto porque, o Poder Executivo Estadual reservou para si 4 

(quatro) das vagas destinadas ao poder público – no caso da Câmara de 

Atividades Minerárias, tratam-se das cadeiras das SEDE, SEGOV, SEDESE e 

CODEMIG18 –, assegurando que, com apenas mais 2 (dois) votos dos 8 (oito) 

restantes, suas proposições sejam aprovadas.19 Destarte, considerando que dentre 

os demais há 5 (cinco) instituições envolvidas com os setores econômico e produtivo 

                                                      
17 Não obstante existirem pontuais distinções na composição das demais câmaras técnicas 

especializadas, a estrutura básica de representatividade se mantém inalterada, ou seja, há evidente 

predominância dos setores econômico e produtivo. 
18 A CODEMIG, apesar de ser uma sociedade de economia mista integrante da administração 

pública indireta, é indubitavelmente gerida pelo Estado de Minas Gerais. Com efeito, o Estado de 

Minas Gerais possui 49% (quarenta e nove por cento) de suas ações e os outros 51% (cinquenta e 

um por cento) são de domínio da CODEMGE, empresa estatal cujo capital social pertencente ao 

Estado de Minas Gerais corresponde a 99% (noventa e nove por cento). Organograma extraído do 

sítio eletrônico das referidas pessoas jurídicas bem ilustra o quadro: 

 
19 Diz-se que há necessidade de apenas mais 2 (dois) votos, pois, em caso de empate – 6 (seis) votos 

favoráveis e 6 (seis) votos contrários –, o voto de qualidade compete ao representante da SEMAD 

(artigo 19, parágrafo 2º, do Decreto nº. 46.953/16), ou seja, mais um órgão subordinado ao Poder 

Executivo Estadual. 
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e outras 3 (três) de cunho social ou ambiental, a proposta defendida pelo Poder 

Executivo sempre atingirá maioria, independentemente de seu alinhamento. 

 

A esse respeito, sublinha-se que a vinculação de 4 (quatro) das 6 

(seis) vagas destinadas ao poder público a representantes do Poder Executivo 

Estadual fora uma decisão premeditada, uma vez que esses espaços poderiam 

ser ocupados também por outras instâncias – como representantes do Poder 

Legislativo, dos executivos municipais, de conselhos profissionais ou mesmo 

de comitês –, de modo a privilegiar a pluralidade e o debate. Apenas a título 

exemplificativo, rememora-se que a Comissão de Meio Ambiente da Assembleia 

Legislativa possui vaga no plenário do COPAM e o Conselho Regional de Biologia da 

4ª Região na Câmara Técnica Especializada de Proteção à Biodiversidade e de Áreas 

Protegidas, entretanto nenhuma dessas instituições fora contemplada com um assento 

na Câmara de Atividades Minerárias. 

 

Nesse cenário, não é demais repisar que o já mencionado Relatório 

de Auditoria nº. 1370.1390.19 da CGE, que teve por escopo gerar subsídios para 

aperfeiçoar os mecanismos de governança e a composição da Câmara Técnica de 

Atividades Minerárias, concluiu, de forma assertiva, que “há oportunidades de melhoria na 

composição da CMI/COPAM, no processo de avaliação do licenciamento ambiental e no 

funcionamento da CMI/COPAM” e recomendou, dentre outros aspectos, que a formação 

do referido órgão colegiado fosse reavaliada. 

 

A situação vivenciada na Câmara de Atividades Minerárias e 

ilustrada acima se repete nas demais câmaras técnicas especializadas com competência 

para análise de processos de licenciamentos ambientais, uma vez que cada uma delas 

possui em sua composição apenas duas entidades representativas da sociedade civil 

organizada e no máximo uma instituição de ensino, reservando a maioria incondicional 

das cadeiras aos representantes do Poder Executivo Estadual e de instituições atreladas 

aos respectivos setores produtivos.20 

                                                      
20 Exemplificativamente, salienta-se que: i) a Câmara Técnica de Atividades Industriais possui 

cinco órgãos vinculados diretamente ao governo estadual (SEGOV, SEDE, SEINFRA, SEF e 

CODEMIG) e três ao setor econômico/produtivo (CREA, FIEMG e SIAMIG); ii) a Câmara de 

Atividades Agrossilvipastoris possui quatro órgãos vinculados diretamente ao governo estadual 

 



 

 

 28 

 

A ambiência é a mesma na Câmara Técnica Especializada de 

Políticas de Energia e Mudanças Climáticas, que possui 5 (cinco) secretarias do Poder 

Executivo Estadual e o CREA ocupando as 6 (seis) vagas destinadas ao poder público, 

além de outras 3 (três) instituições representativas dos setores econômico e produtivo 

nos espaços reservados à sociedade civil.21  

  

Como resultado desse sistema de nomeações, o Poder Executivo 

Estadual controla o desfecho dos processos de tomada de decisões nas câmaras 

técnicas especializadas do COPAM, tornando o ambiente democrático 

participativo uma verdadeira peça de ficção e, por conseguinte, subtraindo a 

incidência material dos princípios democrático e da participação cidadã. 

 

 

I.4 – Da violação material da paridade representativa na Câmara Normativa e 

Recursal 

 

A Câmara Normativa e Recursal, que tem dentre suas competências 

a aprovação de normas e diretrizes ambientais de âmbito estadual, o julgamento de 

recursos contra decisões proferidas nos processos de licenciamentos ambientais e a 

deliberação sobre políticas de gestão de recursos hídricos, atualmente possui a seguinte 

composição: 

 

Órgão/entidade Área Setor 

SEAPA 
(Secretaria de Estado de Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento) 

Poder Público Econômico/produtivo 

                                                      
(SEGOV, SEDE SEAPA e EMATER) e quatro ao setor econômico/produtivo (Superintendência 

Federal de Agricultura, FAEMG, AMIF e SME); e iii)  a Câmara Técnica Especializada de 

Atividades de Infraestrutura de Energia, Transporte, Saneamento e Urbanização possui cinco 

órgãos vinculados diretamente ao governo estadual (SEGOV, SEDE, SEINFRA, COHAB e 

CODEMIG) e quatro ao setor econômico/produtivo (CREA, CMI, SICEPOT e ABENC).  
21 Representam os interesses dos setores econômicos e produtivos a FIEM, a ABRAGEL e a SME. 

Registra-se que apesar de a ABRAGEL (Associação Brasileira de Geração de Energia Limpa) 

aparentar ser, em um primeiro olhar, entidade voltada para a preservação ambiental, ela é constituída 

por empresas produtoras de energia elétrica e seu objetivo declarado é “promover a união dos 

pequenos e médios produtores de energia elétrica, das empresas, entidades e associações 

interessadas neste mercado, representando suas associadas perante os poderes públicos, incluindo 

o Poder Judiciário, e órgãos e instituições nacionais e internacionais, defendendo seus direitos, 

interesses e aspirações”. 
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SEDE 
(Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Econômico) 

Poder Público Econômico/produtivo 

SEGOV 
(Secretaria de Estado de Governo) 

 

Poder Público Econômico/produtivo 

SEINFRA 
(Secretaria de Estado de Infraestrutura e 
Mobilidade) 

Poder Público Econômico/produtivo 

CREA 
(Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia de Minas Gerais) 

Poder Público Econômico/produtivo 

PMMG 
(Polícia Militar de Minas Gerais) 

Poder Público Vinculado ao Poder 
Executivo Estadual 

MPMG 
(Ministério Público de Minas Gerais) 

Poder Público Sem vinculação 

Comissão ALMG 
(Comissão de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável da ALMG) 
 

Poder Público Vinculado ao Poder 
Legislativo Estadual 

MMA 
(Ministério do Meio Ambiente) 

 

Poder Público Vinculado ao Poder 
Executivo Federal 

AMM 
(Associação Mineira de Municípios) 

Poder Público Sem vinculação 

FIEMG 
(Federação das Indústrias do Estado de 
Minas Gerais) 

Sociedade civil Econômico/produtivo 

Conselho FIEMG 
(Conselho da Micro e Pequena Empresa da 
FIEMG) 

Sociedade civil Econômico/produtivo 

FAEMG 
(Federação da Agricultura e Pecuária do 
Estado de Minas Gerais) 

Sociedade civil Econômico/produtivo 

IBRAM 
(Instituto Mineiro de Mineração) 

 

Sociedade civil Econômico/produtivo 

CMI 
(Câmara do Mercado Imobiliário de Minas 
Gerais) 

Sociedade civil Econômico/produtivo 

ASSEMG 
(Associação dos Engenheiros de Minas do 
Estado de Minas Gerais) 

Sociedade civil Econômico/produtivo 

AMDA 
(Associação Mineira de Defesa do 
Ambiente) 

Sociedade civil Sociedade civil 
organizada/ambiental 

MOVER 
(Movimento Verde de Paracatu) 

Sociedade civil Sociedade civil 
organizada/ambiental 

UEMG 
(Universidade do Estado de Minas Gerais) 

 

Sociedade civil Ensino/pesquisa 

UFLA 
(Universidade Federal de Lavras) 

 

Sociedade civil Ensino/pesquisa 
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Observa-se que o referido órgão, que diferentemente das câmaras 

técnicas especializadas é composto por 20 (vinte) cadeiras e não apenas 12 (doze), 

possui maior harmonia na distribuição de vagas destinadas ao poder público, pois 

apenas 4 (quatro) órgãos são diretamente vinculados ao governo estadual (secretarias 

estaduais). 

 

Entretanto, há explícito desequilíbrio nos 10 (dez) assentos 

prometidos à sociedade civil, pois 60% (sessenta por cento) dessas posições são 

ocupadas por representantes vinculados aos setores econômico e produtivo, ao passo 

que os 40% (quarenta por cento) restantes são divididos entre sociedade civil 

organizada e instituições de ensino. 

 

Concessa venia, mas a predileção aos setores econômico e produtivo 

e a intenção de se afirmar decisões em um determinado sentido é tão evidente que 

foram destinadas duas vagas à FIEMG ( Federação das Indústrias do Estado de Minas 

Gerais) – uma a ela própria e outra ao seu conselho de micro e pequenas empresas –, 

em axiomática providência para evitar que outras instituições que pudessem enriquecer 

a pluralidade e engrandecer o debate tivessem acesso ao órgão colegiado. 

 

Logo, observa-se que também no bojo da Câmara Normativa e 

Recursal existe insuperável assimetria representativa22, o que delude o padrão de 

democracia participativa e impinge, reiteradamente, a vontade de apenas uma parcela 

da população ou de um setor do tripé do desenvolvimento sustentável, qual seja, o 

desenvolvimento econômico. 

 

  

I.5 – Da incapacidade de os representantes da vertente ambiental influírem nos 

processos de tomada de decisões e as reiteradas deliberações pró-

empreendedores 

                                                      
22 Não se pode deixar de mencionar que os 4 (quatro) representantes do Poder Executivo Estadual 

somados com os 6 (seis) representantes da sociedade que propagam os interesses dos setores 

econômico e produtivo garantem vitória nas deliberações colegiadas, pois compõem metade dos 

votos possíveis e, em caso de empate, o voto qualificado é exercido pelo representante da SEMAD. 

Ademais, o CREA, que recebeu uma vaga destinada ao poder público, não obstante os engenheiros 

já se encontrarem representados pela ASSEMG, igualmente defende as bandeiras dos setores 

econômico e produtivo, assegurando, assim, a maioria de votos. 
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Os tópicos anteriores desta petição inaugural, valendo-se 

principalmente do exemplo da Câmara de Atividades Minerárias, cuidaram de 

demonstrar que as câmaras técnicas especializadas e a Câmara Normativa Recursal do 

COPAM não podem ser consideradas instâncias democráticas, pois suas composições 

são forjadas para atenderem aos interesses do Poder Executivo Estadual e do viés 

econômico inerente aos grandes empreendimentos. 

 

Essa asserção pode ser facilmente comprovada a partir das 

decisões tomadas nesses espaços, as quais, continua e quase invariavelmente, 

têm favorecido o setor produtivo e deixado os representantes da sociedade civil 

organizada escanteados. 

 

Parte do trabalho realizado pela CGE consistiu em aferir o histórico 

de votos dos conselheiros da Câmara de Atividades Minerárias no interregno 

compreendido entre a criação do referido órgão até o mês de abril de 2019, em um 

total de 43 (quarenta e três) reuniões ordinárias. E o resultado desse exame fora a 

verificação de que existe uma elevada correlação entre os votos dos 

conselheiros do poder público e dos setores econômico e produtivo: 

 

“Os resultados apontam uma forte correlação (acima de 90%) entre 

o total de votos favoráveis e aqueles pela aprovação de uma 

determinada pauta por todos os agentes da CMI, com exceção 

basicamente do representante da FONASC/CBH, do CEFET 

e do IBAMA. No caso específico do representante da FONASC/CBH, a 

análise das votações revela, de pronto, um comportamento bastante contrário ao 

resultado final – tanto que foi uma correlação menor do que 10%.” (Relatório 

de Auditoria nº. 1370.1390.19 da CGE) (grifo nosso) 

 

Ilustração gráfica confeccionada pela CGE exprime, de forma 

bastante clara, a identidade de mais de 90% (noventa por cento) de votos entre os 

representantes do Poder Executivo Estadual e dos setores econômico e produtivo, 

percentual esse que chega a mais de 95% (noventa e cinco por cento) se forem 

computados apenas os 6 (seis) votos necessários para aprovação de um 



 

 

 32 

determinado empreendimento ou obra; por outro lado, a única entidade 

representativa da sociedade civil organizada teve menos de 10% (dez por cento) 

de votos coincidentes com os encaminhamentos conferidos pela Câmara de 

Atividades Minerárias: 

 

 

gráfico extraído do Relatório de Auditoria nº. 1370.1390.19 da CGE 

 

Em complementação à ilustração gráfica, tabela elaborada pela CGE 

evidencia ainda mais essa dissoluta identidade de posições: 

 

 

tabela extraída do Relatório de Auditoria nº. 1370.1390.19 da CGE 
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Os avisos feitos pelos auditores da CGE dispensam comentários: 

 

“Observa-se que os votos de todos os representantes do Governo Estadual foram 

altamente correlacionados entre si – todos apresentaram correlação acima de 

87% (SEF/CODEMIG conjugado com SECCRI), ainda que se tenha 

considerado as pautas nas quais, por exemplo, um dos conselheiros das entidades 

esteve ausente.  

Resultado ainda mais significativo pode ser observado entre os agentes do Setor 

Produtivo- Minerário. A correlação entre os votos ultrapassou, em seu menor 

nível (IBRAM conjugado com FEDERAMINAS), 96%. Ademais, 

percebe-se fortes correlações, todas acima de 91% (SECCRI 

conjugado com FEDERAMINAS), entre as votações dos 

representantes do Governo de Minas Gerais e do Setor 

Produtivo-Minerário, de forma a dimensionar o 

comportamento conjunto no período analisado.  

