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FÓRUM NACIONAL DA SOCIEDADE CIVIL NA GESTÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS 

(FONASC-CBH), organização da sociedade civil, pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ sob o nº 05.784.143/0001-55, com sede à Rua José Leôncio 

Rodrigues, nº 172, Jardim Felicidade, CEP 31.742-470, na cidade de Belo Horizonte-

MG, telefone (31) 3786-8514, e-mail fonascmaranhao@yahoo.com.br, neste ato 

representado por seu bastante procurador (instrumento de mandato anexo), vem 

respeitosamente perante este Juízo impetrar 

MANDADO DE SEGURANÇA com PEDIDO DE LIMINAR 

contra ato do Excelentíssimo Secretário Executivo do Conselho Nacional de Recursos 

Hídricos, Sr. Marcelo Pereira Borges, com endereço no SAUS, Quadra 1, Bloco "H", 

lote 1/6 - Edifício Telemundi II, sala 706, CEP: 70.070-010, Brasília/DF, nos termos do 

art. 5°, inc. LXIX da Constituição Federal de 1988, e art. 1° da Lei 12.016/09, com 

base nas razões de fato e de direito a seguir delineadas: 

 

I – DA JUSTIÇA GRATUITA 

 

Em conformidade com o disposto no art. 1º da Lei nº 7.115/1983, 

artigos. 98 e seguintes do Código de Processo Civil e art. 5º, LXXIV da Constituição 

Federal de 1988, o requerente declara, para os devidos fins e sob as penas da lei, 

não ter como arcar com o pagamento de custas e demais despesas processuais, 

tendo em vista que se constitui em organização não governamental sem fins 

lucrativo e com reduzidíssimo rendimento financeiro. 

 

II – DA TEMPESTIVIDADE 
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Nos termos do art. 23 da Lei nº 12.016 de 2009, o direito de impetrar 

Mandado de Segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados 

da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.  

O Impetrante tomou ciência do ato coator no dia em que este foi 

publicado no Diário Oficial da União, isto é, em 10 de setembro de 2019. Desde 

então se passaram pouco mais de 40 dias. Assim sendo, impetra-se o presente 

remédio constitucional dentro do prazo legalmente estabelecido para tanto.  

 

III – DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA PROCESSAR E 
JULGAR O PRESENTE MANDADO DE SEGURANÇA 

 

Por meio deste Mandado de Segurança pretende-se resguardar direito 

líquido e certo na iminência de ser lesado por ato coator perpetrado pelo Secretário 

Executivo do Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Este Conselho, de estatura 

federal, integra a estrutura do Ministério do Desenvolvimento Regional, a teor do 

art. 30, inc. IV, da Lei nº 13.844/2019. Assim, o Secretário Executivo deste Conselho, 

por sua vez, constitui-se em uma autoridade federal. 

A competência para processar e julgar este mandamus, assim, recai 

sobre o Juízo de Primeiro Grau da Justiça Federal, tal como preceitua o art. 109, inc. 

VIII, da Constituição Federal de 1988: 

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: 

[...] 

VIII - os mandados de segurança e os habeas data contra ato de 

autoridade federal, excetuados os casos de competência dos tribunais 

federais; 

Estando o CNRH sediado em Brasília, capital federal, caberá, então à 

Justiça Federal da 1ª Região - Seção Judiciária do Distrito Federal apreciar o presente 

pleito.   

 

III – DOS FATOS 

 

Em 4 de setembro de 2019 foi publicado no Diário Oficial da União o 

Decreto Presidencial nº 10.000, por meio do qual o Excelentíssimo Senhor 

Presidente da República, revogando o Decreto nº 4.613/2003 e o Decreto nº 

5.263/2004, alterou a estrutura do Conselho Nacional de Recursos Hídricos (Anexo 

1). 

Eis o conteúdo do ato coator que interessa a este mandamus: 
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Art. 2º O Conselho Nacional de Recursos Hídricos tem a seguinte 
estrutura: 
I - Plenário; 
II - Secretaria-Executiva; 
III - Câmaras Técnicas; e 
IV - Comissão Permanente de Ética. 
 
