
Relação Atos Normativos – Retrocesso Ambiental – 2019

MP  870/19  (art.  21)
Decreto  nº  9672/19
Decreto nº 9667/19 
Decreto n° 9673/19 

Extinção da Secretaria de Mudanças do Clima Sinalização  de  descumprimento  de
compromissos internacionais

Extinção  da  Secretaria  de  Extrativismo  e  Desenvolvimento  Rural
Sustentável 

Esvaziamento do MMA/
Enfraquecimento  das  políticas  e  estruturas
indigenistas

Extinção  da  Secretaria  de  Articulação  Institucional  e  Cidadania
Ambiental 

Prejuízos  na  articulação  com  estados  e
municípios,  uma  vez  que  essa  secretaria
respondia  pela  coordenação  no  âmbito  do
Sistema Nacional do Meio Ambiente (Sisnama). 

Transferência da ANA, Secretaria Nacional de Segurança Hídrica e
Conselho  Nacional  de  Recursos  Hídricos  para  o  Ministério  de
Desenvolvimento Regional  

Atribuição  de  enfoque  político  e  não  técnico
sobre a segurança hídrica

Transferência do Serviço Florestal Brasileiro para o MAPA Submissão formal das normas ambientais,  em
especial  do  SICAR,  aos  interesses  do
agronegócio.

Transferência da FUNAI do MJ para o Ministério da Mulher, Família e
Direitos Humanos 

Esvaziamento do MMA/
Enfraquecimento  das  políticas  e  estruturas
indigenistas

Transferência  da  Identificação,  Delimitação,  Demarcação  de  terras
indígenas da FUNAI para a SEAF/MAPA 

Esvaziamento do MMA/
Enfraquecimento  das  políticas  e  estruturas
indigenistas

Transferência do Licenciamento Ambiental de TIs da FUNAI para a
SEAF/MAPA 

Esvaziamento do MMA/
Enfraquecimento  das  políticas  e  estruturas
indigenistas

Decreto n° 9669/19 Criação  a  Secretaria  de  Apoio  ao  Licenciamento  Ambiental  e
Desapropriações, na âmbito da Presidência da República, com função
de apoiar o Licenciamento Ambiental de obras estratégicas do PPI 

Imprecisões  nas  competências  para  o
Licenciamento Ambiental 
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Instrução  Normativa
8/2019 do Ibama. 
Imprecisões  nas
competências  para  o
Licenciamento Ambiental

Instrução Normativa (IN) que disciplina a delegação dos processos de
licenciamento ambiental a cargo do Ibama aos OEMA e OMMA.

Afronta  a  Lei  Complementar  140/2011  e  traz
insegurança jurídica ao possibilitar a delegação
de  licenciamento  ambiental  de  atividades  que
afetam mais de um Estado a município mesmo
sem manifestação dos entes estaduais, além da
previsão  de  delegação  cautelar  de
licenciamento aos municípios mesmo em casos
de  controvérsia  judicial.  Com  essa  e  outras
deficiências, as regras da IN poderão respaldar
delegações  questionáveis,  inclusive  com base
em decisões políticas. 

Instrução  Normativa
9/2019 do Ibama.

Estabelecer  critérios  e  procedimentos  para  anuência  prévia  à
supressão  de  vegetação  primária  ou  secundária  nos  estágios
médio ou avançado de regeneração na área de aplicação da Lei
Federal nº 11.428, de 22 de dezembro de 2006, bem como para o
monitoramento  e  avaliação  do  cumprimento  das  condicionantes
técnicas  expressas  na  anuência,  nos  termos  da  citada  Lei  e  do
Decreto Federal nº 6.660, de 21 de novembro de 2008.

Além de tornar  a anuência do IBAMA um ato
meramente burocrático e restrito à delimitação
de medidas compensatórias e mitigatórias sem
poder interferir positivamente na discussão das
alternativas  locacionais,  também  conduz  à
afronta aos princípios da administração pública
e a prejuízos ao erário. 

Decreto nº 9.760/2019
Altera  o  Decreto  nº
6.514/2008  (dispõe  sobre
as  infrações  e  sanções
administrativas ambiental).
Cria núcleo de conciliação
não  integrante  do  Ibama/
Altera  as  regras  sobre
conversão de multas 

Cria o Núcleo de Conciliação Ambiental com poderes para analisar,
mudar o valor e até anular cada multa aplicada pelo Ibama por crimes
ambientais.  Esse núcleo atuaria no início do processo sancionador,
antes de os servidores responsáveis  pelo julgamento do Ibama se
manifestarem no processo. 
Os  trabalhos  desenvolvidos  no  âmbito  do  Núcleo  de  Conciliação
Ambiental  não  poderão  ser  presididos  por  servidor  integrante  do
órgão  ou  da  entidade  da  administração  pública  federal  ambiental
responsável pela lavratura do auto de infração (entenda-se IBAMA ou
ICMBio). 