Importante destacar que os votos do CREA/MG sempre se 

mostraram bastante alinhados com os votos tanto do Governo 

Estadual quanto do Setor Produtivo-Minerário – com 

correlações acima dos 90%. Com isso, tem-se 2/3 da CMI que 

votaram de forma muito semelhante, o que certamente 

impactou os primeiros resultados apresentados no Gráfico 4.” 

(Relatório de Auditoria nº. 1370.1390.19 da CGE) (grifo nosso) 

 

Nada obstante o relatório de auditoria em referência ter aferido 

dados amealhados até abril de 2019, os representantes apresentaram ao Ministério 

Público compilação da análise de todas as atas da Câmara de Atividades Minerárias dos 

anos de 2019 e 2020 e lograram demonstrar que os vícios de representatividade 

inerentes à antiga composição permaneceram absolutamente inalterados. 

 

Segundo o levantamento realizado, nesse hiato foram submetidos 

74 (setenta e quatro) processos de licenciamentos ambientais para análise da Câmara 

de Atividades Minerárias, dos quais 71 (setenta e um) foram aprovados. Os 3 (três) 

processos rejeitados não obtiveram nenhum voto favorável, vale dizer, os 
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representantes do poder público e dos setores econômico e produtivo não 

foram vencidos em nenhuma deliberação. 

 

Com efeito, dos 71 (setenta e um) processos aprovados, 29 

(vinte e nove) – o equivalente a 40,8% (quarenta vírgula oito por cento) – 

tiveram votos contrários, mas em nenhum deles se conseguiu reverter a posição 

externada pelos representantes do poder público e dos setores econômico e 

produtivo. A tabela de votos por entidades denota que os órgãos do Poder Executivo 

mineiro e os institutos vinculados à mineração tiveram no máximo 3 (três) 

manifestações adversas à aprovação de uma atividade ou obra, justamente naquelas 3 

(três) hipóteses em que os processos foram rejeitados sem que houvesse nenhum voto 

favorável. 

 

Na contramão dessa coincidência de encaminhamentos, as 

entidades de representantes da sociedade civil organizada não conseguiram 

formar maioria em nenhuma das deliberações em que se posicionaram de 

forma contrária à proposição do Poder Executivo Estadual. 

 

A atual composição da Câmara de Atividades Minerárias 

deliberou e aprovou, até a conclusão do levantamento feito pelos 

representantes, 13 (treze) processos de licenciamentos ambientais, sendo que 

em 4 (quatro) deles houve votos contrários, todos advindos exclusivamente de 

representantes da sociedade civil organizada. Em nenhum dos casos 

analisados houve menos de 9 (nove) votos favoráveis à aprovação, o que 

somente acentua que a identidade de designíos entre os representantes dos 

setores público e minerário permanece inalterada. 

 

Portanto, se em quase 4 (quatro) anos os representantes da 

sociedade civil organizada nunca conseguiram formar maioria quando se 

posicionaram de forma adversa aos encaminhamentos propostos pelos representantes 

do Poder Executivo Estadual – que, por sinal, sempre sincronizaram com os anseios 

dos setores econômico e produtivo –, parece ser manifesto que a Câmara de Atividades 

Minerárias não constitui um ambiente verdadeiramente plural e democrático. 
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O mais grave talvez seja a circunstância de que o Poder Executivo 

Estadual possui plena ciência dessa peculiar característica de suas instâncias 

decisórias colegiadas – para além do trabalho da CGE formalizado no Relatório 

de Auditoria nº. 1370.1390.19, após o rompimento das barragens I, IV e IV-A da 

Mina Córrego do Feijão houve inúmeras manifestações públicas acerca dessa 

realidade, inclusive durante a realização da Comissão Parlamentar de Inquérito 

na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais23 –, mas nada faz para 

corrigir os rumos de sua política pública ambiental, como bem atesta a 

“renovada” composição da Câmara de Atividades Minerárias do COPAM. 

 

Por todo o exposto, impõe-se a atuação do Poder Judiciário, a fim 

de que sejam corrigidas tais ilegalidades e lesões aos princípios basilares do direito.  

 

 

II – DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 

Inicialmente, consigna-se expressamente que o Ministério Público 

não pretende interferir em funções típicas do executivo, tampouco realizar 

controle prévio de legalidade acerca dos processos de licenciamentos 

ambientais, mas apenas garantir que a participação social, valor constitucional 

que encontra arrimo em diversas convenções internacionais e fora internalizado 

no ordenamento infraconstitucional, se materialize nas instâncias colegiadas 

ambientais do Estado de Minas Gerais. 

 

Com efeito, a conduta do requerido viola abertamente os ideais do 

regime democrático e toda sistemática de tutela ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado consagrada no artigo 225 da Constituição Federal, pois inviabiliza a real 

participação social nos órgãos colegiados do COPAM, olvida-se do tripé do 

desenvolvimento sustentável e possibilita que os interesses econômicos 

invariavelmente prevaleçam nas instâncias decisórias, em límpida fusão de papeis entre 

os atores públicos e os representantes do setor produtivo. 

 

                                                      
23V.g.: <https://www.almg.gov.br/acompanhe/noticias/arquivos/2019/05/13_cpi_conselheiros_copam.html> 

Acesso em 31/08/20. 

https://www.almg.gov.br/acompanhe/noticias/arquivos/2019/05/13_cpi_conselheiros_copam.html
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Daí a necessidade de o Poder Judiciário exercer seu relevante papel 

jurisdicional e assegurar que as câmaras técnicas especializadas e a Câmara Normativa 

e Recursal, todas do COPAM, atendam aos princípios democrático e da participação 

cidadã, conferindo, a um só tempo, concretude aos comandos constitucionais e 

legitimidade às decisões tomadas nas referidas instâncias administrativas.   

 

 

II.1 – Do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado: 

premissas interpretativas para esta ação civil pública 

 

Antes de adentrar nos fundamentos jurídicos específicos desta ação 

civil pública, mostra-se oportuno tecer breves considerações a respeito do direito 

fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, porque sua natureza e 

predicados constituem importante norte para a compreensão dos fatos e a formação 

da cognição a respeito da participação social nas instâncias decisórias ambientais do 

Estado de Minas Gerais. 

 

Pois bem, neste momento da história não há mais espaço para 

dúvida acerca do papel que o meio ambiente ecologicamente equilibrado interpreta 

para a consecução plena do direito à vida digna. Se no passado um pensamento 

eminentemente antropocêntrico conduziu a raça humana a um ideal de exploração 

desenfreada do patrimônio natural, com o único escopo de alcançar objetivos de índole 

econômica e sem nenhuma preocupação com as consequências dessa conduta, 

contemporaneamente evidencia-se a consciência de que os recursos são finitos e que 

as decisões tomadas por uma geração impactarão diversas outras. 

 

Há séculos que o comportamento humano vem se adaptando aos 

novos conhecimentos e descobertas, mas fora principalmente a partir da revolução 

industrial e da massificação social que se experimentou a possibilidade de domínio da 

natureza. A velocidade e a intensidade dos acontecimentos ganharam novos 

contornos, de sorte que, nas palavras de Édis Milaré, “num prazo muito curto – e que se 

torna sempre mais curto – são dilapidados pela humanidade patrimônios formados lentamente no 

decorrer dos tempos geológicos e biológicos, cujos processos não voltarão mais” (in Direito do 

Ambiente, 9ª ed., p. 52). 
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Uma confluência de significativos fatores – evolução do 

conhecimento científico, divulgação de obras emblemáticas e grandes desastres 

ambientais – fez com que, na segunda metade do século XX, depois do período das 

guerras de escala mundial, a percepção do ser humano impulsionasse um necessário 

processo de organização internacional que, ainda de modo elementar, colocou na pauta 

do dia a necessidade de se impor balizas para a desregrada exploração econômica dos 

recursos naturais. 

 

A Declaração da Convenção das Nações Unidas sobre o Meio 

Ambiente Humano, resultado da Convenção de Estocolmo, realizada em 1972 e da 

qual participaram representantes de 113 (cento e treze) países e mais de 400 

(quatrocentas) instituições governamentais e não governamentais, proclamou a 

importância dos aspectos natural e artificial do meio ambiente para a fruição dos 

direitos fundamentais: 

 

“O homem é ao mesmo tempo obra e construtor do meio ambiente que o cerca, o 

qual lhe dá sustento material e lhe oferece oportunidade para desenvolver-se 

intelectual, moral, social e espiritualmente. Em larga e tortuosa evolução da raça 

humana neste planeta chegou-se a uma etapa em que, graças à rápida aceleração 

da ciência e da tecnologia, o homem adquiriu o poder de transformar, de inúmeras 

maneiras e em uma escala sem precedentes, tudo que o cerca. Os dois aspectos do 

meio ambiente humano, o natural e o artificial, são essenciais para o bem-estar 

do homem e para o gozo dos direitos humanos fundamentais, inclusive o direito 

à vida mesma.” (preâmbulo da Declaração da Convenção das Nações 

Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, 1972) 

 

Já naquela época percebeu-se que o direito à vida deve ser concebido 

em sentido mais amplo do que o de simplesmente existir, pois sua compreensão parte 

do pressuposto de que o bem jurídico tutelado é a vida condigna e saudável. Nessa 

esteira, o princípio 1 da referida Declaração de Estocolmo dispôs que “o homem tem o 

direito fundamental à liberdade, à igualdade e ao desfrute de condições de vida adequadas em um meio 

ambiente de qualidade tal que lhe permita levar uma vida digna e gozar de bem-estar, tendo a solene 

obrigação de proteger e melhorar o meio ambiente para as gerações presentes e futuras”. 
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Também por ocasião do citado encontro internacional passou-se a 

tratar da premência de se compatibilizar o desenvolvimento econômico com a 

preservação da natureza, no que, posteriormente, assentou-se chamar de 

desenvolvimento sustentável. O princípio 4 da Declaração de Estocolmo versou sobre 

esse ideal de forma incipiente e o Relatório Brundtland, também referido como Nosso 

Futuro Comum, apresentado em 1987 como consequência do trabalho realizado pela 

Comissão sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento da Organização das Nações 

Unidas, arrematou que o desenvolvimento sustentável “implica atender as necessidades 

presentes, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades”24 

 

Nesse contexto de mudança de paradigma, a Constituição Federal 

de 1988 alçou o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado à categoria de 

direito fundamental e o erigiu a princípio orientador da ordem econômica e social, 

impondo ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para 

as presentes e futuras gerações: 

 

“Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano 

e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os 

ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: 

(...) 

VI – defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado 

conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de 

elaboração e prestação; 

 

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem 

de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao 

Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes 

e futuras gerações.” 

 

A Constituição Federal brasileira de 1988 fora a primeira Carta 

Constitucional a utilizar a expressão “meio ambiente” em seu corpo, outorgando 

                                                      
24 Tradução livre. 
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tratamento amplo e moderno à temática. Nos dizeres de José Afonso da Silva, “é uma 

constituição eminentemente ambientalista. Traz um capítulo específico sobre o meio ambiente, inserido 

no título da ordem social. Mas a questão permeia todo seu texto, correlacionada com temas 

fundamentais da ordem constitucional” (Fundamentos Constitucionais da Proteção 

Ambiental, in O novo direito administrativo, ambiental e urbanístico: estudos em 

homenagem à Jacqueline Morand-Deviller, p. 111). 

 

Seguindo essa inspiração, a Constituição Mineira, promulgada em 

21 de setembro de 1989, conferiu semelhante redação ao seu texto, registrando, de 

forma literal, o dever de o Estado de Minas Gerais tutelar o meio ambiente: 

 

“Art. 10. Compete ao Estado: 

(...) 

V – proteger o meio ambiente; 

 

Art. 214. Todos têm direito a meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem 

de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, e ao Estado e à 

coletividade é imposto o dever de defendê-lo e conservá-lo para as gerações 

presentes e futuras.” 

 

Com esse espírito fraterno, em 1992 o Brasil sediou a Conferência 

das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, ocorrida no Rio de 

Janeiro, ocasião em que a conceito de que o meio ambiente ecologicamente equilibrado 

e a qualidade de vida são valores indissociáveis se consolidou, porquanto, logo no 

princípio 1 da respectiva Declaração, fora afiançado que “os serem humanos estão no centro 

das preocupações com o desenvolvimento sustentável. Têm direito a uma vida saudável e produtiva, em 

harmonia com a natureza”. 

 

Já o ideal de desenvolvimento sustentável retratado no Relatório 

Brundtland se incorporou no princípio 3 (“o direito ao desenvolvimento deve ser exercido de 

modo a permitir que sejam atendidas equitativamente as necessidades ambientais e de desenvolvimento 

de gerações presentes e futura”), ao passo que a premissa de que a proteção ambiental perfaz 

parte integrante do processo de desenvolvimento e dele não pode ser isolada fora 

materializada no princípio 4 (“para alcançar o desenvolvimento sustentável, a proteção ambiental 
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deve constituir parte integrante do processo de desenvolvimento, e não pode ser considerada isoladamente 

deste”). 

 

As jurisprudência e doutrina internas, norteadas pelas construções 

internacionais e importantes avanços solidificados na legislação brasileira, igualmente 

emprestaram a devida importância ao tema. Logo, passou a ser assente que o meio 

ambiente ecologicamente equilibrado – e, consequentemente, o 

desenvolvimento sustentável – constitui um direito fundamental de terceira 

dimensão, difuso, indisponível e intergeracional, representativo de um 

compromisso indelével dos viventes com aqueles do porvir. 

 

O augusto Supremo Tribunal Federal, em 1995, reconheceu 

expressamente a natureza fundamental e a titularidade coletiva lato sensu do direito ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado: 

 

“(...) o direito a integridade do meio ambiente – típico direito de terceira geração 

– constitui prerrogativa jurídica de titularidade coletiva, refletindo, dentro do 

processo de afirmação dos direitos humanos, a expressão significativa de um 

poder atribuído, não ao indivíduo identificado em sua singularidade, mas, num 

sentido verdadeiramente mais abrangente, a própria coletividade social. 