Art. 3º O Conselho Nacional de Recursos Hídricos é composto pelos 
seguintes representantes: 
I - dois do Ministério do Desenvolvimento Regional; 
II - um do Ministério da Justiça e Segurança Pública; 
III - um do Ministério da Defesa; 
IV - um do Ministério das Relações Exteriores; 
V - dois do Ministério da Economia; 
VI - um do Ministério da Infraestrutura; 
VII - um do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; 
VIII - um do Ministério da Educação; 
IX - um do Ministério da Cidadania; 
X - um do Ministério da Saúde; 
XI - dois do Ministério de Minas e Energia; 
XII - um do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e 
Comunicações; 
XIII - dois do Ministério do Meio Ambiente; 
XIV - um do Ministério do Turismo; 
XV - um do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos; 
XVI - nove dos conselhos estaduais e distrital de recursos hídricos; 
XVII - seis dos setores usuários de recursos hídricos, dos quais: 
a) um dos irrigantes; 
b) um das instituições encarregadas da prestação de serviço público 
de abastecimento de água e de esgotamento sanitário; 
c) um das concessionárias e autorizadas de geração de energia 
elétrica; 
d) um do setor hidroviário e portuário; 
e) um do setor industrial e minerometalúrgico; e 
f) um dos pescadores e usuários de recursos hídricos com finalidade 
de lazer e de turismo; e 
XVIII - três de organizações da sociedade civil de recursos hídricos, 
dos quais: 
a) um das organizações técnicas de ensino e de pesquisa com atuação 
comprovada na área de recursos hídricos e com, no mínimo, cinco 
anos de existência legal; 
b) um das organizações não governamentais com representação em 
comitês de bacia hidrográfica de rios de domínio da União e com, no 
mínimo, cinco anos de existência legal; e 
c) um dos comitês de bacia hidrográfica de rios de domínio da União. 

Por força do disposto no artigo 13, este Decreto entrou em vigor na data 

de sua publicação, a partir de então produzindo efeitos jurídicos. 
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Verifica-se que foi drasticamente reduzido o número de representantes 

neste Conselho, e, designadamente no que concerne às organizações da sociedade 

civil de recursos hídricos, a participação foi reduzida de 6 para 3 representantes.  

A fim de implementar a alteração na composição dos membros do CNRH, 

especificamente dos representantes arrolados nos incisos XVII e XVIII do art. 3º do 

aludido Decreto (setores usuários de recursos hídricos e organizações da sociedade 

civil de recursos hídricos) foi publicado no Diário Oficial da União de 10 de setembro 

de 2019 Edital de Convocação para a realização do processo de escolha das 

instituições que representarão os respectivos setores, e que indicarão os 

conselheiros titulares e suplentes no CNRH, conforme a composição estabelecida 

pelo Decreto nº 10.000 (Anexo 3). 

Este Edital foi subscrito pelo Secretário Executivo do Conselho Nacional 

de Recursos Hídricos, tal como preconizado no art. 11 do referido Decreto, verbis: 

Art. 11. A Secretaria-Executiva do Conselho Nacional de Recursos 
Hídricos promoverá a realização de assembleias setoriais públicas, 
que terão por finalidade a indicação, pelos participantes, dos 
representantes, titulares e suplentes, de que tratam os incisos XVII e 
XVIII do caput do art. 3º.  

Ocorre que antes da edição do Decreto nº 10.000, o Impetrante (e a 

respectiva entidade suplente) já havia sido regularmente eleito e designado — nos 

termos da norma anteriormente vigente — para o efetivo exercício de mandato no 

Conselho Nacional de Recursos Hídricos, pelo período de 3 anos, conforme Portaria 

nº 353 de 29 de agosto de 2018, subscrita pelo então Presidente do Conselho 

Nacional de Recursos Hídricos (Anexo 4). 

De tal sorte, a imediata reestruturação deste Conselho e principalmente 

a eleição de novas entidades representantes das organizações da sociedade civil de 

recursos hídricos configura insuspeita arbitrariedade totalmente atentatória à 

segurança jurídica constitucionalmente resguardada pelo art. 5º, inc. XXXVI, uma vez 

que o Impetrante sofre iminente risco de padecer ilegal destituição de seu mandato 

antes do período estabelecido na legislação sob a qual adquiriu o direito de exercer 

o mister representativo no âmbito do CNRH (Decreto nº 4.613/2003). 

