
 
 

JULGAMENTO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DA ADI 6148/2018 QUE TRATA 

DOS PADRÕES NACIONAIS DE QUALIDADE DO AR 

 

Entre os dias 04 e 05 de maio deste ano (2022), o Supremo Tribunal Federal realizou o 

julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 6.148/DF que versa sobre a Resolução 

Conama n° 491/2018. A norma dispõe sobre os padrões nacionais de qualidade do ar e os 

atualiza em relação à Resolução 03/1990, que regulou o tema por quase 30 anos no âmbito 

do Conselho Nacional do Meio Ambiente. 

 

Os padrões de qualidade do ar são um instrumento de gestão que determinam os valores 

máximos de concentração de poluentes na atmosfera com base em parâmetros indicados 

pela Organização Mundial de Saúde. A Resolução de 2018 determinou a atualização dos 

padrões nacionais alinhados às diretrizes da OMS publicadas em 2005. Ela indica o 

estabelecimento de padrões intermediários considerados valores intermediários a serem 

cumpridos em etapas, antes do atingimento do valor final equivalente ao indicado pela 

organização de saúde, todavia sem prazos para a sua implementação. Vale destacar que, 

em 2021, a OMS voltou a atualizar suas recomendações fundamentadas em evidências 

científicas mais atuais.  

 

A ausência efetiva de prazos para que o país possa contar com maior rigidez na gestão da 

concentração de poluentes, assim como outros aspectos da norma, foram considerados 

inconstitucionais pela Procuradoria Geral da República (PGR), que ingressou com o pedido 

da ADI. Esta movimentação resultou do esforço coletivo do Grupo de Trabalho de Qualidade 

do Ar da 4ª Câmara de Meio Ambiente e Patrimônio do Ministério Público Federal, que conta 

com a participação ativa da sociedade civil organizada, tendo como integrantes organizações 

como o Instituto Saúde e Sustentabilidade - parceiro do Instituto Clima e Sociedade. 

 

O julgamento da ADI 6148, relatado pela Ministra Cármen Lúcia, integrou a análise de uma 

série de processos ambientais no mesmo período, o que foi alcunhado pela imprensa e 

sociedade civil como pauta verde do STF. O Instituto Saúde e Sustentabilidade e o Instituto 

Alana ingressaram na ação como amici curiae e realizaram sustentação oral durante o 

julgamento.  

 

Como resultado das discussões e votos, a corte decidiu (em 7 votos contra 4) pela 

improcedência da ADI, ou seja, consideraram que a Resolução n° 491/2018 é constitucional. 

Contudo, apesar disso, foi determinado ao Conselho Nacional do Meio Ambiente que seja 

realizada a revisão da mesma em um prazo de 24 meses para que sejam realizados os 

ajustes necessários relativos à proteção à saúde humana.  

 

A decisão foi uma solução mais política do que técnica, uma vez que a improcedência da 

ação não deveria levar a nenhuma obrigação à parte que venceu o processo. No entanto, o 

contexto de forte apelo social em torno da pauta verde e de todos os argumentos e dados 

apresentados ao longo do julgamento devem ter pesado fortemente para acarretar neste 

resultado que previu a obrigação do Conama rever a norma. 

O extrato da decisão do julgamento ficou com a seguinte redação: 



 
 

Decisão: O Tribunal, por maioria, conheceu da ação direta de 

inconstitucionalidade, julgou-a improcedente e, (a) A partir da análise das 

teses trazidas na inicial, em cotejo com a jurisprudência desta Corte, 

declarou ser ainda constitucional a Resolução CONAMA 491/2018; (b) Não 

obstante, em que pese não haver vício de inconstitucionalidade, 

determinou que, no prazo de vinte e quatro meses a contar da publicação 

do presente acórdão, o CONAMA edite nova resolução sobre a matéria, a 

qual deverá levar em consideração: (i) as atuais orientações da 

Organização Mundial da Saúde sobre os padrões adequados da 

qualidade do ar; (ii) a realidade nacional e as peculiaridades locais; 