Enquanto os direitos de primeira geração (direitos civis e políticos) – que 

compreendem as liberdades clássicas, negativas ou formais – realçam o princípio 

da liberdade e os direitos de segunda geração (direitos econômicos, sociais e 

culturais) – que se identifica com as liberdades positivas, reais ou concretas – 

acentuam o princípio da igualdade, os direitos da terceira geração, que 

materializam poderes de titularidade coletiva atribuídos genericamente a todas 

as formações sociais, consagram o princípio da solidariedade e constituem um 

momento importante no processo de desenvolvimento, expansão e reconhecimento 

dos direitos humanos, caracterizados enquanto valores fundamentais 

indisponíveis, pela nota de uma essencial inexaurabilidade (...) os preceitos 

inscritos no art. 225 da Carta Política traduzem a consagração constitucional, 

em nosso sistema de direito positivo, de uma das mais expressivas prerrogativas 

asseguradas às formações sociais contemporâneas. Essa prerrogativa consiste no 

reconhecimento de que todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente 
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equilibrado (...) um típico direito de terceira geração, que assiste, de modo 

subjetivamente indeterminado, a todo o gênero humano, circunstância essa que 

justifica a especial obrigação – que incumbe ao estado e à própria coletividade – 

de defende-lo e preservá-lo em benefício das presentes e futuras gerações, evitando-

se, desse modo, que irrompam, no seio da comunhão social, os graves conflitos 

intergeracionais marcados pelo desrespeito ao dever de solidariedade na proteção 

da integridade desse bem essencial ao uso comum de todos que compõem o grupo 

social.” (STF, MS 22164, Tribunal Pleno, Relator: Celso de Mello, j. 

30/10/95) 

 

A importância desse reconhecimento fora bem retratada nos 

escólios de Álvaro Luiz Valery Mirra: 

 

“Essa consagração do direito fundamental ao meio ambiente entre nós é de 

extrema importância. 

Em primeiro lugar, porque reconhecer um determinado valor como um direito 

fundamental significa considerar a sua proteção como indisponível à vida e à 

dignidade das pessoas – núcleo essencial dos direitos fundamentais. E ninguém 

contesta hoje em dia que o atual quadro de destruição ambiental no mundo 

compromete a possibilidade de uma existência digna para a humanidade e põe 

em risco a própria vida humana. O texto constitucional diz, inclusive, 

enfaticamente, que o meio ambiente ecologicamente equilibrado é “essencial à 

sadia qualidade de vida”. 

Em segundo lugar, porque proclamar um direito fundamental, qualquer que 

seja, implica erigir o valor por ele abrangido em elemento básico e essencial do 

modelo democrático que se pretende seja instaurado no país (...) Nesses termos, 

não se pode falar em verdadeira democracia no Brasil, sem que se garanta a 

preservação desse direito de todos ao meio ambiente sadio e equilibrado.” (in 

Ação civil pública e a reparação do dano ao meio ambiente, p. 

53/54) 

 

Aqui, abrem-se parênteses para registrar que o predicado da 

solidariedade, característica intrínseca dos direitos fundamentais de terceira dimensão, 

perfaz objetivo fundamental da República Federativa do Brasil, previsto no inciso I do 
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artigo 3º da Constituição Federal. Destarte, a tutela atribuída ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado pelo rico texto constitucional, em especial no já citado 

artigo 225, encontra-se em perfeita harmonia com aquilo que se espera do país. 

 

O entendimento de que o meio ambiente ecologicamente 

equilibrado é primordial para o integral exercício do direito à vida, pois a saúde e a 

existência dos seres vivos, dentre os quais se destacam os da raça humana, dependem 

de uma atmosfera sadia e propícia ao desenvolvimento, igualmente ressoou em âmbito 

interno. A esse respeito, pede-se vênia para novamente valer-se das lições de Édis 

Milaré: 

 

“(...) o direito à vida deve iluminar os caminhos trilhados pelos criadores e 

aplicadores da lei: deve ser a meta maior a ser atingida, na concretização dos 

demais direitos. No entanto, o Constituinte de 1988 transcende o próprio direito 

à vida: do conjunto das normas constitucionais depreende-se que o indivíduo tem 

direito não a simplesmente à vida, mas a qualidade de vida, em ordem a 

possibilitar a realização da plena personalidade humana. 

Há pressupostos para isso; há requisitos mínimos para que o homem possa viver 

com dignidade, em um ambiente saudável. Nesse sentido, não existe qualidade 

de vida sem qualidade ambiental, e é exatamente esse liame indissociável entre 

os dois conceitos que erige o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado 

a direito humano fundamental e, mais que isso, a uma das espécies dos chamados 

direitos personalíssimos. 

Assim, é possível afirmar que o direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado é pressuposto lógico e inafastável para a realização do direito à 

“sadia qualidade de vida” e, em termos, à própria vida.” (in Direito do 

Ambiente, 9ª ed., 2014, p. 122/123) 

 

No mesmo sentido é a apropriada dicção de Ingo Sarlet e Tiago 

Fensterseifer: 

“A vida e a saúde humana (ou como refere o caput do art. 225 da CF/1988, 

conjugando tais valores, a sadia qualidade de vida) só estão assegurados no 

âmbito de determinados padrões ecológicos. O ambiente está presente nas questões 
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mais vitais e elementares da condição humana, além de ser essencial à 

sobrevivência do ser humano como espécie natural. De tal sorte, o próprio conceito 

de vida hoje se desenvolve para além e uma concepção estritamente biológica ou 

física, uma vez que os adjetivos “digna” e “saudável” acabam por implicar um 

conceito mais amplo, que guarda sintonia com a noção de um pleno 

desenvolvimento da personalidade humana, para o qual a qualidade do ambiente 

passa a ser um componente nuclear.” (in Direito Constitucional 

Ambiental, 5ª ed., p. 58) 

 

Outrossim, o citado princípio do desenvolvimento sustentável 

demanda que os pilares da preservação ambiental e da busca pela justiça social 

sejam sopesados no afã do desenvolvimento econômico, de modo que decisões 

que privilegiem este e se esqueçam daquelas partes do tripé não se apresentam 

consentâneas com a estrutura jurídico-normativa lapidada na esfera internacional e 

abraçada pelo Brasil. 

 

A esse respeito há lúcido precedente do augusto Supremo Tribunal 

Federal: 

 

“MEIO AMBIENTE - DIREITO À PRESERVAÇÃO DE SUA 

INTEGRIDADE (CF, ART. 225) - PRERROGATIVA 

QUALIFICADA POR SEU CARÁTER DE 

METAINDIVIDUALIDADE - DIREITO DE TERCEIRA 

GERAÇÃO (OU DE NOVÍSSIMA DIMENSÃO) QUE 

CONSAGRA O POSTULADO DA SOLIDARIEDADE - 

NECESSIDADE DE IMPEDIR QUE A TRANSGRESSÃO A 

ESSE DIREITO FAÇA IRROMPER, NO SEIO DA 

COLETIVIDADE, CONFLITOS INTERGENERACIONAIS 

(...) RELAÇÕES ENTRE ECONOMIA (CF, ART. 3º, II, C/C O 

ART. 170, VI) E ECOLOGIA (CF, ART. 225) - COLISÃO DE 

DIREITOS FUNDAMENTAIS - CRITÉRIOS DE SUPERAÇÃO 

DESSE ESTADO DE TENSÃO ENTRE VALORES 

CONSTITUCIONAIS RELEVANTES - OS DIREITOS 

BÁSICOS DA PESSOA HUMANA E AS SUCESSIVAS 
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GERAÇÕES (FASES OU DIMENSÕES) DE DIREITOS (RTJ 

164/158, 160-161) - A QUESTÃO DA PRECEDÊNCIA DO 

DIREITO À PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE: UMA 

LIMITAÇÃO CONSTITUCIONAL EXPLÍCITA À 

ATIVIDADE ECONÔMICA (CF, ART. 170, VI) (...) A 

ATIVIDADE ECONÔMICA NÃO PODE SER EXERCIDA 

EM DESARMONIA COM OS PRINCÍPIOS DESTINADOS A 

TORNAR EFETIVA A PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE. - 

A incolumidade do meio ambiente não pode ser comprometida por interesses 

empresariais nem ficar dependente de motivações de índole meramente econômica, 

ainda mais se se tiver presente que a atividade econômica, considerada a 

disciplina constitucional que a rege, está subordinada, dentre outros princípios 

gerais, àquele que privilegia a “defesa do meio ambiente” (CF, art. 170, VI), 

que traduz conceito amplo e abrangente das noções de meio ambiente natural, de 

meio ambiente cultural, de meio ambiente artificial (espaço urbano) e de meio 

ambiente laboral. Doutrina. Os instrumentos jurídicos de caráter legal e de 

natureza constitucional objetivam viabilizar a tutela efetiva do meio ambiente, 

para que não se alterem as propriedades e os atributos que lhe são inerentes, o 

que provocaria inaceitável comprometimento da saúde, segurança, cultura, 

trabalho e bem-estar da população, além de causar graves danos ecológicos ao 

patrimônio ambiental, considerado este em seu aspecto físico ou natural. A 

QUESTÃO DO DESENVOLVIMENTO NACIONAL (CF, 

ART. 3º, II) E A NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA 

INTEGRIDADE DO MEIO AMBIENTE (CF, ART. 225): O 

PRINCÍPIO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

COMO FATOR DE OBTENÇÃO DO JUSTO EQUILÍBRIO 

ENTRE AS EXIGÊNCIAS DA ECONOMIA E AS DA 

ECOLOGIA. - O princípio do desenvolvimento sustentável, além de 

impregnado de caráter eminentemente constitucional, encontra suporte 

legitimador em compromissos internacionais assumidos pelo Estado brasileiro e 

representa fator de obtenção do justo equilíbrio entre as exigências da economia 

e as da ecologia, subordinada, no entanto, a invocação desse postulado, quando 

ocorrente situação de conflito entre valores constitucionais relevantes, a uma 

condição inafastável, cuja observância não comprometa nem esvazie o conteúdo 
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essencial de um dos mais significativos direitos fundamentais: o direito à 

preservação do meio ambiente, que traduz bem de uso comum da generalidade 

das pessoas, a ser resguardado em favor das presentes e futuras gerações (...).” 

(STF, ADI 3540 MC, Tribunal Pleno, Relator: Celso de Mello, j. 

01/09/05) 

 

Nesses breves contornos, conclui-se que o desenvolvimento 

sustentável, um dos múltiplos aspectos do direito fundamental ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, cobra que a preservação ambiental faça 

parte integrante e inafastável dos processos decisórios que miram o progresso 

econômico, pois somente a harmonia entre os valores constitucionalmente 

consagrados pode garantir, verdadeiramente, a observância da solidariedade 

intergeracional. 

 

E é justamente nesse panorama que a participação social ganha 

especial ênfase, uma vez que a multiplicidade de visões e o balanceamento de forças 

enriquece o debate, premeia a pluralidade e contrapesa os interesses que arrimam o 

tripé do desenvolvimento sustentável. Não por outra razão o direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado mostra-se tão íntimo do princípio democrático, pois o 

desequilíbrio representativo, como observado nas câmaras técnicas especializadas do 

COPAM, tem conduzido as decisões para um único caminho e, como corolário, 

privilegiando os anseios do setor produtivo em aberto prejuízo dos demais valores 

constitucionalmente tutelados. 

 

 

II.2 – Do princípio da participação cidadã 

 

Não se hesita em afirmar que o Brasil constitui um Estado 

Democrático de Direito, como bem exprime o artigo 1º da Constituição Federal. 

Igualmente, não se antevê dúvidas de que o parágrafo único do aludido dispositivo 

consagrou o princípio democrático, ao prever que “todo o poder emana do povo, que o exerce 

por meio de representantes eleitos ou diretamente”. 
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Apesar de se tratarem de ideias e conceitos bastante claros, pede-se 

vênia para frisar que o princípio democrático “exprime fundamentalmente a exigência da 

integral participação de todos e cada uma das pessoas na vida política do país, a fim de garantir o 

respeito à soberania popular” (Alexandre de Moraes, in Direito Constitucional, 24ª ed., p. 

06), isto é, não se encerra com o simples sufrágio universal e pelo voto direto e secreto. 

Muito além disso, há atributos de verdadeira democracia participativa, em que o 

exercício do poder político deve ser pautado no debate público e na efetiva 

participação da sociedade civil na regulação da vida coletiva. 

 

Sobre o tema, transcreve-se luzidia passagem de acórdão de lavra do 

ministro Luiz Fux, proferido na ação direta de inconstitucionalidade nº. 4.029, que 

enfrentou a legitimidade da Associação Nacional dos Servidores do IBAMA para 

questionar dispositivos da Lei nº. 11.516-07: 

 

“(...) a manifestação da sociedade civil organizada ganha papel de destaque na 

jurisdição constitucional brasileira. Como o Judiciário não é composto de 

membros eleitos pelo sufrágio popular, sua legitimidade tem supedâneo na 

possibilidade de influência de que são dotados todos aqueles diretamente 

interessados nas suas decisões. Essa a faceta da nova democracia no Estado 

brasileiro, a democracia participativa, que se baseia na generalização e profusão 

das vias de participação dos cidadãos nos provimentos estatais. Sobre o tema, 

Häberle preleciona: “‘El dominio del pueblo’ se debe apoyar en la participación 

y determinación de la sociedad en los derechos fundamentales, no sólo mediante 

elecciones públicas cada vez más transparentes y abiertas, sino a través de 

competencias basadas en procesos también cada vez más progresistas” (em 

tradução livre: “O domínio do povo deve se apoiar na participação e determinação 

da sociedade nos direitos fundamentais, não somente mediante eleições públicas 

cada vez mais transparentes e abertas, senão também através de competências 

baseadas em processos também cada vez mais progressistas”. HABËRLE, 

Peter. Pluralismo y Constitución. Madrid: Tecnos, 2002, p. 137). 

A interferência do povo na interpretação constitucional, traduzindo os anseios de 

suas camadas sociais, prolonga no tempo a vigência da Carta Magna, evitando 

que a insatisfação da sociedade desperte o poder constituinte de seu estado de 

latência e promova o rompimento da ordem estabelecida. 
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(...) 

Não se deve olvidar que os direitos fundamentais, dentre eles 

o da participação democrática, merecem sempre a 

interpretação que lhes dê o maior alcance e efetividade. 

Recorrendo à lição de Luís Roberto Barroso, merece ser ressaltado que o 

fundamento para que o Judiciário possa sobrepor a sua vontade à dos agentes 

eleitos dos outros Poderes reside justamente na confluência de ideias que 

produzem o constitucionalismo democrático (Curso de Direito Constitucional 

Contemporâneo. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 286). Essa a configuração de 

democracia deliberativa engendrada por Carlos Santiago Nino (La Constitución 

de la democracia deliberativa. Barcelona: Gedisa, 1997), estimulando o 

pluralismo do debate político, da qual não pode esta Corte descurar.” (ADI 

4029, Relator: Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 08/03/12) (grifo nosso) 

 

A partir dessa diretriz de caráter geral, íntima e essencial ao regime 

democrático, tem-se que no âmbito do direito ambiental a própria Constituição Federal 

consagrou o princípio da participação cidadã, na medida em que o meio ambiente 

ecologicamente equilibrado requer a colaboração entre Poder Público e coletividade 

para sua concreta afirmação, consoante dicção do susum transcrito artigo 225. 