 

IV – DO DIREITO 

 

Em consonância com o disposto no art. 5º, inc. LXIX da Constituição 

Federal do Brasil, preconiza o art. 1º da Lei nº 12.016/2009 que será concedido o 

mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por 

‘habeas corpus’ ou 'habeas data', sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, 

qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la 
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por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções 

que exerça. 

Por força deste preceito, portanto, cabe ao impetrante demonstrar a 

lesão — atual ou iminente — a direito líquido e certo, ou seja, direito que se 

considera incorporado definitivamente à sua esfera jurídica e sobre o qual não paire 

dúvida ou contestação possível. 

Pois bem. 

 

A) Da certeza e liquidez do direito do Impetrante 

O Impetrante foi regularmente eleito e designado para o cargo de 

membro titular do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, na qualidade de 

organização não governamental/entidade da sociedade civil de recursos hídricos, 

nos termos da Portaria nº 353, de 29 de agosto de 2018, publicada no Diário Oficial 

da União de 30 de agosto de 2018, conforme Anexo 4. 

À época ainda vigia o Decreto nº 4.613/2003 (Anexo 2). 

A lisura do processo eleitoral que culminou na eleição e designação do 

Impetrante como membro titular do CNRH dessume-se da simples leitura dos 

seguintes documentos oficiais (a seguir indicados em ordem cronológica):  

 

1) Decreto nº 4.613/2003 - Nos termos da Lei nº 9.433/1997, regulamentava o Conselho 

Nacional de Recursos Hídricos até ser revogado pelo Decreto nº 10.000 (Anexo 2); 

2) Regimento Interno do CNRH, aprovado pela Portaria do Ministério do Meio Ambiente nº 

437/2013, que dispõem que os conselheiro do CNRH serão designados pelo Presidente deste 

Conselho, mediante portaria publicada no Diário Oficial da União (Anexo 14); 

3) Resolução CNRH n° 193/2018, de 08/03/2018 - Define os procedimentos para a eleição 

dos membros do CNRH (Anexo 9); 

4) Edital de convocação para eleição dos membros do CNRH, de 06/04/2018 de 2018, em 

conformidade com o Decreto nº 4.613/2003 (Anexo 5); 

5) Relação dos participantes da assembleia para indicação dos membros do CNRH - 

PENDENTE DE ANÁLISE RECURSAL, de 21/05/2018, em conformidade com o Decreto nº 

4.613/2003 (Anexo 7); 

6) Relação dos participantes da assembleia destinada a indicar os membros do CNRH - em 

conformidade com o Decreto nº 4.613/2003 (Anexo 8); 

7) Edital de convocação - 2ª chamada para os HIDROVIÁRIOS, de 06/07/2018, em 

conformidade com o Decreto nº 4.613/2003 (anexo 6); 
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8) Portaria nº 353/2018, subscrita pelo então Presidente do Conselho Nacional de Recursos 

Hídricos, designando o Impetrante (FONASC) para o exercício de mandato de 3 anos como 

organização não governamental representante da sociedade civil de recursos hídricos 

(Anexo 4); 

9) Ata da 41ª Reunião Extraordinária do CONRH, na qual o Secretário de Recursos Hídricos – 

Sr. Julio Thadeu Silva Kettelhut, substituindo o Presidente do CNRH na condução dos 

trabalhos, assevera que os membros eleitos são considerados empossados no respectivo 

cargo representativo a partir da publicação da Portaria de Designação no Diário Oficial da 

União (Anexo 13).  

 

Todos estes atos administrativos, que culminaram na eleição e 

designação do Impetrante como membro do CNRH, foram editados na vigência do 

Decreto nº 4.613/2003, de modo que seus efeitos se amoldam ao disposto neste ato 

normativo, cujo art. 2º, inc. VII, § 5º dispunha que: 

Art. 2º O Conselho Nacional de Recursos Hídricos será presidido pelo 

Ministro de Estado do Meio Ambiente e terá a seguinte composição: 

[...] 

VII - seis representantes de organizações civis de recursos hídricos. 

[...] 