bem como (iii) os primados da livre iniciativa, do desenvolvimento 

social, da redução da pobreza e da promoção da saúde pública; (c) Por 

fim, decorrido o prazo de vinte e quatro meses acima concedido, sem a 

edição de novo ato que represente avanço material na política pública 

relacionada à qualidade do ar, passarão a vigorar os parâmetros 

estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde enquanto perdurar a 

omissão administrativa na edição da nova Resolução. Tudo nos termos do 

voto do Ministro André Mendonça, Redator para o acórdão, vencidos os 

Ministros Cármen Lúcia (Relatora), Edson Fachin, Roberto Barroso e Rosa 

Weber, que julgavam procedente a ação, nos termos de seus votos. 

Presidência do Ministro Luiz Fux. Plenário, 5.5.2022.  

Como considerações sobre o processo, além do fato de a ADI ter promovido a discussão 

sobre a qualidade do ar na mais alta corte do país, a decisão teve forte repercussão na mídia, 

que ressaltou os impactos da poluição do ar e, especialmente, o fato de o STF determinar ao 

Conama a edição de nova resolução em até 24 meses. Apesar da divergência entre os 

ministros quanto à constitucionalidade da matéria, foi consenso o reconhecimento dos 

impactos negativos da poluição atmosférica na saúde da população, e a urgente necessidade 

de tomada de providências pela gestão pública.  

 

 

 

 

 

  



 
 

TRAJETÓRIA E RESULTADOS DA ATUAÇÃO DO ISS NA ADI 6148/2018 

 

1. Envolvimento do ISS no processo que resultou na Res. 491/2018 no CONAMA 

Em 2014 iniciou-se na Câmara Técnica de Qualidade Ambiental e Gestão de 

Resíduos do Conselho Nacional do Meio Ambiente a revisão da Resolução Conama 

03/90, com o objetivo de revisar os Padrões Nacionais de Qualidade do Ar (PQAr) 

após mais de 20 anos.  

No período, o Ministério Público Federal fez um convite ao Instituto Saúde e 

Sustentabilidade para oferecer auxílio técnico durante as discussões em Brasília, 

após tomar conhecimento do trabalho da organização em uma reportagem de jornal 

que mencionava a pesquisa de monitoramento da qualidade do ar publicada no 

mesmo ano.  

As reuniões na Câmara Técnica foram iniciadas, mas interrompidas devido à ausência 

de consenso entre os atores envolvidos na temática dos padrões de qualidade do ar.  

Vale destacar que, no período, o ISS passou a ser o representante do MPF durante 

os encontros da CT e, desta parceria, nasceu a proposta de formação do Grupo de 

Trabalho de Qualidade do Ar da 4ª Câmara de Meio Ambiente e Patrimônio do MPF. 

O ISS produziu três pesquisas com o objetivo de produzir dados e conhecimentos que 

pudessem embasar as discussões durante a revisão da norma.  

Apenas em 2017 que o debate foi retomado no Conama. Destaca-se que o MPF não 

tem direito a voto no Conama e apenas três organizações da sociedade civil, dentre 

elas, o Proam (Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental) e Apromac (Associação de 

Proteção ao Meio Ambiente de Cianorte) contavam com assentos oficiais e direito à 

voto nos encontros.  

Todavia, as discussões resultaram na aprovação da Resolução Conama 491/18, que 

não teve contemplada em sua redação os principais aspectos ligados à salvaguarda 

da saúde e do meio ambiente. O setor econômico, órgãos do governo federal, 

representantes dos órgãos ambientais do estado e as associações Abema 

(Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Meio Ambiente) e a Anamma 

(Associação Nacional de Órgãos Municipais de Meio Ambiente) votaram em bloco e 

de forma contrária à sociedade civil.  