Politização  das  decisões  sobre  as  multas
aplicadas  pelo  Ibama,  com  chances  de
anulação ou de inutilização de processos e das
fiscalizações.  Dificuldades  de  operacionalizar
todos  os  processos,  gerando  quadro  de
verdadeiro caos administrativo. 
Representa  um  estímulo  de  impunidade  aos
grandes infratores ambientais, especialmente os
desmatadores, com graves prejuízos à proteção
da biodiversidade, das florestas, da água e do
solo. 

Altera  as  regras  de  conversão  de  multas.  Extingue  a  modalidade
indireta.
Para fins de conversão da multa, incluiu o saneamento básico como
serviço de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio
ambiente”  (art.  140,  VII).  Concentra  poder  decisório  sobre  a

Governo  abre  mão  de  centralizar  decisões
ambientais  estratégicas.  Cenário  provável  de
diminuição  em  resultados  ambientais  e  maior
dificuldade  de  controle.  Possibilidade  de
substituição das incumbências dos municípios e
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conversão de multas no MMA, com aplicação apenas da modalidade
direta, em que o próprio autuado realiza o serviço ambiental.

concessionárias  no  âmbito  do  saneamento
básico pela aplicação das valores relativos às
multas ambientais.

Decreto nº 9.759/4.2019
Extingue  e  estabelece
diretrizes,  regras  e
limitações para colegiados
da  administração  pública
federal

Alterações  nesses  conselhos  e  comissões
podem  implicar  em  um  desmonte  sem
precedentes  na  política  ambiental.
Enfraquecimento  e/ou  eliminação  das  esferas
com representações plurais,  especialmente as
que contam com representantes da sociedade
civil. 
A extinção genérica dos colegiados traz como
consequência significativa insegurança jurídica.

Dentre  os  colegiados  extintos  se  encontra  o
importante Conselho das Cidades,  criado pelo
Decreto Federal 5.790/2006, o que fragmenta e
enfraquece  consideravelmente  a  política  de
desenvolvimento urbano e as discussões sobre
os recursos do Fundo de Habitação.

Também  merecem  destaque  a  extinção  do
Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima
(CIM), criado pelo Decreto Federal 6.263/2007),
do  Fórum  Brasileiro  de  Mudança  do  Clima,
criado pelo  Decreto  Federal  9.082/2017,  e  do
Comitê Orientador do Fundo Amazônia (Decreto
Federal  6.527/2008),  que  afetam  inclusive
compromissos internacionais já assumidos pelo
Brasil e o recebimento de doações de governos
estrangeiros para o combate ao desmatamento.
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Atos  da  Coordenação-
Geral  de  Agrotóxicos  e
Afins/MAPA: 
ATO Nº 1, DE 9.01.2019 
ATO Nº 7, 4.02.2019 
ATO N° 10, 18.02.2019 
ATO Nº 17, 19.03.2019 

Liberação  pelo  MAPA,  até  o  momento,  de 152  novos agrotóxicos,
inclusive  parte  deles  classificados  como  produtos
extremamente/altamente tóxicos.

Promove impactos à produção agroecológica, à
soberania  alimentar,  à  produção  familiar  e  à
vida  de  milhares  de  trabalhadores,  além  dos
impactos  ao  meio  ambiente,  a  partir  da
potencialização das contaminações do solo, da
fauna, da flora e das águas.

MP 870/19 Extinção do CONSEA,  que deixou de ser  previsto como órgão de
assessoramento à Presidência da República 

Prejuízos  na  elaboração  de  políticas
relacionadas à  saúde,  alimentação e  nutrição,
bem  como  no  papel  da  sociedade  civil  na
construção  e  controle  social  de  propostas
voltadas  à  democratização  e  segurança
alimentar. 

Instrução  Normativa
IBAMA 12/2019

 

Institui  o  Sistema  Integrado  de  Manejo  de  Fauna  -  SIMAF,  como
sistema eletrônico para recebimento de declarações e relatórios de
manejo da espécie exótica invasora javali -

A permissão de uso de armadilhas e de cães
para a caça possibilita a prática de maus-tratos.
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