 

Colaciona-se reflexão de Édis Milaré a respeito da importância da 

participação social como fator legitimador da confecção de políticas e prática de atos 

de gestão ambientais: 

 

“Na verdade, somente na de década de 1980, com a retomada das liberdades 

democráticas, é que se começou a abrir espaço para as comunidades expressarem 

suas reivindicações em favor da defesa do meio ambiente. Nesse período, 

difundiu-se na sociedade e no governo a consciência de que as questões ambientais 

deviam ser tratadas em conjunto com as populações afetadas. Reforçaram-se os 

canais de diálogo ante a convicção de que os cidadãos com amplos conhecimentos 

de sua realidade e com acesso à informação tinham melhores condições de atuar 

sobre a sociedade, de articular mais eficazmente desejos e ideias e de tomar parte 

ativa nas decisões que lhes interessavam diretamente. 
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A Constituição de 1988 foi pródiga no realce dessas conquistas. Com efeito, 

consagrou o meio ambiente ecologicamente equilibrado como direito fundamental 

de todos e impôs não apenas ao Estado, como igualmente à coletividade, o dever 

de preservá-lo e protegê-lo. 

Diversos instrumentos de garantia foram previstos para as hipóteses de agressões 

ao meio ambiente, impondo-se, agora, a abertura de espaço e de canais aos grupos 

sociais intermediários (associações civis de defesa do meio ambiente, de moradores 

de bairro, de sindicatos etc.), para que, em constante mobilização, pudessem 

permitir a adequação necessária da ação dos detentores do Poder às exigências e 

necessidades populares. 

De fato, a comunidade, através de instituições, movimentos populares e 

organizações intermediárias, envolve-se cada vez mais com a problemática 

ambiental. Isso decorre da tomada de consciência da situação, do 

amadurecimento político das instituições e das pessoas, assim como da 

estimulante solidariedade com a Terra, “nossa casa”. Nenhum processo 

político-administrativo pode ser desencadeado sem a 

participação comunitária se quiser obter legitimidade e 

eficácia. Aliás, os governos devem encarnar as aspirações da sociedade, que 

explícitas, quer implícitas, e para tanto são constituídos. Não é outra a base de 

sustentação dos regimes democráticos. A consciência do meio ambiente como bem 

comum proporciona novos rumos na participação da comunidade para definir 

seus objetivos, implementar suas ações e alcançar seus resultados. 

(...) 

O planejamento e o gerenciamento do meio ambiente são, assim, compartilhados 

entre Poder Público e sociedade, já que o meio ambiente, como fonte de recursos 

para o desenvolvimento da humanidade, é, por suposto, uma das expressões 

máximas do “bem comum”.” (in Direito do Ambiente, 9ª ed., 2014, p. 

214/215) (grifo nosso) 

 

A propósito, o precitado autor, ao versar especificamente sobre o 

por ele denominado de princípio da participação comunitária, enfatiza que “para a 

resolução dos problemas do ambiente, deve ser dada especial ênfase à cooperação entre o Estado e a 

sociedade, através da participação dos diferentes grupos sociais na formulação e na execução da política 

ambiental” (in Direito do Ambiente, 9ª ed., 2014, p. 277). 
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A participação cidadã na gestão ambiental fora também exaltada 

pelo princípio 10 da Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável, que pode ser considerada, segundo Ingo Sarlet e 

Tiago Fensterseifer, a “norma internacional referencial para a conformação do conteúdo inerente 

ao princípio da participação pública em questões envolvendo a tutela ecológica” (in Direito 

Constitucional Ambiental, 5ª ed., p. 58): 

 

“A melhor maneira de tratar as questões ambientais é assegurar a participação, 

no nível apropriado, de todos os cidadãos interessados. No nível nacional, cada 

indivíduo terá acesso adequado às informações relativas ao meio ambiente de que 

disponham as autoridades públicas, inclusive informações acerca de materiais e 

atividades perigosas em suas comunidades, bem como a oportunidade de 

participar dos processos decisórios. Os Estados irão facilitar e estimular a 

conscientização e a participação popular, colocando as informações à disposição 

de todos. Será proporcionado o acesso efetivo a mecanismos judiciais e 

administrativos, inclusive no que se refere à compensação e reparação de danos.” 

 

A Declaração de Joanesburgo, resultado da Cúpula Mundial sobre 

Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas, realizada em 2002 

e também conhecida como Rio + 10, reafirmou, por meio do seu princípio 26, a 

relevância da participação social como elemento intrínseco ao desenvolvimento 

sustentável: 

 

“Reconhecemos que o desenvolvimento sustentável requer uma perspectiva de 

longo prazo e participação ampla na formulação de políticas, tomada de decisões 

e implementação em todos os níveis. Na condição de parceiros sociais, 

continuaremos a trabalhar por parcerias estáveis com todos os grupos principais, 

respeitando os papéis independentes e relevantes de cada um deles.” 

 

Documento intitulado O Futuro que Queremos, representativo da 

declaração final da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento 

Sustentável, sediada no Rio de Janeiro no curso do ano de 2012 e popularmente 

referida como Rio + 20, devotou diversas passagens para enaltecer a participação da 
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sociedade civil como mecanismo estruturante do “compromisso com o desenvolvimento 

sustentável e com a promoção de um futuro econômico, social e ambientalmente sustentável para o nosso 

planeta e para as atuais e futuras gerações”. Apenas a título ilustrativo, colacionam-se alguns 

dos itens que tratam do tema: 

 

“31. Enfatizamos que o desenvolvimento sustentável deve beneficiar a todos, ter 

como foco o indivíduo e assegurar a participação de todos, inclusive dos jovens e 

das crianças. Reconhecemos que a igualdade de gênero e o empoderamento das 

mulheres são elementos importantes para o desenvolvimento sustentável e para o 

nosso futuro comum. Reafirmamos nossos compromissos em assegurar à mulher 

os mesmos direitos, acessos e oportunidades de participação e de liderança na 

economia, na sociedade e na nas decisões políticas que são assegurados ao homem. 

 

43. Ressaltamos que uma ampla participação pública e o acesso à informação e 

às instâncias judiciais e administrativas são indispensáveis para a promoção do 

desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento sustentável requer o 

envolvimento e a participação ativa e concreta dos órgãos legislativos e judiciários 

nos níveis regional, nacional e subnacional, assim como o envolvimento de todos 

os grandes grupos: mulheres, crianças e jovens, povos indígenas, organizações não 

governamentais, autoridades locais, trabalhadores e sindicatos, empresas e setores 

de atividades, a comunidade científica e tecnológica e os agricultores, bem como 

outras partes interessadas, incluindo as comunidades locais, os grupos de 

voluntários e as fundações, os migrantes, as famílias, os idosos e as pessoas com 

deficiência. Nesse sentido, resolvemos trabalhar de uma forma mais estreita com 

os grandes grupos e outros interessados e incentivá-los a participar ativamente, 

conforme o caso, em processos que contribuam com as decisões envolvendo as 

políticas e programas de desenvolvimento sustentável, seu planejamento e 

implementação, em todos os níveis. 

 

44. Reconhecemos o papel da sociedade civil e a importância de permitir que 

todos os seus membros participem ativamente do desenvolvimento sustentável. 

Reconhecemos que uma maior participação da sociedade civil supõe, entre outros 

fatores, um melhor acesso à informação, a capacitação e um ambiente propício. 

Reconhecemos que as tecnologias da informação e comunicação (TICs) facilitam 
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o fluxo de informações entre governantes e governados. Nesse sentido, é essencial 

trabalhar para a melhoria do acesso às TICs, especialmente às redes e serviços 

de banda larga e serviços, e reduzir o fosso digital, reconhecendo a contribuição 

da cooperação internacional nesta matéria. 

 

50. Ressaltamos a importância da participação ativa dos jovens nos processos de 

decisão, já que as questões que estamos abordando aqui têm um profundo 

impacto sobre as gerações presentes e futuras, e que a contribuição das crianças e 

jovens é vital para a consecução do desenvolvimento sustentável. Reconhecemos 

também a necessidade de promover o diálogo e a solidariedade entre as gerações, 

reconhecendo os seus pontos de vista. 

 

99. Encorajamos ações nos níveis regional, nacional, subnacional e local para 

promover o acesso à informação, a participação pública no processo decisório e o 

acesso à justiça em questões ambientais, se necessário. 

 

211. Reconhecemos, ainda, que as montanhas são muitas vezes o lar de 

comunidades, incluindo os povos indígenas e comunidades locais, que 

desenvolveram usos sustentáveis dos recursos de montanha. Eles são, no entanto, 

muitas vezes marginalizados, e, portanto, salientamos que um esforço continuado 

deverá abordar a pobreza, a segurança alimentar e nutricional, a exclusão social 

e a degradação ambiental nessas áreas. Convidamos os Estados a fortalecerem 

a ação cooperativa com a participação efetiva e a partilha de experiências de todos 

os interessados, pelo reforço dos mecanismos existentes, acordos e centros de 

excelência para o desenvolvimento sustentável das montanhas, bem como a 

explorarem novos arranjos e acordos, conforme o caso.” (grifo nosso) 

 

A União Europeia materializou garantias de acesso à informação, 

participação do público na tomada de decisões e acesso à justiça em temática ambiental 

por meio da Convenção de Aarhus, que, dentre outros aspectos, estabeleceu diretrizes 

visando ao efetivo envolvimento social em processos de licenciamento, elaboração de 

planos, programas e políticas ambientais e, também, na preparação de instrumentos 

normativos. 
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Por seu turno, o Brasil é signatário do Acordo Regional sobre 

Acesso à Informação, Participação Pública e Acesso à Justiça em Assuntos Ambientais 

na América Latina e Caribe – Convenção de Escazú, de 04 de março de 2018, cujo 

preâmbulo já noticia que se está diante de documento que “aborda aspectos fundamentais 

da gestão e da proteção ambientais sob uma perspectiva regional e regula os direitos de acesso à 

informação, participação pública e justiça em âmbitos importantes, como o uso sustentável dos recursos 

naturais, a conservação da diversidade biológica, a luta contra a degradação das terras e a mudança 

climática e o aumento da resiliência aos desastres”, bem como que “a partir de uma abordagem 

baseada em direitos, reconhece princípios democráticos fundamentais e procura abordar um dos desafios 

mais importantes da região: o flagelo da desigualdade e uma cultura do privilégio profundamente 

arraigada. Através da transparência, abertura e participação, o Acordo Regional contribui para a 

transição rumo a um novo modelo de desenvolvimento e confronta a ineficiente e insustentável cultura 

de interesses limitados e fragmentados que impera na região”. 

 

O objetivo declarado da Convenção de Escazú consiste em “garantir 

a implementação plena e efetiva, na América Latina e no Caribe, dos direitos de acesso à informação 

ambiental, participação pública nos processos de tomada de decisões ambientais e acesso à justiça em 

questões ambientais, bem como a criação e o fortalecimento das capacidades e cooperação, contribuindo 

para a proteção do direito de cada pessoa, das gerações presentes e futuras, a viver em um meio ambiente 

saudável e a um desenvolvimento sustentável” (artigo 1º) e seu artigo 7º fixa obrigações 

voltadas especificamente para afirmar essa participação cidadã nos processos de 

tomada de decisões ambientais, destacando-se, apenas exemplificativamente, os itens 

1 e 2 desse dispositivo: 

 

“1. Cada Parte deverá assegurar o direito de participação do público; para isso, 

se compromete a implementar uma participação aberta e inclusiva nos processos 

de tomada de decisões ambientais, com base nos marcos normativos interno e 

internacional.  

 

2. Cada Parte garantirá mecanismos de participação do público nos processos de 

tomada de decisões, revisões, reexames ou atualizações relativos a projetos e 

atividades, bem como em outros processos de autorizações ambientais que tenham 

ou possam ter um impacto significativo sobre o meio ambiente, incluindo os que 

possam afetar a saúde.” 
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Ingo Sarlet e Tiago Fensterseifer tratam a disponibilização da 

informação, a participação pública na tomada de decisões e o acesso à justiça como a 

tríade dos direitos ambientais procedimentais, os quais, por consistirem em 

mecanismos de efetivação do direito material ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, também têm natureza fundamental: 

 

“O olhar dos juristas contemporâneos está focado mais do que nunca nos 

mecanismos necessários à transposição dos direitos proclamados nos textos legais 

para o “mundo da vida”. Os denominados direitos procedimentais cumprem 

justamente tal função, operando no sentido da efetivação dos direitos ditos 

“materiais”. 

Ocorre que, de tão importantes que são para o exercício dos direitos materiais, 

ou seja, para lhes conferir efetividade, os direitos procedimentais também 

alcançam status fundamental, sendo incorporados ao núcleo do regime 

constitucional. O instrumento-procedimento revela-se, nesse sentido, quase tão 

importante quanto o direito material em si, ou seja, o fim a que ele visa conferir 

proteção.” (in Direito Constitucional Ambiental, 5ª ed., p. 336/337) 

 

Nesses contornos, pode-se dizer que os direitos procedimentais 

fundamentais – dentre os quais se destacam os direitos ambientais procedimentais – 

servem à realização dos próprios direitos materiais fundamentais, motivo pelo qual 

merecem tratamento condigno, não merecendo ser dissociados dos 

predicados substantivos que almejam tutelar.  Ora, em uma situação ideal não haveria 

nenhuma necessidade de se prever instrumentos para a consecução dos direitos 

fundamentais, uma vez que eles seriam implementados pela simples diretriz 

constitucional; contudo, a realidade, que muito se afasta da hipótese imaginada, 

demandou a criação de mecanismos voltados para a concretização dos direitos 

fundamentais, razão pela qual são igualmente dotados dessa natureza.   