 

2. Envolvimento ISS no GT Qualidade do Ar e na elaboração da 

representação/denúncia à Procuradoria Geral da República 

Além do conteúdo da Resolução 491/18, outros fatores como o processo decisório em 

torno da aprovação da norma também foram apontados e questionados pelo 

Ministério Público e sociedade civil no momento da aprovação da resolução. No 

período, o Instituto Saúde e Sustentabilidade encabeçou um manifesto em defesa dos 

padrões de qualidade do ar, assinado por diversas organizações da sociedade civil 

como  o Greenpeace, Rede Nossa São Paulo, Instituto Alana, IDEC e outros, e 



 
 

apresentado na primeira reunião sobre poluição do ar realizada pela OPAS em 

Brasília.  

Diante deste cenário, os membros do GT de Qualidade do Ar do MPF se organizaram 

para promover uma análise do processo de revisão da referida Resolução. 

Em 05 de julho de 2018, foi realizada uma Audiência Pública pela 4ª Câmara de 

Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, PROAM e ISS, com objetivo 

de trazer subsídios para os membros do MPF aperfeiçoarem o seu posicionamento 

sobre a matéria. A audiência também contou com a participação do Ministério do Meio 

Ambiente, bem como de outros especialistas, com destaque para a presença virtual 

da então Procuradora Geral da República Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge e do 

ilustre jurista, Professor José Afonso da Silva, que participou da mesa de abertura.  

Além disso, o ISS produziu uma análise dos impactos em saúde,  consolidada no 

documento "Avaliação da Resolução n° 491/2018 quanto à sua efetividade para 

proteção da saúde e sobre os mecanismos de informação à sociedade". Juntamente, 

o instituto Proam, produziu uma análise processual sobre a aprovação da resolução. 

Estes documentos e a audiência pública serviram de subsídio para que os 

procuradores regionais Dr. José Leonidas e Dra. Fátima Borghi, elaborassem a 

representação relativa à inconstitucionalidade da norma e encaminhassem, em maio 

de 2019, para a Procuradora Geral da República (PGR), que dentro da instituição do 

MPF tem a competência para ingressar com ações de controle de constitucionalidade, 

como é o caso da ADI. O relatório do ISS, inclusive, foi anexado à representação dos 

representantes do MPF.  

A partir da representação é que a PGR ingressou, em 27 de maio de 2019, no 

Supremo Tribunal Federal, STF, com a Ação Direta de Inconstitucionalidade 

n°6.148/DF, cuja relatoria foi atribuída à ministra Cármen Lúcia. O pedido da ação, 

em síntese, foi pela declaração da inconstitucionalidade da Res. Conama n° 

491/2018, mas sem pronúncia de nulidade, ou seja, sem torná-la de imediato 

inaplicável. Solicitava, então, que o STF determinasse ao Conama que em até 24 

meses da decisão editasse nova norma, mas desta vez corrigindo as distorções 

apontadas na ação e nos documentos que a acompanhavam, baseando-se em 

parâmetros objetivos já disponíveis na ciência médica. 

Em síntese, a ADI aponta que a Resolução Conama é inconstitucional dada a 

proteção insuficiente aos direitos à informação, à saúde e ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado. Isto porque, embora utilize como referência os valores 

guia de qualidade do ar recomendados pela OMS em 2005, para serem 

implementados após 3 etapas de metas intermediarias, a resolução não dispõe de 

forma eficaz e adequada sobre os padrões de qualidade do ar, prevendo valores de 

padrões iniciais muito permissivos, deixando de fixar prazos peremptórios para o 

atingimento das sucessivas etapas de padrões de qualidade de ar e apresentando 

procedimento decisório vago. A resolução, ainda, não garante a disponibilização de 

informações claras e acessíveis sobre a qualidade do ar à população, que inclui os 

episódios críticos de poluição do ar.  