§ 5º Os representantes de que tratam os incisos V, VI e VII do caput 

deste artigo serão designados pelo Presidente do Conselho Nacional 

de Recursos Hídricos e terão mandato de três anos. (sem destaques 

no original) 

Nestes termos, o Regimento Interno do CNRH, aprovado pela Portaria do 

Ministério do Meio Ambiente nº 437/2013, dispõe que: 

Art. 4º Integram o Plenário do Conselho Nacional de Recursos 

Hídricos: 

[...] 

IX - seis representantes de organizações civis de recursos hídricos. 

[...] 

§ 3º Os conselheiros dos órgãos e entidades referidos nos incisos VII, 

VIII e IX do caput deste artigo serão indicados de acordo com os 

critérios definidos por Resolução do Conselho Nacional de Recursos 

Hídricos e terão mandato de três anos. 

[...] 
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§ 8º Os conselheiros serão designados mediante Portaria do 

Ministro de Estado do Meio Ambiente que será publicada no Diário 

Oficial da União. 

Art. 40. Ao Presidente do Conselho Nacional de Recursos Hídricos 

incumbe: [...] 

VIII - designar, mediante Portaria, os Conselheiros indicados por suas 

respectivas representações; (sem destaques no original) 

A confirmar a designação dos membros eleitos para o desempenho de 

mandato no CNRH, lê-se na Ata da 41ª Reunião Extraordinária do CNRH, realizada 

em 16 de outubro de 2018: 

O SR. EDSON GONÇALVES DUARTE (Presidente do CNRH) – E eu 

aproveitaria para convidar o Julio Thadeu, o coordenador aqui da 

Secretaria de Recursos Hídricos para assumir os trabalhos. Eu terei 

que me ausentar agora... (Linhas 103 a 105) 

[...]  

O SR. JULIO THADEU SILVA KETTELHUT (SRHQ/MMA) – Não, vocês já 

estão empossados desde dia que passou no Diário Oficial, não é? E 

aí, então, estão todos empossados. (Linhas 2606 a 2608)  

Daí se depreende que o Impetrante possui o direito líquido e certo de 

exercer o mandato para o qual foi regularmente eleito e designado. É dizer, o 

Impetrante, por força dos atos administrativos acima indicados, com toda certeza 

possui o direito de exercer, pelo período de 3 anos (de 30/08/2018 a 29/08/2021), o 

mandato de representante de entidades da sociedade civil de recursos hídricos no 

âmbito do CNRH. 

A certeza e a liquidez deste direito comprovam-se mediante a superficial 

análise dos documentos oficiais anexados a este Mandado de Segurança. 

Este direito, portanto, incorporou-se à esfera jurídica do Impetrante, 

merecendo, assim, o necessário e a bastante proteção por parte dos poderes 

constituídos, sob pena de flagrante atentado à segurança jurídica. 

 

B) Da flagrante lesão ao direito adquirido do Impetrante 

Como dito anteriormente, o Impetrante foi regularmente eleito e 

designado para o exercício de mandato de 3 anos no CNRH, como organização não 

governamental representante das entidades da sociedade civil de recursos hídricos. 

Este direito se incorporou à sua esfera jurídica, consubstanciando-se, 

assim, inequivocamente, em direito adquirido. 
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O conceito de direito adquirido consta do art. 6º, § 2º do Decreto-lei nº 

4.657/1942, nos seguintes termos: 

Consideram-se assim adquiridos os direitos que o seu titular, ou 

alguém por êle, possa exercer, como aquêles cujo comêço do 

exercício tenha têrmo pré-fixo, ou condição pré-estabelecida 

inalterável, a arbítrio de outrem. 

A definição do que se entende por direito adquirido objetivou, 

sobretudo, esclarecer tanto quanto possível o sentido e o alcance do disposto no 

caput do art. 6º da aludida lei: A lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados 

o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. 

O direito que se pretende proteger através do presente mandamus se 

amolda perfeitamente ao que preceitua o referido diploma legislativo, uma vez que, 

tendo sido regularmente eleito e designado para o exercício do cargo representativo 

— não tendo incidido em nenhuma circunstância que justificasse seu afastamento — 

o Impetrante permanece na posição jurídica que lhe confere a faculdade de 

participar das atividades do CNRH, na condição de representante das entidades da 

sociedade civil de recursos hídricos, por um período pré-fixado em ato normativo (de 

30/08/2018 a 29/08/2021). A imediata modificação desta posição jurídica consiste 

justamente na arbitrariedade vedada pelo legislador, que ao determinar a eficácia 

ex-nunc dos atos normativos, desautorizou que estes retroajam em desrespeito ao 

direito adquirido. 