 

A doutrina de Gregório Assagra de Almeida, ao discorrer sobre o 

acesso à justiça e a ação civil pública, em raciocínio que pode ser estendido ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado e a participação social nos processos de tomada 
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de decisões ambientais, aborda a qualidade fundamental dos direitos procedimentais 

voltados para a materialização dos direitos fundamentais:  

  

“(...) a Ação Civil Pública também adquire natureza de garantia constitucional 

fundamental também em razão do seu objeto material, composto pelos direitos 

ou interesses coletivos, amplamente considerados, inseridos no plano do sistema 

constitucional brasileiro como direitos fundamentais (Título II, Capítulo I, 

CF/1988). Assim, a garantia, no caso a Ação Civil Pública, em razão da 

correta e perfeita correspondência que deverá existir entre ela e o direito 

fundamental tutelável, adquire, pela força irradiante expansiva do seu objeto 

material, natureza fundamental, incidindo sobre ela a multifuncionalidade da 

teoria dos direitos e das garantias fundamentais, nas dimensões subjetiva e 

objetiva.” (Ação civil pública: objeto material e tutela 

inibitória, in Temas atuais do Ministério Público, 6ª ed., p. 366)  

  

Por conseguinte, mostra-se legítima a assertiva de 

que os princípios democrático e da participação cidadã representam norte do 

direito constitucional ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e a efetiva 

participação social nos processos de tomada de decisões ambientais, garantia 

instrumental fundamental para o pleno exercício daquele direito, decorre da 

interpretação sistemática da própria Constituição Federal (artigos 1º, caput, 

incisos II e III, e parágrafo único, 3º, inciso I, e 225) e de diversos 

tratados internacionais sobre a matéria, os quais, como cediço, possuem 

natureza de norma constitucional ou, ao menos, supralegal.25  

                                                      
25 Artigo 5º, parágrafo 3º, da Constituição Federal. Ainda: “A natureza dependerá do rito de 

aprovação PRISÃO CIVIL DO DEPOSITÁRIO INFIEL EM FACE DOS TRATADOS 

INTERNACIONAIS DE DIREITOS HUMANOS. INTERPRETAÇÃO DA PARTE FINAL DO 

INCISO LXVII DO ART. 5O DA CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA DE 1988. POSIÇÃO 

HIERÁRQUICO-NORMATIVA DOS TRATADOS INTERNACIONAIS DE DIREITOS HUMANOS 

NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO. Desde a adesão do Brasil, sem qualquer reserva, 

ao Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos (art. 11) e à Convenção Americana sobre 

Direitos Humanos - Pacto de San José da Costa Rica (art. 7º, 7), ambos no ano de 1992, não há 

mais base legal para prisão civil do depositário infiel, pois o caráter especial desses diplomas 

internacionais sobre direitos humanos lhes reserva lugar específico no ordenamento jurídico, 

estando abaixo da Constituição, porém acima da legislação interna. O status normativo supralegal 

dos tratados internacionais de direitos humanos subscritos pelo Brasil torna inaplicável a 

legislação infraconstitucional com ele conflitante, seja ela anterior ou posterior ao ato de adesão. 

Assim ocorreu com o art. 1.287 do Código Civil de 1916 e com o Decreto-Lei n° 911/69, assim 

como em relação ao art. 652 do Novo Código Civil (Lei n° 10.406/2002). ALIENAÇÃO 
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Para além das esferas internacional e constitucional, convém 

rememorar que o princípio da participação cidadã fora igualmente consagrado em 

incontáveis dispositivos da legislação interna, que comumente faz referência a ele ao 

tratar de ações ambientais. Apenas a título elucidativo, anuncia-se as Leis da Política 

Nacional do Meio Ambiente (artigos 2º, inciso X, e 4º, inciso V), da Mata Atlântica 

(artigos 6º, parágrafo único, e 15), da Política Nacional sobre Mudança do Clima 

(artigos 3º, 4º, inciso V, e 5º, inciso V) e da Política Nacional de Resíduos Sólidos 

(artigos 3º, inciso VI, 6º, incisos VI e X, e 15, parágrafo único). 

 

Ademais, a Lei n°. 9.795/99, que institui a Política Nacional de 

Educação Ambiental, também traz o princípio da participação cidadã como um de seus 

eixos, incumbindo expressamente ao Poder Público o dever de “definir políticas públicas 

que incorporem a dimensão ambiental, promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e 

o engajamento da sociedade na conservação, recuperação e melhoria do meio ambiente” (artigo 3º, 

inciso I) e preconizando o “incentivo à participação individual e coletiva, permanente e 

responsável, na preservação do equilíbrio do meio ambiente, entendendo-se a defesa da qualidade 

ambiental como um valor inseparável do exercício da cidadania” como um de seus objetivos 

fundamentais (artigo 4º, inciso IV). 

 

Há, ainda em domínio federal, previsão legal de participação pública 

em órgãos colegiados, inclusive com poderes normativos, como são os casos do 

Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA (artigo 8º da Lei nº. 6.938/81 e 

                                                      
FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI N° 911/69. EQUIPAÇÃO DO DEVEDOR-

FIDUCIANTE AO DEPOSITÁRIO. PRISÃO CIVIL DO DEVEDOR-FIDUCIANTE EM FACE DO 

PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. A prisão civil do devedor-fiduciante no âmbito do 

contrato de alienação fiduciária em garantia viola o princípio da proporcionalidade, visto que: a) 

o ordenamento jurídico prevê outros meios processuais-executórios postos à disposição do credor-

fiduciário para a garantia do crédito, de forma que a prisão civil, como medida extrema de coerção 

do devedor inadimplente, não passa no exame da proporcionalidade como proibição de excesso, 

em sua tríplice configuração: adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito; e b) 

o Decreto-Lei n° 911/69, ao instituir uma ficção jurídica, equiparando o devedor-fiduciante ao 

depositário, para todos os efeitos previstos nas leis civis e penais, criou uma figura atípica de 

depósito, transbordando os limites do conteúdo semântico da expressão "depositário infiel" 

insculpida no art. 5º, inciso LXVII, da Constituição e, dessa forma, desfigurando o instituto do 

depósito em sua conformação constitucional, o que perfaz a violação ao princípio da reserva legal 

proporcional. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (STF, RE 

349703, Tribunal Pleno, Relator: CARLOS BRITTO, Relator p/ acórdão: GILMAR MENDES, j. 

03/12/2008) 
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Decreto nº. 99.274/9026) e do Conselho Nacional de Recursos Hídricos – CNRH 

(artigo 33 da Lei nº. 9.433/97). 

 

A esse respeito, oportuno repisar que os conselhos nacionais – e, à 

sua semelhança, os conselhos estaduais e municipais – são instrumentos de 

participação popular direta, que, em última instância, conferem concretude ao modelo 

de democracia misto ou semidireto adotado pela Constituição Federal, que, muito além 

do direito ao voto, sufragou outras formas de exercício do princípio da soberania 

popular. Segundo elucida André de Carvalho Ramos, a democracia engloba  os direitos 

“(i) de votar e (ii) ser votado nos casos dos cargos e funções eletivas, (iii) de fiscalizar a ação do poder, 

(iv) de representar para provocar a ação do poder, (v) de participar do procedimento de tomada de 

decisão por parte do poder e (vi) de aceder aos cargos em órgãos públicos” (in Curso de direitos 

humanos, 6ª ed., p. 887). 

 

Destarte, não há dúvida de que a participação da sociedade em 

colegiados atinentes à gestão ambiental, que deve ocorrer mediante representação 

paritária, pode ser compreendida como contributiva ao pleno exercício do direito 

fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e, em última análise, da 

própria cidadania, um dos fundamentos estruturantes da República Federativa do 

Brasil. 

 

 

II.3 – Do direito fundamental de efetiva participação social nos processos de 

tomada de decisões ambientais 

 

O direito de participação – que pode ser de forma individual ou 

coletiva – consiste na possibilidade de proporcionar insumos (dados, opções e 

soluções) para as decisões e de efetivamente poder influir nas decisões sobre questões 

ambientais, especialmente no tocante a atividades potencialmente causadoras de 

impacto ambiental. 

 

                                                      
26 A atual composição do CONAMA fora estabelecida pelo Decreto nº. 9.806/19, que alterou 

conferiu a atual redação do artigo 5º do Decreto nº. 99.274/90. Todavia, aquela norma é objeto de 

questionamento judicial (ADPF nº. 623, proposta pelo Ministério Público Federal). 
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Pressupõe o direito à informação, que implica na possibilidade de 

qualquer cidadão ter acesso ao conhecimento já produzido sobre as implicações 

ambientais de um empreendimento cujos dados estejam em poder das autoridades 

públicas; em sentido mais amplo, pode implicar no dever de o poder público exigir que 

o empreendedor produza a informação necessária para se aferir a viabilidade ambiental 

de uma atividade. A seu turno, o direito de acesso à justiça significa não apenas a 

possibilidade de petição administrativa e judicial de forma ampla – sem restrições e 

exigências desarrazoadas quanto à legitimidade ou obstáculos de ordem financeira, por 

exemplo –, mas também na garantia de que os procedimentos judiciais e 

administrativos sejam claros, equitativos, independentes, ágeis e eficientes (CEPAL, 

2018). 

 

Como bem explicitado pela Comissão Econômica para América 

Latina e Caribe da Organização das Nações Unidas:  

  

“Si bien no existe una definición unica de lo que se entiende por democracia 

ambiental, sí hay consenso en que el elemento central del concepto radica en que 

la toma de decisiones con implicaciones ambientales debe ser participativa, abierta 

e inclusiva. De este modo, el énfasis se encontraría en el proceso de toma de 

decisiones, más que en el resultado mismo de esa decisión. La democracia 

ambiental se sustenta en tres derechos relacionados entre sí e interdependientes: 

el derecho a acceder de manera efectiva y oportuna a la información ambiental, 

el derecho a participar en la toma de decisiones que afecten al medio ambiente y 

el derecho a acceder a la justicia para asegurar el cumplimiento de las leyes y 

derechos ambientales o la compensación por daños ambientales.”27 (CEPAL, 

2018, p.15). 

 

                                                      
27 “Embora não haja uma definição única do que se entende por democracia ambiental, é consenso 

que o elemento central do conceito é que a tomada de decisões com implicações ambientais deve 

ser participativa, aberta e inclusiva. Assim, a ênfase estaria no processo de tomada de decisão, ao 

invés do resultado da própria decisão. A democracia ambiental se baseia em três direitos inter-

relacionados e interdependentes: o direito de acessar a informação ambiental de maneira efetiva e 

oportuna, o direito de participar da tomada de decisões que afetam o meio ambiente e o direito de 

acesso à justiça. para garantir o cumprimento das leis e direitos ambientais ou a compensação por 

danos ambientais.” (tradução livre) 
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Afinal, uma boa governança em matéria ambiental envolve, 

necessariamente, não apenas transparência, coerência e respeito à legalidade nos 

critérios de tomada de decisão, mas também a possibilidade de participação 

democrática, permitindo que os personagens potencialmente atingidos pela decisão 

possam trazer informações sobre o caso concreto e suas percepções sobre as 

consequências da decisão. 

 

Assim se posiciona a referida Comissão Econômica dos Países da 

América Latina e Caribe: 

 

“De manera coincidente, aun cuando existen diversas definiciones sobre qué es 

una buena gobernanza, todas parten de la base de que las decisiones se adopten 

e implementen mediante procesos claros y se rijan por los siguientes principios: 

apertura, haciendo de la toma de decisiones y el gobierno en general un proceso 

transparente y comprensible; eficacia, considerando siempre que la buena 

gobernanza es un medio para obtener un fin y que el efectivo cumplimiento de 

este también ha de primar; participación, de manera que la toma de decisiones 

considere a todos los actores posibles; coherencia, asegurando incentivos y 

sanciones razonables para alcanzar los objetivos específicos, y una clara 

señalización de la responsabilidad (accountability). La buena gobernanza no 

solo reside en el gobierno, sino también en el papel que asumen el público, las 

empresas privadas, los medios de comunicación, las organizaciones civiles, los 

inversionistas, los investigadores y todos aquellos que influyen en la vida política, 

económica y social de un país.”28 (CEPAL, 2018, p.15) 

 

                                                      
28 “Coincidentemente, mesmo quando há diferentes definições do que é boa governança, todas 

partem da base de que as decisões são adotadas e implementadas por meio de processos claros e 

são regidas pelos seguintes princípios: abertura, tomada de decisão e governo em geral um 

processo transparente e compreensível; a eficácia, sempre considerando que a boa governança é 

um meio de obter um fim e que o cumprimento efetivo disso também deve prevalecer; participação, 

de modo que a tomada de decisão considere todos os atores possíveis; coerência, garantindo 

incentivos e sanções razoáveis para alcançar objetivos específicos e um sinal claro de 

responsabilização. A boa governança não reside apenas no governo, mas também no papel 

assumido pelo público, empresas privadas, mídia, organizações civis, investidores, pesquisadores 

e todos aqueles que influenciam a vida política, econômica e social. social de um país.” (tradução 

livre) 
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A participação informada é um mecanismo para integrar o 

conhecimento e as preocupações da população na decisão, aumentando a capacidade 

do Estado de responder às demandas públicas e construir consensos. 

 

O ministro Marco Aurélio Mello, relator da ação direta de 

inconstitucionalidade nº. 6.121, em decisão que suspendeu parcialmente os efeitos de 

decreto federal editado com o escopo de extinguir diversos conselhos nacionais 

deliberativos, trouxe alvissareiras ponderações obre o exercício do princípio 

democrático, motivo pelo qual pede-se vênia para transcrevê-las: 

 

“Democracia não é apenas o regime político mais adequado entre tantos outros 

– ou, parafraseando Winston Churchill, o pior à exceção de todos os demais; 

antes, deve ser compreendida como o conjunto de instituições voltado a assegurar, 

na medida do possível, a igual participação política dos membros da comunidade. 

Sob essa óptica, qualquer processo pretensamente democrático deve oferecer 

condições para que todos se sintam igualmente qualificados a participar do 

processo de tomada das decisões com as quais presidida a vida comunitária: 

cuida-se de condição da própria existência da democracia.  

Tem-se conceito ideal. Considerado o modelo liberal clássico de democracia 

representativa, exerce-se o poder apenas indiretamente pelos membros da 

sociedade e diretamente pelos representantes eleitos. A razão é simples: surge 

inviável, nas complexas e plurais sociedades contemporâneas, a tomada de 

decisões políticas diretamente pelos cidadãos. Firme nessa premissa, a soberania 

popular não é, necessariamente, autora das decisões fundamentais, mas, noutro 

giro, legitimadora do papel desempenhado pelos representantes escolhidos por 

meio do voto em eleições periódicas, na quais observado o sufrágio universal em 

processo justo e igualitário de escolha.  

Daí resumir a participação política dos cidadãos ao ato de votar é passo 

insuficiente ao fortalecimento da vitalidade prática da democracia, cujo adequado 

funcionamento pressupõe o controle, crítico e fiscalizatório, das decisões públicas 

pelos membros da sociedade. Povo que não a exerce não se autogoverna. 