 
 

3. Pedidos de amicus e esforços para sua aprovação junto à relatora Cármen 

Lúcia 

O ISS, então, mobilizou esforços para viabilizar seu ingresso na ADI como amicus 

curiae, ou amigo da corte, figura prevista no Código de Processo Civil, originária do 

direito anglo-saxão, que permite, a partir da autorização do relator, a intervenção de 

qualquer pessoa física ou instituição que tenha respeitabilidade, reconhecimento 

científico ou representatividade para opinar sobre a matéria objeto da questão 

constitucional em debate na ação. 

Ainda sem um financiamento que viabilizasse a contratação de serviços de advocacia. 

Em dezembro de 2019, a partir de apoio pro bono do escritório Lima e Bianchim 

Advogados Associados, o ISS ingressou com pedido de amicus curiae na ADI n° 6148. 

Apesar da relevância da causa em julgamento, com o início da gestão do presidente 

Bolsonaro, inúmeras ações voltadas à flexibilização ou mesmo desmonte da política 

ambiental foram deliberadamente postas em prática pelo governo. Muitas dessas 

ações foram judicializadas junto ao STF e muitas tiveram sua relatoria atribuída à 

Ministra Carmen Lúcia, resultando em uma relativa demora da relatora em instruir e 

julgar a ação. 

O ISS mobilizou a Coalizão Respirar para realizar duas ações junto à relatora: 

entregar uma carta de apoio da Coalizão à ADI 6148 para a relatora e viabilizar o 

ingresso de outras organizações como amicus curiae.  

O Instituto Alana decidiu ingressar com pedido de amicus curiae, e em 19 de janeiro 

de 2021, a partir de solicitação do ISS, foi realizada audiência pública com a Ministra 

Cármen Lúcia na qual foi entregue a Carta da Coalizão, ressaltados os impactos da 

poluição na saúde de população e solicitado uma decisão positiva para o ingresso das 

instituições como amicus bem como o julgamento e procedência da causa.   

4. Julgamento e possíveis desdobramentos  

Em março de 2022, a partir de mobilização das ministras Rosa Weber e Cármen Lúcia, 

foi divulgado um calendário de julgamentos do STF trazendo sete ações tratando do 

tema ambiental, que passou a ser chamada de "pauta verde"1. Dentre elas a  ADI 

6148. 

Importante ressaltar que após o ingresso da ação houve a mudança da gestão na 

PGR, com a saída da Dra. Raquel Dodge e a entrada do Dr. Augusto Aras. Assim, em 

nova manifestação do procurador geral houve a mudança de posição sobre o objeto 

da ação. O novo PGR manifestou-se pela possibilidade de uma resolução Conama 

ser objeto de uma ADI, mesmo sendo uma resolução e não uma lei, mas posicionou-

se pela improcedência da ação, ou seja, pela constitucionalidade da resolução, sob o 

argumento de que se trata de uma competência exclusiva do Poder Executivo.  

 
1 Ver: <https://www.conjur.com.br/2022-mar-30/pauta-verde-supremo-julgar-sete-acoes-ambientais>.  



 
 

O julgamento da ADI 6148 ocorreu nos dias 04 e 05 de maio. O voto da Ministra 

Cármen Lúcia foi favorável à procedência dos pedidos da ação, declarando a norma 

inconstitucional por ser incompatível com os princípios constitucionais de segurança 

e proteção eficiente ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, de proteção à 

saúde e do direito à informação, e reduzindo de 24 meses para 12 meses o prazo 

para o Conama editar nova norma com suficiente capacidade protetiva do meio 

ambiente, especialmente no que se refere a prazos a serem atendidos e a 

providências de fiscalização e controle pelos entes competentes. A posição foi 

acompanhada integralmente pela Ministra Rosa Weber e pelos Ministros Edson 

Fachin e Luis Roberto Barroso.  