Consabido, aliás, que a proteção ao direito adquirido substancia preceito 

constitucional da mais elevada importância, pois visceralmente ligado à segurança 

jurídica. 

Não é por outra razão que a lei fundamental brasileira inscreve, dentre 

os direitos e garantias fundamentais, que a lei não prejudicará o direito adquirido, o 

ato jurídico perfeito e a coisa julgada (art. 5º, inc. XXXVI). 

A despeito destas normas, em consonância com o disposto no art. 11 do 

Decreto nº 10.000/2019, o Secretário Executivo do Conselho Nacional de Recursos 

Hídricos, através de Edital publicado no Diário Oficial da União (Anexo 3), deflagrou 

processo eleitoral para a escolha de novos membros do CNRH, em total desrespeito 

ao direito adquirido do Impetrante, correspondente ao direito de exercer o mandato 

para o qual foi regularmente eleito na vigência do Decreto nº 4.613/2003. 

Vê-se, portanto, que a realização de processo eleitoral para a escolha de 

novos membros do CNRH — aí incluídos representantes das entidades da sociedade 

civil de recursos hídricos — configura ato administrativo atentatório ao direito 

adquirido (líquido e certo) do Impetrante exercer o mandato para o qual foi 

regularmente eleito e designado. 
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A consumação da lesão ao direito do Impetrante, inclusive, possui data 

marcada para ocorrer, eis que o Edital que deflagrou o processo eleitoral, subscrito 

pela autoridade coatora, prevê, em seu Anexo II, que a indicação dos novos 

Conselheiros deve ocorrer até 14 de novembro de 2019, tal como se verifica: 

 

Inquestionável, assim, que o Impetrante se encontra na iminência de 

sofrer, por parte de autoridade pública, ato lesivo a direito líquido e certo, 

amparando-lhe, portanto, o remédio constitucional corporificado no Mandado de 

Segurança. 

 

V – DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA 

 

Nos termos dos incisos XXXV e LXIX do art. 5º da Constituição Federal, e 

do artigo 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/09, o magistrado ordenará, liminarmente, a 

suspensão do ato que deu motivo ao pedido sempre que houver fundamento 

relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida.  

Quanto à relevância do fundamento invocado neste mandamus, basta a 

leitura dos atos administrativos expedidos na vigência do Decreto nº 4.613/2003, 

por força dos quais o Impetrante foi eleito e designado como membro titular do 

CNRH para o exercício de mandato de 3 anos, a contar de 30 de agosto de 2018, 

estendendo-se, portanto, até 29 de agosto de 2021. 

No presente caso, ademais, resta clara a iminência da consumação de 

lesão contra o direito líquido e certo do Impetrante. Isto é, a despeito do Impetrante 

ter sido regularmente eleito e designado membro titular do CNRH (na condição de 

representante das entidades da sociedade civil de recursos hídricos) para exercício 

de mandato de 3 anos, o Secretário Executivo do CNRH deflagrou processo eleitoral 

destinado à escolha de novos membros do CNRH (designadamente de 

representantes dos usuários e das entidades da sociedade civil de recursos hídricos) 

prevendo expressamente que a indicação dos novos membros deverá ocorrer até 14 

de novembro de 2019. Isto é, a autoridade coatora já anunciou no Diário Oficial da 

União que serão designados novos membros para o exercício de mandato no CNRH 
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antes da conclusão do mandato de Impetrante. Ou seja, a arbitrária destituição do 

mandato do Impetrante já foi oficialmente anunciada.  

Eventual demora no provimento jurisdicional, destarte, possibilitará que 

a autoridade coatora desrespeite ostensivamente o preceito constitucional que 

garante a proteção ao direito adquirido. 

Através deste mandamus, assim, o Impetrante pretende resguardar seu 

direito de exercer o mandato no CNRH para o qual foi eleito, pelo período 

estabelecido no ato administrativo que o designou, que se estende de 30 de agosto 

de 2018 a 29 de agosto de 2021.  