Mais: longe de pretender negar o papel central exercido pelo processo popular de 

escolha de representantes, vale ter presente, na esteira de autores partidários da 

chamada democracia deliberativa, a impropriedade de reduzir-se a vida 
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democrática à representação clássica de matriz oitocentista, devendo envolver 

“também a possibilidade efetiva de se deliberar publicamente sobre as questões a 

serem decididas” (SOUZA NETO, Cláudio Pereira de. Deliberação Pública, 

Constitucionalismo e Cooperação Democrática. In: BARROSO, Luís Roberto 

(org.). A Reconstrução Democrática do Direito Público no Brasil. Rio de 

Janeiro: Renovar, 2007, p. 44). A efetiva deliberação pública 

racionaliza e legitima as decisões tomadas no âmbito da 

gestão política da coisa pública. Para tanto, surge 

imprescindível a criação de condições a franquearem, no 

debate público, idêntica oportunidade a todos os cidadãos 

para influenciar e persuadir em contexto discursivo aberto, 

livre e igualitário.  

A conclusão é linear: a igual oportunidade de participação política revela-se 

condição conceitual e empírica da democracia sob a óptica tanto representativa 

quanto deliberativa. Como ideal a ser sempre buscado, consubstancia-se princípio 

de governo a homenagear a capacidade e a autonomia do cidadão em decidir ou 

julgar o que lhe parece melhor para a definição dos rumos da comunidade na 

qual inserido – requisito de legitimidade de qualquer sistema político fundado 

na liberdade.  

Considerada a democracia participativa, observa Paulo Sérgio Novais de 

Macedo, “cidadão não é mero sinônimo de eleitor, mas de indivíduo participante, 

fiscalizador e controlador da atividade estatal” (Democracia participativa na 

Constituição Brasileira. In: Revista de Informação Legislativa. Brasília: nº 

178, abril/junho de 2008, p. 187).  

Tais preocupações não passaram desapercebidas pelos integrantes da Assembleia 

Nacional Constituinte (1987/1988), cuja Carta, produzida em meio a ricos e 

intensos debates, foi adequadamente chamada de Cidadã. “Estatuto do Homem, 

da Liberdade e da Democracia”, nas palavras de Ulysses Guimarães. O 

Diploma Maior expressa o reencontro da Nação com o Estado Democrático de 

Direito após longos anos de regime de exceção.  

Não por acaso, reverberando a definição clássica do regime democrático como 

“governo do povo, pelo povo, para o povo”, a redação do parágrafo único do artigo 

1º não abre margem para dúvidas: “Todo o poder emana do povo, que o exerce 

por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição”.  
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Por instrumentos da democracia participativa, compreende-se mais do que a 

corriqueira referência aos projetos de lei de iniciativa popular e aos institutos do 

referendo e do plebiscito, versados nos artigos 14, incisos I e II, 49, inciso V, 

14, inciso III, e 61, § 2º, da Constituição Federal. Traduzem-se em toda e 

qualquer forma legal de controle, pela sociedade, dos atos da Administração, 

considerada a influência da atuação popular na formulação das decisões políticas 

e na gestão da coisa pública, fornecendo-lhes a necessária legitimidade 

democrática.  

Ao consagrar, junto aos mecanismos representativos, o princípio de participação 

direta na gestão pública, o texto constitucional, no que dotado de inequívoca força 

normativa, promoveu a emergência de diversos institutos alusivos à gestão ou 

fiscalização de políticas públicas. A leitura dos diversos capítulos da Lei Maior 

revela extenso rol de preceitos nos quais mencionada, expressamente, a 

“participação da comunidade” na gestão pública, notadamente na área da saúde 

– artigo 198, inciso III –, da seguridade social – artigo 194, inciso VIII –, da 

política agrícola, – artigo 187, cabeça –, da gestão democrática da educação – 

artigo 206, inciso VI –, e da assistência social, onde se estabelece, de forma 

específica, a participação da população “por meio de organizações 

representativas” na formulação das políticas e no controle das ações em todos os 

níveis – artigo 204, inciso II. 

Em sede doutrinária, vale trazer à balha a lição de Enid Rocha em texto 

oportunamente denominado “A Constituição Cidadã e a institucionalização dos 

espaços de participação social”: 

[…] no tocante à democracia participativa, [a Carta de 1988] estabelece os 

Conselhos Gestores de Políticas Públicas, nos níveis municipal, estadual e 

federal, com representação do Estado e da sociedade civil, indicando que as gestões 

das políticas da Seguridade Social, da educação e da criança e do adolescente 

deveriam ter caráter democrático e descentralizado. 

Importante ressaltar que o dispositivo de emendas populares foi também 

utilizado nos processos de elaboração das constituições estaduais e das leis 

orgânicas dos municípios brasileiros, resultando na criação de conselhos 

municipais de gestão e controle de políticas públicas, com a participação de atores 

governamentais e não governamentais. 
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A inscrição de espaços de participação da sociedade no arranjo constitucional das 

políticas sociais brasileiras apostou no potencial das novas institucionalidades em 

mudar a cultura política do país, introduzindo novos valores democráticos e 

maior transparência e controle social na atuação do Estado no tocante às 

políticas sociais. 

(A Constituição Cidadã e a institucionalização dos espaços de participação 

social: avanços e desafios. In: VAZ, Flavio Tonelli (Org.). A Constituição 

Cidadã e a institucionalização dos espaços de participação social: avanços e 

desafios. 2008. Brasília? ANFIP, p. 136). 

Ante o cenário descrito, a conclusão constitucionalmente mais adequada, em sede 

precária e efêmera, consiste em suspender, até o exame definitivo da controvérsia, 

a extinção, por ato unilateralmente editado pelo Chefe do Executivo, de órgão 

colegiado que, contando com assento legal, viabilize a participação popular na 

condução das políticas públicas – mesmo quando ausente expressa “indicação de 

suas competências ou dos membros que o compõem”.” (STF, ADI 6121 MC, 

Tribunal Pleno, Relator: Marco Aurélio, j. 13/06/19) 

 

Nessa perspectiva e considerando que “participar significa que a opinião 

de uma pessoa pode ser levada em conta” (Paulo Affonso Leme Machado, in Direito 

Ambiental Brasileiro, 26ª ed., p. 132), relevante estabelecer que os princípios 

democrático e da participação cidadã somente estarão plenamente atendidos 

se de fato for garantida a democracia participativa nas instâncias decisórias. 

Em outras palavras: não basta que sejam reservadas vagas nos órgãos 

colegiados a representantes da sociedade civil organizada; há que se cuidar 

para que eles gozem de condições de igualdade com os demais setores 

representados e possam influir no processo decisório.  

 

Logo, para que a participação social ocorra de fato, na linha 

do princípio da efetividade da política ambiental, há que se estabelecer uma 

relação de paridade entre as representações do poder público e as dos diversos 

setores da coletividade; ela é crucial para que cada órgão colegiado cumpra seu 

papel como fórum, no âmbito da administração pública, para oitiva e 

intervenção legítima e efetiva de cidadãos na gestão do meio ambiente. Ainda, 

deve ser garantido o direito de informação para os participantes, o que se dará 
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não apenas com uma melhor qualificação técnica dos conselheiros como 

também com a concessão de prazos mais razoáveis para análise e possibilidade 

de realização de diligências.  

 

Ao analisar a participação de organizações não-governamentais em 

instâncias colegiadas ambientais, Paulo Affonso Leme Machado adverte 

expressamente que “essa atuação da comunidade, através das associações, não mostrou ainda toda 

sua vitalidade. Em alguns órgãos colegiados a participação do público é numericamente ínfima, não 

dando às associações a menor chance de influir no processo decisório (...) a participação cívica na 

conservação do meio ambiente não é um processo político já terminado. Os fundamentos foram bem 

lançados em todo o mundo, mas o edifício da participação tem muitos setores para serem concluídos” 

(in Direito Ambiental Brasileiro, 26ª ed., p. 135). 

 

 

II.4 – Da inexistência de participação social material nas câmaras técnicas 

especializadas e na Câmara Normativa e Recursal do COPAM: violação aos 

princípios democrático e da participação cidadã 

 

Em âmbito local, a Constituição do Estado de Minas Gerais 

estabeleceu a participação social como uma das garantias visando a assegurar a 

solidificação do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado: 

 

“Art. 214. Todos têm direito a meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem 

de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, e ao Estado e à 

coletividade é imposto o dever de defendê-lo e conservá-lo para as gerações 

presentes e futuras.  

§ 1º – Para assegurar a efetividade do direito a que se refere este artigo, incumbe 

ao Estado, entre outras atribuições: 

(...) 

IX – estabelecer, através de órgão colegiado, com participação 

da sociedade civil, normas regulamentares e técnicas, padrões 

e demais medidas de caráter operacional, para proteção do 

meio ambiente e controle da utilização racional dos recursos 

ambientais;” (grifo nosso) 
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Atualmente o Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos 

Hídricos – SISEMA é regido pela Lei Estadual nº. 21.927/16 e encontra-se composto, 

dentre outros órgãos, pelo COPAM, cuja finalidade consiste em “deliberar sobre diretrizes 

e políticas e estabelecer normas regulamentares e técnicas, padrões e outras medidas de caráter 

operacional para preservação e conservação do meio ambiente e dos recursos ambientais” (artigo 14, 

caput). As principais atribuições do referido Conselho Estadual são: i) aprovar normas 

relativas ao licenciamento e às autorizações para intervenções ambientais (artigo 14, 

inciso I); ii) definir os tipos de atividades ou empreendimentos que causam ou possam 

causar impacto ambiente de âmbito local  (artigo 14, inciso II); e iii) decidir, por meio 

de câmaras técnicas, processos de licenciamentos ambientais de médio porte e grande 

potencial poluidor, de grande porte e médio potencial poluidor e de grande porte e 

grande potencial poluidor, além daqueles de competência delegada que não forem 

concluídos nos prazos regulamentares (artigo 14, incisos III e IV). 

 

Em atenção ao disposto no susum transcrito artigo 214, inciso IX, da 

Constituição do Estado de Minas Gerais, a Lei Estadual nº. 21.927/16 previu 

expressamente que o COPAM terá representação paritária entre o poder 

público e a sociedade civil, garantida a participação dos setores produtivos, 

técnico-científico e de defesa do meio ambiente, cujos indicados terão 

mandatos de 2 (dois) anos: 

 

“Art. 15. O Copam tem a seguinte estrutura orgânica básica: 

I – Presidência; 

II – Secretaria Executiva; 

III – Plenário; 

IV – Câmara Normativa e Recursal; 

V – câmaras técnicas especializadas; 

VI – unidades regionais colegiadas – URCs –, até o limite de dezessete 

unidades. 

(...) 

§ 5º. O Poder Executivo estabelecerá, em decreto, a 

composição do Copam, observada a representação paritária 

entre o poder público e a sociedade civil, assegurada a 
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participação dos setores produtivo, técnico-científico e de 

defesa do meio ambiente nas câmaras técnicas e a 

participação do Ministério Público nas URCs, na Câmara 

Normativa Recursal e no Plenário. 

§ 6º. As entidades da sociedade civil e os representantes dos membros do Copam 

exercerão mandato de dois anos, não permitida a reeleição para o período 

subsequente.” (grifo nosso) 

 

O Decreto Estadual nº. 46.953/16, que dispõe sobre a organização 

do COPAM, tem dispositivo de semelhante redação: 

 

“Art. 16. A composição de todas as unidades que compõem a 

estrutura orgânica do Copam deverá observar a representação 

paritária entre o poder público e a sociedade civil, assegurada 

a participação dos setores produtivo, técnico-científico e de 

defesa do meio ambiente nas câmaras técnicas e a 

participação do Ministério Público nas URCs, na CNR e no 

Plenário, conforme estabelece o § 5º do art. 15 da Lei nº 21.972, de 2016.” 

(grifo nosso) 

 

Ainda segundo o Decreto Estadual nº. 46.953/16, a Câmara 

Normativa e Recursal tem competência para aprovar normas, diretrizes e outros atos 

de temática ambiental, bem como decidir, em grau de recurso, processos de 

licenciamento ambiental julgados nas câmaras técnicas (artigo 8º).  

 

Já as câmaras técnicas especializadas – divididas em Câmara de 

Políticas de Energia e Mudanças Climáticas, Câmara de Proteção à Biodiversidade e de 

Áreas Protegidas, Câmara de Atividades Minerárias, Câmara de Atividades Industriais, 

Câmara de Atividades Agrossilvipastoris e Câmara de Atividades de Infraestrutura de 

Energia, Transporte, Saneamento e Urbanização – constituem “unidades deliberativas e 

normativas, encarregadas de analisar e compatibilizar, no âmbito de suas competências, planos, 

projetos e atividades de proteção ambiental com a legislação aplicável, e de propor, sob a orientação do 

Plenário do Copam e da CNR, as políticas de conservação e preservação do meio ambiente e para o 

desenvolvimento sustentável” (artigo 10). 

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?num=21972&ano=2016&tipo=LEI
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Na prática, pode-se dizer que a Câmara Normativa e Recursal é 

responsável pela elaboração das regras ambientais estaduais que não estão reservadas 

ao Poder Legislativo. A seu turno, as câmaras técnicas especializadas – 

nomeadamente as Câmara de Atividades Minerárias, Câmara de Atividades 

Industriais, Câmara de Atividades Agrossilvipastoris e Câmara de Atividades 

de Infraestrutura de Energia, Transporte, Saneamento e Urbanização – detêm 

atribuição para decidir, em suas respetivas áreas de competência, os processos 

de licenciamentos ambientais de atividades ou obras potencialmente 

causadoras de significativo impacto ambiental. 

 

Da simples leitura das atribuições dos referidos órgãos é possível 

perceber sua importância estratégica, pois a primeira é competente para estabelecer as 

diretrizes da política ambiental do Estado de Minas Gerais, ao passo que as demais 

analisam e julgam os processos de licenciamento das atividades e empreendimentos de 

maiores impactos. Logo, esperar-se-ia que a composição da Câmara Normativa e 

Recursal e das câmaras técnicas especializadas atendesse aos predicados constitucionais 

que impõem a participação social qualificada nessas extraordinárias instâncias 

decisórias, de forma a permitir a pluralidade de ideias, qualificar o debate e, por 

conseguinte, otimizar as chances de as decisões efetivamente representarem os anseios 

do povo mineiro. 

 

Nada obstante, tanto a Câmara Normativa Recursal, quanto as 

câmaras técnicas especializadas possuem sua composição definida pelo 

presidente do COPAM, isto é, por ato unipessoal do Secretário de Estado de 

Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável29, que deve observar apenas os 

critérios formais de paridade entre o poder público e a sociedade civil, nos termos dos 

artigos 18 e 19, ambos do Decreto Estadual nº. 46.953/16: 

 

“Art. 18. A CNR é composta por, no máximo, vinte membros designados 

pelo Presidente do Copam, respeitada a paridade entre poder público e 

                                                      
29 O Secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento sustentável é o presidente do 

COPAM, nos termos do artigo 5º do Decreto Estadual nº. 46.953/16. 
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sociedade civil, sendo garantida a participação do Ministério Público do Estado 

de Minas Gerais. 