Em seu voto, a relatora reconheceu que apesar de usar índices baseados na 

recomendação da OMS de 2015, além do fato deste parâmetro já ter sido atualizado 

em 2021, a norma não tem rigor nos prazos para que as unidades da federação 

respeitem as regras contidas nela. Também não prevê providências para os estados 

alcançarem as metas nem punição para quem não as cumprir. "Isso mostra o descaso 

do poder público com a poluição atmosférica", apontou. 

Os representantes do ISS e do Alana fizeram sustentação oral para os ministros do 

STF. Os argumentos e dados levados ao processo pelas instituições e reforçados na 

sustentação foram utilizados pelos ministros para fundamentar seus votos pela 

procedência da ADI n° 6148. 

O Ministro André Mendonça abriu divergência em relação ao voto da Ministra Cármen 

Lúcia, para declarar a improcedência da ação no sentido de ser a norma 

constitucional. Afirmou o Ministro em seu voto que a resolução trouxe avanços em seu 

pouco tempo de vigência, e que as disparidades regionais dos estados brasileiros 

devem ser levados em consideração para a aplicação dos parâmetros de qualidade 

do ar em razão de seu potencial impacto negativo na economia. Nesse sentido, 

concluiu o ministro que não deveria o STF invadir esta esfera de competência 

exclusiva do Poder Executivo. Na sua avaliação, o Conama agiu dentro de sua 

capacidade institucional e editou uma resolução a partir de critérios e parâmetros de 

análise complexa dos benefícios e riscos que estavam em discussão. 

O ministro André Mendonça reforçou ainda que foram mais de 30 reuniões técnicas, 

a partir de fevereiro de 2012, para tratar do assunto e que a própria OMS diz que 

devem ser reconhecidas as circunstâncias locais para o controle da qualidade do ar e 

que a viabilidade e os custos podem ser fatores críticos no processo de decisão. 

Todos os demais ministros2 acompanharam o voto de André Mendonça no sentido da 

improcedência da ADI. Contudo, a partir do voto do Ministro Alexandre de Moraes, foi 

estabelecido que, em que pese a Resolução ser constitucional, o STF determinaria ao 

 
2 Nunes Marques, Alexandre de Moares, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowisk e Luiz 
Fux. 



 
 

Conama que houvesse a revisão da mesma em razão de sua potencial 

inconstitucionalidade futura, caso permaneça como se encontra. 

De fato a decisão foi uma solução mais política do que técnica, uma vez que a 

improcedência da ação não deveria levar a nenhuma obrigação à parte que venceu o 

processo. No entanto, o contexto de forte apelo social em torno da "pauta verde" e de 

todos os argumentos e dados apresentados ao longo do julgamento devem ter pesado 

fortemente para acarretar neste resultado que previu a obrigação do Conama rever a 

norma. 

O extrato da decisão do julgamento ficou com a seguinte redação, ressaltando que de 

acordo com o Regimento Interno do STF, a relatoria da ação e, consequentemente a 

redação do acórdão, passa a ser do Ministro André Mendonça, por ter iniciado a 

divergência com seu voto que foi acompanhado pela maioria: 

Decisão: O Tribunal, por maioria, conheceu da ação direta de 

inconstitucionalidade, julgou-a improcedente e, (a) A partir da análise das 

teses trazidas na inicial, em cotejo com a jurisprudência desta Corte, 

declarou ser ainda constitucional a Resolução CONAMA 491/2018; (b) Não 

obstante, em que pese não haver vício de inconstitucionalidade, 

determinou que, no prazo de vinte e quatro meses a contar da publicação 

do presente acórdão, o CONAMA edite nova resolução sobre a matéria, a 

qual deverá levar em consideração: (i) as atuais orientações da 

Organização Mundial da Saúde sobre os padrões adequados da 

qualidade do ar; (ii) a realidade nacional e as peculiaridades locais; 