Para tanto, o processo eleitoral deflagrado — e já em andamento — pelo 

Secretário Executivo do CNRH deverá respeitar o mandato do Impetrante, de modo a 

resultar na indicação de apenas 2 representantes das entidades da sociedade civil de 

recursos hídricos, uma vez que por força do Decreto nº 10.000, o CNRH passará a 

contar com apenas 3 membros representantes deste setor. 

Assim sendo, demonstrado de modo inequívoco a liquidez e a certeza do 

direito lesado pela Autoridade Coatora, bem como o perigo da demora da concessão 

da segurança pleiteada, impõe-se a imediata concessão de liminar, em conformidade 

com o disposto no art. 7º, inc. III da Lei nº 12.016/2009. 

 

VI - DA DECLARAÇÃO INCIDENTAL DA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 13 DO 
DECRETO Nº 10.000, DE 3 DE SETEMBRO DE 2019 

 
O constituinte originário, nos termos do art. 5º, inc. XXXV, estabeleceu 

como mister fundamental do Estado brasileiro o poder-dever de dizer o direito nas 

lides submetidas ao crivo do Poder Judiciário, tal como preceitua o denominado 

princípio da inafastabilidade da jurisdição. 

Para tanto, delineou um elaborado sistema processual, prevendo, 

inclusive, a possibilidade de, na resolução de conflitos de interesses, o juízo se 

pronunciar a respeito da constitucionalidade de determinado ato normativo. 

Trata-se do controle concreto de constitucionalidade, exercido de modo 

difuso, cujo regramento processual se encontra inscrito no Código de Processo Civil - 

Lei nº 13.105/2015, artigos 948 e ss:  

Art. 948. Arguida, em controle difuso, a inconstitucionalidade de lei ou 

de ato normativo do poder público, o relator, após ouvir o Ministério 

Público e as partes, submeterá a questão à turma ou à câmara à qual 

competir o conhecimento do processo. 

Art. 949. Se a arguição for: 

I - rejeitada, prosseguirá o julgamento; 
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II - acolhida, a questão será submetida ao plenário do tribunal ou ao 

seu órgão especial, onde houver. 

Parágrafo único. Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão 

ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade 

quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo 

Tribunal Federal sobre a questão. 

Ao contrário do que uma leitura apressada destes dispositivos talvez 

sugira, o controle concreto de constitucionalidade será também exercido por juízes 

singulares, tanto na justiça federal como na estadual.  

Sobre a possibilidade de que juízo de primeiro grau declare 

incidentalmente a inconstitucionalidade de determinado ato normativo, aduz o 

professor e ministro Luís Roberto Barroso: 

O controle incidental de constitucionalidade é um controle exercido 

de modo difuso, cabendo a todos os órgãos judiciais indistintamente, 

tanto de primeiro como de segundo grau, bem como aos tribunais 

superiores. Por tratar-se de atribuição inerente ao desempenho 

normal da função jurisdicional, qualquer juiz ou tribunal, no ato de 

realização do Direito nas situações concretas que lhes são submetidas, 

tem o poder-dever de deixar de aplicar o ato legislativo conflitante 

com a Constituição. Já não se discute mais, nem em doutrina nem na 

jurisprudência, acerca da plena legitimidade do reconhecimento da 

inconstitucionalidade por juiz de primeiro grau, seja estadual ou 

federal. (BARROSO, Luís Roberto. O controle de constitucionalidade 

no direito brasileiro: exposição sistemática da doutrina e análise 

crítica da jurisprudência. 7. ed. revisada e atualizada. São Paulo: 

Saraiva, 2016.) 

Pois bem. 

A questão incidental ora levantada concerne aos efeitos jurídicos dos 

artigos 11 e 13 do Decreto nº 10.000 de 3 de setembro de 2019. In verbis o teor do 

art. 13: 

Art. 13. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Ao assim dispor, o aludido dispositivo estabeleceu a imediata 

reestruturação do Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Por conseguinte a 

composição dos membros foi imediatamente alterada. 