§ 1º. A indicação dos membros que comporão a CNR será feita pelo Presidente 

do Copam, em ato próprio publicado no Órgão Oficial dos Poderes do Estado, 

dentre os membros que compõem o Plenário. 

§ 2º. A presidência da CNR será exercida pelo Secretário Executivo do Copam 

ou por outro servidor do Sisema por ele indicado, que não terá direito a voto 

comum e exercerá voto de qualidade. 

 

Art. 19. As Câmaras Técnicas Especializadas do Copam são 

compostas por, no mínimo oito e, no máximo, doze membros, 

designados pelo Presidente do Copam, respeitada a paridade 

entre poder público e sociedade civil, assegurada a 

participação dos setores produtivo, técnico-científico e de 

defesa do meio ambiente. 

§ 1º. A indicação dos membros de que trata o caput será realizada pelo 

Presidente do Copam em ato próprio a ser publicado no Órgão Oficial dos 

Poderes do Estado. 

§ 2º. As Câmaras Técnicas Especializadas serão presididas por servidor do 

Sisema indicado pelo Secretário Executivo do Copam, que não terá direito a 

voto comum e exercerá voto de qualidade.” (grifo nosso) 

 

Nota-se que o arcabouço normativo estadual, desenvolvido com o 

propósito de conformar a participação social e acolher as balizas traçadas nas searas 

internacional e federal, inseriu obscuro subterfúgio que possibilitou a 

desvirtualização dos princípios democrático e da participação cidadã, 

porquanto uma única pessoa, vinculada diretamente ao Poder Executivo 

Estadual, é responsável por escolher os representantes de todas as instituições 

que integram as mais altas instâncias decisórias do COPAM. 

 

Realmente, análise histórica das decisões do COPAM evidencia que 

seus órgãos colegiados não são ambientes democráticos nos quais se preza pluralidade 

de ideias e equilibro de forças; muito ao revés, trata-se de espaço em que o debate é 

meramente protocolar e os encaminhamentos estão previamente alinhados entre os 
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representantes do poder público e dos setores econômico e produtivo, de modo que a 

sociedade civil organizada não possui nenhuma capacidade de influenciar os caminhos 

a serem trilhados na política ambiental do Estado de Minas Gerais. 

 

Vale dizer, a participação cidadã, contemplada pelo 

ordenamento jurídico de regência, não ocorre na prática; mais grave ainda, sua 

previsão normativa é utilizada como discurso para legitimar as reiteradas 

deliberações em prol dos interesses eminentemente econômicos, segregando 

as preocupações de caráteres ambiental e social costumeiramente levantadas 

pelos representantes da sociedade civil. 

 

As hibridezes no COPAM e o direcionamento dos processos 

decisórios em exclusivo benefício do setor produtivo, notadamente no seio das 

câmaras técnicas especializadas, podem ser percebidos a partir de três eixos principais, 

a saber: a) criação de entraves para restringir o debate e mitigar a participação social; 

b) violação material da paridade representativa nos órgãos colegiados; e c)  

incapacidade da sociedade civil organizada influir na tomada de decisões e reiteradas 

deliberações pró-empreendedores. 

 

Assim, roga-se vênia para reiterar aquilo que já fora oportunamente 

dito: a consequência mais evidente desse sistema de nomeações repousa no fato 

de o Poder Executivo Estadual controlar o desfecho dos processos de tomada 

de decisões nas câmaras técnicas especializadas e na Câmara Normativa e 

Recursal do COPAM, com evidente ascendência dos anseios econômicos dos 

grandes empreendimentos sobre todos os demais aspectos do desenvolvimento 

sustentável. 

 

Vê-se, portanto, que o ambiente democrático participativo não 

passa de um conto de fantasia, haja vista que inexiste incidência material dos princípios 

democrático e da participação cidadã. Isto é, as designações realizadas pela SEMAD 

negam vigência à cidadania, à soberania popular e ao objetivo de se construir uma 

sociedade livre, justa e solidária (artigos 1º e 3º, ambos da Constituição Federal), 

ofendem a essência do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado (artigo 225 da Constituição Federal), repudiam as diretivas traçadas na 



 

 

 69 

Constituição do Estado de Minas Gerais para a participação social na construção e na 

consecução da política ambiental estadual (artigo 214, parágrafo 1º, inciso IX) e 

afrontam os pressupostos do próprio SISEMA (Lei Estadual nº. 21.927/16). 

 

Nesse aspecto, enfatiza-se que as balizas constitucionais 

conduzem o COPAM, assim como os demais conselhos democráticos, para 

composição que afirme a ampla e efetiva participação da sociedade civil 

organizada, em condições de igualdade substancial com os demais setores 

representados. Afinal, conforme acenado pelo ministro Marco Aurélio Mello no voto 

acima transcrito, “a igual oportunidade de participação política revela-se condição conceitual e 

empírica da democracia sob a óptica tanto representativa quanto deliberativa” (STF, ADI 6121 

MC, Tribunal Pleno, Relator: Marco Aurélio, j. 13/06/2019). 

 

Pela similitude de raciocínio, colaciona-se inserto da peça vestibular 

da ação declaratória de preceito fundamental – ADPF nº. 623, em que a Procuradoria-

Geral da República questiona mudanças implementadas na composição do CONAMA 

pelo Decreto nº. 9.806/19: 

 

“Conclui-se, assim, que a estrutura de composição do CONAMA, conforme 

alterações trazidas pelo Decreto nº 9.806/19, inviabiliza a participação 

direta da sociedade na efetiva defesa do meio ambiente, uma vez que as entidades 

governamentais e empresariais detêm maioria dos assentos com voto, violando, 

assim, como atesta José Afonso da Silva, “o princípio da igualdade que dá 

legitimidade à organização democrática participativa”. 

Há, portanto, clara lesão aos preceitos fundamentais 

constitucionais da igualdade e da concreta participação social 

nas questões ambientais. 

Como resultado, verifica-se um desequilíbrio de forças na defesa dos interesses 

postos em jogo nas deliberações do CONAMA. Apesar do Regimento Interno 

do CONAMA prever, no art. 34, a existência de cinco segmentos 

representativos e, sua composição, a verdade é que, na prática, há dois polos 

distintos de interesses. De um lado, as entidades ambientalistas, que perseguem 

objetivos exclusivos de proteção ambiental; de outro, os demais atores 

representados, para os quais a proteção ambiental equivale a um interesse 
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parcial, que por vezes se contrapõe aos demais múltiplos interesses que 

representam. 

Assim, o desequilíbrio representativo entre membros do Conselho que 

defendem exclusivamente os objetivos de proteção ambiental e os demais 

representantes, que militam em prol de outros interesses que não exclusivamente 

ambientais, além de novamente afrontar o princípio da igualdade, contraria 

diretamente o próprio objetivo da Política Nacional do Meio Ambiente e a 

consecução do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e preservado 

para as gerações futuras, conforme preceitua o artigo 225, da Constituição 

Federal. 

O direito ao meio ambiente possui clara dimensão objetiva, 

que concretiza o dever de proteção imposto ao Estado. Ao 

impor esse esvaziamento da representatividade de membros 

relacionados à defesa do meio ambiente, a norma impugnada 

fere esse dever de proteção. 

Com isso, consagra-se lesão ao preceito fundamental de proteção ao meio 

ambiente, indispensável na atualidade para uma vida digna.” (ADPF 623, 

petição inicial firmada por Raquel Elias Ferreira Dodge e distribuída 

em 17/09/19) (grifos do original)  

 

Nesse cenário, o aprimoramento da composição das câmaras 

técnicas especializadas e da Câmara Normativa Recursal, com real paridade e 

substancial igualdade entre os diversos setores que compõem o mosaico social mineiro, 

faz-se imprescindível para atender aos desígnios principiológicos e normativos, assim 

como para conferir legitimidade às decisões tomadas nesses relevantes fóruns 

ambientais. 

 

Em suma: mostra-se fundamental que os conselhos respeitem 

a pluralidade da sociedade brasileira, abarcando representantes do Poder 

Público não apenas oriundos do Poder Executivo, mas também do Legislativo 

e outros entes públicos, assim como representantes de todos os setores da 

sociedade e não apenas do setor produtivo ligado ao desenvolvimento 

econômico. Ainda, é fundamental que os conselheiros escolhidos tenham plena 

capacidade de exercício do múnus, sendo-lhes oportunizada capacitação 
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prévia, possibilidade de conhecimento dos processos de licenciamento com 

antecedência razoável e oportunidade de saneamento de dúvidas através de 

diligências.  

 

 

III – DA TUTELA DE URGÊNCIA 

 

Ao aplicar o ordenamento jurídico, o magistrado atenderá aos fins 

sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da 

pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade e a eficiência. 

 

O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que “a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Logo, não há dúvida de que, no caso desta 

ação civil pública, a antecipação da tutela se impõe, porque, para além de preenchidos 

os requisitos legais, a gravidade dos fatos não admite a espera do provimento final. 

 

A probabilidade do direito (fumus boni iuris) reside na carga 

principiológica e na normatização aplicáveis à espécie, que, conforme dito, tem sede 

constitucional.  

 

Com efeito, a Constituição Federal de 1988 arrima-se, dentre 

outros, nos princípios democrático e da participação cidadã, os quais repercutem no 

direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Ademais, a 

Constituição Mineira e diversos atos normativos federais e estaduais conferiram 

concretude àqueles princípios, destacando-se que as instâncias decisórias do COPAM 

devem ser integradas, por expressa dicção legal, por representantes da sociedade civil. 

 

Mostra-se incontestável que a Câmara Normativa Recursal e as 

camâras técnicas especialziadas do COPAM devem sustentar representação paritária 

entre o poder público e a sociedade civil, assegurada a participação dos setores 

produtivo, técnico-científico e de defesa do meio ambiente; contudo, sobressai-se 

igualmente verdadeiro que há um desequilíbrio de forças nesses espaços, malferindo 

os ideais da democracia representativa. 
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A possibilidade de o Secretario Estadual de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável nomear, monocraticamente, todos os itegrantes dos 

précitados órgãos colegiados constituiu astucioso engenho para fazer prevalecer a 

vontade do Poder Executivo Estadual na Câmara Normativa Recursal e nas câmaras 

técnicas especializadas, como, de fato, vem ocorrendo. Essa circunstância fora bem 

desenvolvida pelo Relatório de Auditoria nº. 1370.1390.19 da CGE e continua 

inalterada até a presente data. 

 

Destarte, o direito aventado na espécie – incidência dos 

princípios democrático e da participação social, com material e substancial 

representatividade de todos os segmentos nos órgãos ambientais do COPAM 

– é certo, assim como também é certa, de forma objetiva e categorica, sua 

violação. 

 

Já o periculum in mora reside no fato de que, caso não seja deferido o 

provimento jurisdicional de urgência (em evidente perigo de inestimável dano 

socioambiental e humanitário), a situação de irregularidade se perpetuará e, 

consequentemente, agravar-se-ão, dia após dia, as mazelas decorrentes da falta de 

representatividade em debate. 

 

Nesse aspecto, importa ponderar que a CGE identificou e 

apresentou à SEMAD diversos problemas na Câmara de Atividades Minerárias, os 

quais, em última instância, contribuíram para licenciamentos ambientais inadequados, 

dentre eles o da empresa Vale S.A. na Mina Córrego do Feijão, em Brumadinho. Como 

consequência, foram feitas importantes recomendações pelo Relatório de Auditoria nº. 

1370.1390.19, porém, apesar do discurso conciliador, elas não foram acatadas na 

prática. 

 

A contemporânea composição das câmaras técnicas especializadas 

mantém o controle dos processos decisórios nas mãos do Poder Executivo Estadual, 

que continua a apresentar, sistematicamente, votos idênticos aos dos representantes 

dos setores econômico e social. Por outro lado, as entidades da sociedade civil 

organizada permanecem isoladas, sem nenhuma capacidade de influir nas deliberações. 
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Em suma, as mudanças realizadas no COPAM após uma das 

maiores tragédias ambientais e sociais da história de Minas Gerais foram feitas 

para garantir que nada mudasse. Logo, a intervenção do Poder Judiciário é 

necessária, pois, apesar de os alertas terem sido dados, inclusive pela Controladoria-

Geral do Estado, controle, gestão e governança administrativos mostraram-se 

absolutamente falhos. 

 

O perigo da demora se acentua na medida em que a cada reunião de 

uma câmara técnica especializada que é concluída há um ato de transgressão aos 

princípios democrático e da participação cidadã, em verdadeiro empilhamento de 

hibridezes que, a um só tempo, dificultam e desestimulam o trabalho das entidades 

representativas da sociedade civil organizada e extirpam ainda mais a falta de confiança 

do cidadão nas esferas deliberativas colegiadas do Estado de Minas Gerais. 

 

Há, ainda, a insegurança jurídica crescente, porque essa forma de 

atuar tem levado a uma constante judicialização das decisões das câmaras técnicas 

normativas. 

 

Caso nenhuma providência seja tomada de imediato, os mesmos 

vícios que acometeram as anteriores composições da Câmara Normativa Recursal e 

das câmaras técnicas especializadas se conservarão nos atuais arranjos, criando novo 

ambiente de forjada normalidade.  

 

Nesse contexto, como forma de impor ao Estado de Minas Gerais 

o cumprimento de normas constitucionais, legais e regulamentares, de debelar a 

continuidade de riscos e de impedir a perpetuação de violações ambientais e sociais é 

que se mostra imperiosa a rápida atuação dos órgãos públicos competentes, dentre eles 

o Ministério Público e o Poder Judiciário. Isto é, a utilização da tutela específica não 

pode ser tardia ou intempestiva, sob pena de se negligenciar ilícitos e profundos 

prejuízos.  