bem como (iii) os primados da livre iniciativa, do desenvolvimento 

social, da redução da pobreza e da promoção da saúde pública; (c) Por 

fim, decorrido o prazo de vinte e quatro meses acima concedido, sem a 

edição de novo ato que represente avanço material na política pública 

relacionada à qualidade do ar, passarão a vigorar os parâmetros 

estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde enquanto perdurar a 

omissão administrativa na edição da nova Resolução. Tudo nos termos do 

voto do Ministro André Mendonça, Redator para o acórdão, vencidos os 

Ministros Cármen Lúcia (Relatora), Edson Fachin, Roberto Barroso e Rosa 

Weber, que julgavam procedente a ação, nos termos de seus votos. 

Presidência do Ministro Luiz Fux. Plenário, 5.5.2022.  

Fica evidente a ausência da questão dos prazos - que fora ressaltada na decisão da 

relatora Cármen Lúcia - para ter como único parâmetro uma remissão ampla às 

orientações da OMS sobre os padrões adequados de qualidade do ar. Outro 

ponto é a equivalência entre os padrões seguros e os primados da livre iniciativa, do 

desenvolvimento social, da redução da pobreza, que costumam ser mobilizados para 

relativizar a urgência da adoção de padrões de qualidade do ar mais seguros.   

 

 

 



 
 

5. Possíveis desdobramentos  

Além do fato de a ADI ter promovido a discussão sobre a qualidade do ar na mais alta 

corte do país, a decisão teve forte repercussão na mídia3, que ressaltou os impactos 

da poluição do ar e, especialmente, o fato de o STF determinar ao Conama a edição 

de nova resolução em até 24 meses. Apesar da divergência entre os ministros 

quanto à constitucionalidade da matéria, foi consenso o reconhecimento dos impactos 

negativos da poluição atmosférica na saúde da população, e a urgente necessidade 

de tomada de providências pela gestão pública.  

Até a presente data, 10 de maio, não houve a divulgação do acórdão que consolidará 

a decisão do STF. Somente a partir dele é que teremos objetivamente condições de 

avaliar todas as implicações da decisão. 

Contudo, com base no extrato da decisão já divulgado é possível indicar os seguintes 

desdobramentos: 

- O Conama deverá iniciar o processo de revisão da Resolução n° 491/2018, 

que trará a oportunidade de um novo debate e melhoria da norma em termos 

de sua efetividade e revisão dos padrões conforme a publicação mais recente 

da OMS, em 2021, embora não terem mencionados os prazos para a 

implementação da política, especialmente avanço das metas intermediárias de 

qualidade do ar; 

- Nesse sentido, a interposição de recurso junto ao STF, levando-se em conta 

que o único recurso possível para os amicus são os embargos de declaração, 

deve levar em conta que quanto mais genéricos os parâmetros de revisão 

melhor para o campo progressista. Especialmente levando-se em conta que o 

novo relator, ministro André Mendonça, acabou de deixar o posto de Advogado 

Geral da União, e o recurso levará fatalmente com que ele solicite mais 

informações da AGU, que representa o MMA/Conama na ação. Esta, por sua 

vez, poderá ressaltar que os prazos não foram objeto do consenso a que o 

pleno do STF chegou. Tal menção expressa em decisão do STF pode 

inviabilizar qualquer tentativa de debate deste ponto no Conama, mas não 

sabemos se assim ocorrerá. 

 
3 Ver: <https://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=486426&ori=1>; 

<https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2022/05/stf-da-24-meses-para-conama-editar-norma-mais-
rigorosa-sobre-padrao-de-qualidade-do-
ar.shtml?utm_source=sharenativo&utm_medium=social&utm_campaign=sharenativo>; 
<https://g1.globo.com/politica/noticia/2022/05/05/supremo-fixa-prazo-de-24-meses-para-conama-
editar-nova-norma-sobre-padrao-de-qualidade-do-ar.ghtml>; 
<https://globoplay.globo.com/v/10549235/>.      