Em conformidade com este comando, preconizou o art. 11 do Decreto 

que: 

Art. 11. A Secretaria-Executiva do Conselho Nacional de Recursos 

Hídricos promoverá a realização de assembleias setoriais públicas, que 

terão por finalidade a indicação, pelos participantes, dos 

representantes, titulares e suplentes, de que tratam os incisos XVII e 

XVIII do caput do art. 3º. 
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Parágrafo único. O funcionamento das assembleias e a definição dos 

procedimentos de indicação de representantes, titulares e suplentes, 

será detalhado por meio de edital público específico. 

A fim de prontamente levar a efeito o disposto no art. 13, o Secretário 

Executivo do CNRH, com fulcro no art. 11, deflagrou o processo eleitoral para a 

indicação de novos membros do CNRH representantes dos usuários e das entidades 

da sociedade civil de recursos hídricos. 

Eis o teor do art. 1º do referido Edital: 

Art. 1º O Secretário Executivo do Conselho Nacional de Recursos 

Hídricos (CNRH) vem, pelo presente edital, convocar os setores 

usuários e as organizações civis de recursos hídricos, em 

conformidade com o Decreto nº 10.000, de 3 de setembro de 2019, 

para participarem das Assembleias Setoriais Deliberativas que terão 

por finalidade escolher as instituições que representarão os 

respectivos setores, e que indicarão os conselheiros titulares e 

suplentes no CNRH.  

Este processo eleitoral, cujo calendário previu o dia 14 de novembro de 

2019 como data limite para a indicação dos novos membros do CNRH 

representantes dos usuários e das entidades da sociedade civil de recursos hídricos, 

decorre diretamente da imediata entrada em vigor do Decreto nº 10.000. 

Ou seja, a Autoridade Coatora deflagrou o processo eleitoral a fim de 

prontamente viabilizar a concretização dos efeitos jurídicos do Decreto nº 10.000, tal 

como disposto no art. 13, designadamente no que concerne à eleição de novos 

membros do CNRH representantes dos usuários e das entidades da sociedade civil 

de recursos hídricos. 

Ocorre que isto implica diretamente no desrespeito ao direito líquido e 

certo do Impetrante, pois consubstancia ilegal destituição do mandato (antes do 

término do período de 3 anos) para cujo exercício foi regularmente eleito e 

designado. 

Tal como demonstrado anteriormente, o direito adquirido do Impetrante 

conota (por força do art. 2º, § 5º, do Decreto nº 4.613/2003, juntamente com os 

atos administrativos cujas cópias acompanham este mandamus) o direito de exercer 

pelo período de 3 anos o mandato (30/08/2019 a 29/08/2021), no CNRH, de 

representação das entidades da sociedade civil de recursos hídricos. 

A imediata alteração da estrutura do CNRH, designadamente do número 

de representantes das entidades da sociedade civil de recursos hídricos levada a 

efeito através do processo eleitoral deflagrado pela Autoridade Coatora, configura, 

portanto, inequívoca ilegalidade atentatória a direito líquido e certo do Impetrante. 
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Ressalte-se que não se está a atacar o inteiro teor do Decreto nº 

10.000/2019, que reformulou a estrutura do CNRH, menos ainda o poder que dispõe 

o Presidente de regulamentar este Conselho. O que se questiona, isto sim, é a data a 

partir da qual entra(ria) em vigor o Decreto nº 10.000, especificamente no que tange 

ao número de representantes das entidades da sociedade civil de recursos hídricos.  

Não se nega, de modo algum, que o Presidente dispõe do poder de 

regulamentar o funcionamento do CNRH. 

O que não pode o Presidente, entretanto, é alterar a regulamentação do 

CNRH em desrespeito ao direito líquido e certo do Impetrante de exercer seu 

mandato. Ou por outra, por força do art. 5º, inc. XXXVI, não pode o Presidente 

determinar a imediata alteração da estrutura do CNRH — especificamente no que 

concerne ao número de representantes — destituindo o Impetrante de seu mandato 

no CNRH antes do término do prazo fixado no art.  2º, § 5º, do Decreto nº 

4.613/2003, uma vez que insto configura(ria) evidente desrespeito a direito 

adquirido. 

Em relação ao Impetrante, portanto, o Decreto nº 10.000 só pode entrar 

em vigor após o término de seu mandato, isto é, após 29 de agosto de 2021, sob 

pena de flagrante inconstitucionalidade substanciada no desrespeito ao seu direito 

adquirido. 