 

Por essa razão, estão à disposição no ordenamento jurídico 

institutos processuais aptos a minimizar os percalços da demora processual. A esse 
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respeito, vale a pena trazer à baila os ensinamentos de Rodolfo de Camargo Mancuso, 

que assevera: 

 

“Compreende-se uma tal ênfase dada à tutela jurisdicional preventiva, no campo 

dos interesses metaindividuais, em geral, e, em especial, em matéria ambiental, 

tendo em vista os princípios da prevenção, ou da precaução, que são basilares 

nessa matéria. Assim, dispõe o princípio n. 15 estabelecido na Conferência da 

Terra, no Rio de Janeiro (dita ECO 92): “com o fim de proteger o meio 

ambiente, os Estados deverão aplicar amplamente o critério de precaução 

conforme suas capacidades. Quando houver perigo de dano grave ou irreversível, 

a falta de certeza científica absoluta não deverá ser utilizada como razão para 

se adiar a adoção de medidas eficazes em função dos custos para impedir a 

degradação do meio ambiente”. Igualmente, dispõe o Princípio n. 12 da Carta 

da Terra (1997): “importar-se com a Terra, protegendo e restaurando a 

diversidade, a integridade e a beleza dos ecossistemas do planeta. Onde há risco 

de dano irreversível ou sério ao meio ambiente, deve ser tomada uma ação de 

precaução para prevenir prejuízos.” (in Ação Civil Pública: em defesa do 

meio ambiente, do patrimônio cultural e dos consumidores, 9ª ed., 

p. 263) 

 

Com efeito, dispõe o artigo 11 da Lei nº. 7.347/85 que “na ação que 

tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz determinará o cumprimento 

da prestação da atividade devida ou a cessação da atividade nociva, sob pena de execução específica, 

ou de cominação de multa diária, se esta for suficiente ou compatível, independentemente de 

requerimento do autor”. 

 

Pertinente, pois, a concessão da decisão antecipatória prevista no 

artigo 12 da referida Lei de Ação Civil Pública: 

 

“Art. 12. Poderá o juiz conceder mandado liminar com ou sem justificação 

prévia, em decisão sujeita a agravo. 

[...] 
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§2º - A multa cominada liminarmente só será exigível do réu após o trânsito 

em julgado da decisão favorável ao autor, mas será devida desde o dia em que se 

houver configurado o descumprimento.” 

 

Em semelhante caminho, o artigo 4º da mesma Lei nº. 7.347/85 

dispõe que: 

 

“Art. 4º. Poderá ser ajuizada ação cautelar para os fins desta Lei, objetivando, 

inclusive, evitar o dano ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem urbanística 

ou aos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico.” 

 

Quanto a esse último dispositivo, a doutrina já consolidou 

entendimento de que ele se reveste, inclusive, de feição satisfativa. Esse é o 

ensinamento esposado por Sérgio Ferraz: 

 

“Logo em seu artigo 4º, a lei 7.347/1985 já alarga o âmbito de ação cautelar, 

fazendo-a mais ampla e mais profunda, no campo da ação civil pública. É o que 

se colhe desenganadamente de sua previsão no sentido de que a ação cautelar 

possa, aqui, ter o fito de evitar o dano, cuja reparabilidade (este é o alvo principal 

consagrado no art. 1º do Diploma), ao lado da recomposição do statu quo ante 

(este o alvo basilar no art.2º), constituem as metas desse precioso instrumento. É 

dizer, a ação cautelar na ação civil pública, em razão do ora examinado art. 4º 

se reveste inclusive de feição satisfativa, de regra de se repelir nas medidas dessa 

natureza.” (Provimentos antecipatórios na ação civil pública, in A 

ação civil pública após 20 anos: efetividade e desafios, 1ª ed., p. 569) 

 

Apenas para esclarecer a aplicação das normas mencionadas, 

destaca-se, uma vez mais, trecho extraído da obra de Rodolfo de Camargo Mancuso: 

 

“Conjugando-se os arts. 4º e 12º da Lei 7.347/85, tem-se que a tutela de 

urgência há de ser obtida através de liminar que, tanto pode ser pleiteada na 

ação cautelar (factível antes ou no curso da ação civil pública) ou no bojo da 

própria ação civil pública, normalmente em tópico destacado da petição inicial. 

Muita vez, mais prática será esta segunda alternativa, já que se obtém a 
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segurança exigida pela situação de emergência, sem necessidade de ação cautelar 

propriamente dita.” (in Ação Civil Pública: em defesa do meio 

ambiente, do patrimônio cultural e dos consumidores, 9ª ed., p. 

268/269) 

 

Além da Lei da Ação Civil Pública prever a figura das decisões in 

limine, faz ela, em seu artigo 21, expressa remissão ao Título III da Lei nº. 8.078/90, a 

qual consagra, dentre outras regras próprias do processo coletivo, o instituto da 

antecipação de tutela nas obrigações de fazer e não fazer, formando, assim, um 

microssistema de jurisdição coletiva. 

 

Aliás, o artigo 84 do Código de Defesa do Consumidor dispõe 

expressamente sobre a pertinência da antecipação da tutela nas ações coletivas: 

 

“Art. 84. Na ação que tenha por objeto o cumprimento da obrigação de fazer 

ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou determinará 

providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento. 

[…] 

§3º - Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio de 

ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente ou 

após justificação prévia, citado o réu. 

§4º O juiz poderá, na hipótese do § 3º ou na sentença, impor multa diária ao 

réu, independentemente de pedido do autor, se for suficiente ou compatível com a 

obrigação, fixando prazo razoável para o cumprimento do preceito.” 

 

Quanto aos princípios da efetividade do processo e da 

instrumentalidade das formas, ensina Cândido Rangel Dinamarco, citado por Luiz 

Guilherme Marinoni, que: 

 

“Se o tempo é dimensão fundamental da vida humana e se o bem perseguido no 

processo interfere na felicidade do litigante que o reivindica, é certo que a demora 

do processo gera, no mínimo, infelicidade pessoal e angústia e reduz as 

expectativas de uma vida mais feliz (ou menos infeliz). Não é possível 

desconsiderar o que se passa na vida das partes que estão em juízo. O cidadão 
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concreto, o homem das ruas, não pode ter os seus sentimentos, as suas angústias 

e as suas decepções desprezadas pelos responsáveis pela administração da 

justiça.” (in Tutela antecipatória e julgamento antecipado: parte 

incontroversa da demanda, 5ª ed., p. 17) 

 

Resta extreme de dúvidas, portanto, o cabimento da tutela de 

urgência no caso em tela, medida imprescindível para resgatar a observância ao 

ordenamento jurídico e, via de consequência, evitar a perpetuação de riscos e a 

ocorrência de danos à sociedade e ao meio ambiente. 

 

Por conseguinte, com as considerações acima, deve ser concedida a 

tutela provisória de urgência para, resumidamente, impor ao Estado de Minas Gerais 

as seguintes obrigações:  

 

a) convocar as reuniões das câmaras técnicas especializadas e 

disponibilizar toda documentação pertinente com antecedência mínima de 60 

(sessenta) dias nas hipóteses em que houver deliberação, especialmente quando se 

tratar de licenciamento ambiental complexo, assim compreendido aquele que verse 

sobre atividade ou obra instruído com EIA/RIMA ou que o empreendimento 

pretenda se instalar fora do município que sediará a reunião colegiada; b) elaborar, 

apresentar e executar programas de capacitação técnica específicos para os membros 

de cada uma das câmaras técnicas especializadas, os quais deverão abordar as questões 

mais comumente enfrentadas nos órgãos colegiados, assim como preverem 

treinamento antecedente à realização da primeira reunião e ações continuadas durante 

todo o mandato; c) estabelecer composição das Câmara Normativa Recursal,  Câmara 

de Políticas de Energia e Mudanças Climáticas, Câmara de Proteção à Biodiversidade 

e de Áreas Protegidas, Câmara de Atividades Minerárias, Câmara de Atividades 

Industriais, Câmara de Atividades Agrossilvipastoris e Câmara de Atividades de 

Infraestrutura de Energia, Transporte, Saneamento e Urbanização, todas do COPAM, 

segundo critérios objetivos de paridade e representatividade, garantindo-se igualdade 

de vagas aos representantes do poder público (nas câmaras técnicas especializadas, 

deverão ser destinadas 2 [duas] vagas para representantes do Poder Executivo, 2 [duas] 

vagas para representantes do Poder Legislativo e 2 [duas] vagas para representantes de 

outras instâncias públicas) e da sociedade civil (nas câmaras técnicas especializadas, 
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deverão ser destinadas 2 [duas] vagas para representantes dos setores econômico e 

produtivo [federações, sindicatos, conselhos profissionais vinculados à indústria e 

produção etc.], 2 [duas] vagas para representantes de entidades técnico-científicas 

[universidade ou institutos de pesquisa] e 2 [duas] vagas para representantes de 

organizações sociais de defesa do meio ambiente).  

 

 

IV – DOS PEDIDOS 

 

Ante o exposto na presente exordial, com fulcro nos ditames 

constitucionais e legais aplicáveis à espécie, o Ministério Público espera o recebimento 

da presente ação civil pública em defesa dos princípios democrático e da participação 

cidadã e também do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado 

e requer: 

 

I) A intimação do Estado de Minas Gerais para, caso queira, 

manifestar-se no prazo de 72 (setenta e duas) horas, nos termos do 

artigo 2º da Lei nº. 8.437/92; 

 

II) A antecipação dos efeitos da tutela de urgência, ante o 

preenchimento dos requisitos legais, para, sob pena de multa 

cominatória de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia de atraso, a ser 

revertida em favor do Fundo Estadual do Ministério Público – 

FUNEMP (Banco do Brasil, agência 1615-2, conta corrente 6167-

0), determinar que o Estado de Minas Gerais: 

 

II.a) que, no estabelecimento da composição das Câmara 

Normativa Recursal,  Câmara de Políticas de Energia e Mudanças 

Climáticas, Câmara de Proteção à Biodiversidade e de Áreas 

Protegidas, Câmara de Atividades Minerárias, Câmara de Atividades 

Industriais, Câmara de Atividades Agrossilvipastoris e Câmara de 

Atividades de Infraestrutura de Energia, Transporte, Saneamento e 

Urbanização, todas do COPAM, respeite critérios objetivos de 

paridade e representatividade, garantindo igualdade de vagas aos 
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representantes do poder público e da sociedade civil, que, por sua 

vez, deverão ser divididos com equilíbrio entre os setores produtivo, 

técnico-científico e de defesa do meio ambiente.  

 

Para tanto, deverão ser observados os seguintes requisitos mínimos: 

II.a.1) as vagas destinadas ao poder público deverão ser divididas 

igualmente entre representantes do Poder Executivo, do Poder 

Legislativo e de outras instâncias públicas; II.a.2) as vagas 

destinadas à sociedade civil deverão ser divididas igualmente entre 

representantes do setor econômico-produtivo, de entidades de 

natureza técnico-científica e de organizações sociais de defesa do 

meio ambiente; e II.a.3) conselhos, associações e outras formas 

organizacionais de profissionais ou representantes de categorias ou 

classes vinculados à atividade produtiva ou ao setor econômico não 

poderão ocupar as vagas destinadas às entidades técnico-científicas, 

as quais deverão agraciar instituições de ensino e/ou pesquisa com 

reconhecida expertise na área de atuação da respectiva câmara. 

 

II.b) Convoque as reuniões das câmaras técnicas especializadas e 

disponibilize toda documentação pertinente com antecedência 

mínima de 60 (sessenta) dias, especialmente nas hipóteses em que 

houver deliberação acerca de licenciamento ambiental complexo, 

assim compreendido aquele que verse sobre atividade ou obra 

instruído com EIA/RIMA ou que pretenda se instalar fora do 

município que sediará a reunião colegiada. 

 

II.c) Elabore, apresente e execute um programa de capacitação 

técnica específico para cada uma das câmaras técnicas 

especializadas, os quais deverão abordar as questões e problemas 

mais comumente enfrentados pelos membros dos órgãos 

colegiados, assim como preverem treinamento antecedente à 

realização da primeira reunião e ações continuadas durante todo o 

mandato. 
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III) A citação do Estado de Minas Gerais para se ver processar pelo 

procedimento comum previsto nos artigos 318 e seguintes do 

Código de Processo Civil; 

 

IV) A decretação de revelia do Estado de Minas Gerais caso não 

apresente contestação no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir 

dos marcos estabelecidos no artigo 335 do Código de Processo 

Civil; 

 

V) Na hipótese de se fazer necessária a instrução probatória, a 

inversão do ônus da prova, em atenção ao disposto no artigo 6º, 

inciso VIII, da Lei nº. 8.078/90 combinado com o artigo 21 da Lei 

nº. 7.347/85 (microssistema do processo coletivo), assim como em 

observância aos princípios da precaução e do in dubio pro natura; 

 

VI) A procedência in totum da presente ação civil pública, 

convolando em definitivo os comandos requeridos a título de tutela 

de urgência (item “II” retro); e 

 

VII) A condenação do Estado de Minas Gerais nas cominações 

legais pertinentes. 

 

Protesta-se provar o alegado por meio da produção de prova 

documental que segue com a presente petição inicial, bem como por todos os demais 

mecanismos de provas eventualmente necessários, ratificando-se o pleito de inversão 

do ônus da prova feito no item ‘V’ acima. 

 

Considerando que o autor da presente demanda é o Ministério 

Público do Estado de Minas Gerais, as intimações devem ser feitas pessoalmente 

(artigo 236, parágrafo 2º, Código de Processo Civil) e há dispensa do recolhimento de 

custas processuais, emolumentos, honorários e outros encargos (artigo 18 da Lei nº. 

7.347/85 e artigo 87 do Código de Defesa do Consumidor). 
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Finalmente, atribui-se à causa para os fins legais – não obstante 

inestimável – o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais). 

 

Belo Horizonte, 03 de dezembro de 2020. 

 

 

Flávio Alexandre Correa Maciel 

Promotor de Justiça  

Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente de Belo Horizonte 

 

 

Andressa de Oliveira Lanchotti 

Promotora de Justiça 

Coordenadora do Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente – CAOMA 

Coordenadora da FT-Brumadinho 

 

 

Francisco Chaves Generoso 

Promotor de Justiça 

Coordenador Regional das Promotorias de Justiça do Meio Ambiente das Bacias dos 

Rios das Velhas e Paraopeba 

 

 

Giselle Ribeiro de Oliveira  

Promotora de Justiça 

Coordenadora Estadual das Promotorias de Justiça de Defesa do Patrimônio Cultural 

e Turístico – CPPC 

 

 

Hosana Regina Andrade de Freitas 

Promotora de Justiça 

Coordenadora Regional das Promotorias de Justiça do Meio Ambiente da Bacia do 

Rio Doce 
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Leonardo Castro Maia 

Promotor de Justiça 

Coordenador Estadual das Promotorias de Justiça de Habitação e Urbanismo – 

CEPJHU 

 

 

Lucas Marques Trindade 

Promotor de Justiça 

Coordenador Regional das Promotorias de Justiça do Meio Ambiente da Bacia do 

Alto do Rio São Francisco 

 

 

Luciana Imaculada de Paula 

Promotora de Justiça 

Coordenadora Estadual de Defesa da Fauna – CEDEF 

 

 

Rodrigo Caldeira Grava Brazil 

Promotor de Justiça 

Coordenador Regional das Promotorias de Justiça do Meio Ambiente da Bacia do 

Rio Grande 

 