Portanto, incidentalmente, faz-se necessário que seja, em relação ao 

Impetrante, declarada a inconstitucionalidade dos artigos 11 e 13 do Decreto nº 

10.000 de 3 de setembro de 2019, a fim de se garantir ao Impetrante que exerça no 

CNRH o mandato para o qual foi regularmente eleito e designado, pelo período de 3 

anos, a contar de 30 de agosto de 2018. 

 

VII - DO PEDIDO 

 
  Em face de todo o exposto, requer: 

 
a) a concessão de liminar, inaudita altera parte, para determinar: 

 
a.1) à Autoridade Coatora que proceda à imediata suspensão do 
processo eleitoral dos novos membros do CNRH representantes 
das entidades da sociedade civil de recursos hídricos até o 
julgamento do mérito do presente mandado de segurança; 
 
a.2) alternativamente, que a Autoridade Coatora proceda à 
expedição de ato administrativo retificador do Edital que 
deflagrou o processo eleitoral dos novos membros do CNRH 
representantes das entidades da sociedade civil de recursos 
hídricos, a fim de prever que, em respeito ao direito líquido e 
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certo do Impetrante, serão eleitos somente 2 representantes das 
entidades da sociedade civil de recursos hídricos; 
 
a.3) a fixação de prazo exíguo para cumprimento da medida e 
multa diária para o caso de descumprimento, bem como que seja 
comprovado nos autos o atendimento do quanto requerido nos 
itens “a.1” ou “a.2”, acima. 

 
b) a notificação da Autoridade Coatora para prestar informações, no 

prazo legal; 
 
c) após, requer seja dado vista ao Representante do Ministério 

Público. 
 

d) No mérito, requer a concessão da segurança, para o fim de: 
 

d.1) Confirmar a liminar deferida, determinando que a 
Autoridade Coatora cancele o processo eleitoral dos 
representantes das entidades da sociedade civil de recursos 
hídricos tal como delineado no Edital publicado no Diário Oficial 
da União de 10 de setembro de 2019, sobretudo para que seja 
resguardado o direito do Impetrante de não ser arbitrariamente 
destituído de seu mandato, franqueando-lhe o exercício deste 
até 29/08/2021; 
 
d.2) Declarar, incidentalmente, a inconstitucionalidade dos 
artigos 11 e 13 do Decreto nº 10.000/2019 em relação ao 
Impetrante, a fim de que, em respeito ao seu direito líquido e 
certo, seja-lhe seja garantido o direito de exercer o mandato no 
CNRH, como representante das entidades da sociedade civil de 
recursos hídricos até 29 de agosto de 2021;  
 
d.3) caso não deferida a liminar ou caso deferida somente após a 
conclusão do processo eleitoral dos novos representantes das 
entidades da sociedade civil de recursos hídricos, que seja este 
processo eleitoral anulado por inteiro, e caso o Exmo. Secretário 
Executivo do CNRH, na sequência, haja por bem instaurar novo 
processo eleitoral, que este, então, seja levado a efeito de modo 
a expressamente resguardar o direito do Impetrante, de exercer 
seu mandato no CNRH até 29 de agosto de 2021, como 
organização não governamental representante das entidades da 
sociedade civil de recursos hídricos; 

 
e) a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita assegurados no art. 5º, 

inc. LXXIV da Constituição Federal e no art. 98 e ss da Lei nº 
13.105/2015, sob pena de severos prejuízos ao sustento do 
Impetrante; 
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f) por fim, para melhor organização do trabalho da banca advocatícia 

constituída, requer a publicação das intimações em nome do 
advogado ADRIANO BRAUN, brasileiro, casado, inscrito na OAB/MT 
sob nº 18.784-O, que recebe intimações no endereço eletrônico 
braun.adriano@gmail.com ou em seu endereço profissional: Rua 
Jatobá, nº 365, bairro Jardim Imperial, em Cuiabá-MT.  

 
Dá-se à causa o valor de R$ 1.000,00, para efeitos fiscais. 
 
Nesses termos, pede deferimento. 
 
Cuiabá-MT, 22 de outubro de 2019. 
 
  

Adriano Braun 
OAB/MT nº 18.784-O 

mailto:braun.adriano@gmail.com

