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RESUMO 

A presente monografia tem como objetivo identificar, avaliar e, por fim, sugerir 

mecanismos de controle dos Riscos inerentes aos processos de Licenciamento Ambiental 

realizados no âmbito do Instituto de Estadual do Ambiente – INEA 

 

Palavras-chave: Análise de risco. Licenciamento Ambiental. Atividades potencialmente 

poluidoras. Conceito. Natureza Jurídica. Processo Administrativo. Fontes de risco. Pesquisa 

Qualitativa. Risco Jurídico. Risco Empírico. Análise comparativa. Conflitos de Competência. 

Discricionariedade do órgão ambiental. Reserva Legal. Ação Civil Pública. Mecanismos de 

gerenciamento de risco.  
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ABSTRACT 

This monograph is designed to identify, evaluate and, finally, suggest mechanisms to control 

the risks involved in the environmental licensing process conducted by Rio de Janeiro State 

Institute for Environment - INEA 

Key-words: Risk analysis. Environmental licensing. Potentially polluting activities. 

Framework. Legal status. Administrative Process. Risk sources. Quantitative research. Legal 

risk. Empirical risk Comparative analysis. Jurisdiction conflicts. Discretion of the Rio de 

Janeiro State Institute for Environment. Legal Reserve. Civil Public Actions. Risk 

Management tools. 
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I. OBJETIVO DO TRABALHO: 

 

O presente trabalho tem como objetivo identificar, avaliar, comparar e, por fim, 

sugerir mecanismos de controle dos Riscos inerentes aos processos de Licenciamento 

Ambiental realizados no âmbito do Instituto de Estadual do Ambiente – INEA. 

Para tanto, o presente estudo foi além do simples estudo e identificação das fontes de 

risco jurídico do procedimento de licenciamento ambiental, de modo a verificar se as 

incertezas jurídicas são, de fato, as únicas fontes de risco desse processo. Além disso, 

verificar-se-á se existe sempre uma relação direta entre a má regulamentação e os atrasos e ou 

a própria falência do processo de licenciamento. 

Pretende-se, desta maneira, disponibilizar à comunidade empreendedora mecanismos 

eficazes de gerenciamento dos riscos advindos do processo de licenciamento ambiental.  

II. JUSTIFICATIVA: 

 

A má regulamentação do licenciamento ambiental no Brasil foi apontada pelo Banco 

Mundial como um entrave ao desenvolvimento econômico do país
1
.  

Diante dessa informação, julguei pertinente a realização de estudo sobre o processo de 

licenciamento ambiental que fosse capaz de contribuir para o melhor entendimento dos 

gargalos e entraves desse processo e que servisse de auxílio aos empreendedores no 

gerenciamento e na mitigação dos riscos inerentes ao licenciamento ambiental de atividades 

potencialmente poluidoras.  

 

III. PROBLEMATIZAÇÃO:  

 

A. CONCEITO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL:  

 

                                                           
1
BANCO MUNDIAL: Licenciamento Ambiental de Empreendimentos Hidroelétricos no Brasil: Uma 

contribuição para o debate. Disponível em <http://siteresources.worldbank.org/EXTWAT/Resources/4602122-

1214578930250/Anexos_Tecnicos.pdf >Acesso em: 17 de novembro de 20011. 

http://siteresources.worldbank.org/EXTWAT/Resources/4602122-1214578930250/Anexos_Tecnicos.pdf
http://siteresources.worldbank.org/EXTWAT/Resources/4602122-1214578930250/Anexos_Tecnicos.pdf
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A doutrina define o licenciamento ambiental como “um eficaz instrumento de 

planejamento da Política Nacional, cujo escopo é controlar os impactos ambientais por 

atividades e empreendimentos que utilizam recursos ambientais que possam efetiva ou 

potencialmente serem agentes poluidores, trazendo danos ao meio ambiente.”
2
  

A Resolução 237 do CONAMA, por sua vez, apresenta o seguinte conceito de 

licenciamento ambiental: 

“Procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente 

licencia a localização, instalação, ampliação e a operação de 

empreendimentos e atividades hostilizadoras de recursos ambientais, 

consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras; ou aquelas que, 

sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental.” 
3 

Conforme se depreende da legislação mencionada, o licenciamento ambiental possui 

um caráter misto econômico-ambiental, pois terá de compatibilizar desenvolvimento da 

economia nacional, com a preservação de bem essencial à vida humana – o meio ambiente.  

Resta patente, portanto, o grande desafio a ser enfrentado por esse importantíssimo 

instrumento da Política Nacional, que, sem frear o desenvolvimento econômico do país, deve 

condicionar, à luz da legislação ambiental, a forma como os novos empreendimentos serão 

realizados.  

 

B. NATUREZA JURÍDICA 

 

O licenciamento ambiental, da forma como vem sendo concebido pela legislação 

brasileira, não pode ser compreendido como um ato administrativo simples. Ao revés, trata-se 

de uma “sucessão itinerária e encadeada de atos administrativos que tendem, todos, a um 

resultado final e conclusivo” 
4
, à outorga da Licença Ambiental. 

Existe no licenciamento a ideia de procedimento a ser conduzido no âmbito do Poder 

Executivo, mas que, no caso ambiental, difere-se do procedimento das demais licenças 

                                                           
2
 SOMBRIO, Neide Aparecida de Sousa. Legislação Ambiental Brasileira Licenciamento Ambiental, in Revista 

RT online. Disponível em: http://www.revistasrtonline.com.br/potalrt/DocView/docRevistaAGU/2009  
3
 Art. 1, I, da CONAMA 237/97 

4
 BANDEIRA MELLO, Celso Antônio. Curso de direito Administrativo. 14ª ed. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 

429. 



 

 

 11 

concedidas pelo Estado pelas múltiplas peculiaridades que lhe são próprias. Dentre elas, 

destaca-se que o cumprimento de todas as formalidades legais não é garantia da outorga da 

Licença Ambiental.  

Outrossim, grande parte da doutrina tem entendido que a natureza jurídica da licença é 

de ato discricionário e, mesmo para aqueles que entendem se tratar de ato vinculado, admite-

se a existência de determinado grau de discricionariedade do órgão na concessão da licença. 

Tal característica do licenciamento ambiental torna inafastável, por natureza, o risco 

econômico que deverá ser enfrentado pelo empreendedor ao licenciar sua atividade, 

ressaltando a importância da análise prévia, internalização, mitigação, enfim, do 

gerenciamento desse risco, que é uma variável inerente ao risco de empreender.  

 

C. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO  

 

A primeira previsão do licenciamento ambiental na legislação ordinária surgiu com a 

Lei 6938/81, que assim prevê em seu Art. 10: 

“A construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e 

atividades utilizadoras de recursos ambientais, considerados efetiva e potencialmente 

poluidores, bem como os capazes, sob qualquer forma, de causar degradação 

ambiental, dependerão de prévio licenciamento de órgão estadual competente, 

integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, e do Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, em caráter 

supletivo, sem prejuízo de outras licenças exigíveis.” 

Sendo assim, as atividades efetivas ou potencialmente poluidoras deverão ser 

avaliadas pelo Poder Público através de um processo administrativo prévio e específico, a fim 

de determinar se os prejuízos decorrentes dos impactos ambientais são menores do que os 

benefícios socioeconômicos que ela trará para a coletividade.  

Esse procedimento se inicia com a solicitação do interessado ao órgão ambiental 

competente para licenciar, podendo ser o Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos 

Renováveis (IBAMA), os órgãos de meio ambiente dos estados e do Distrito Federal (Oemas) 

ou órgãos municipais de meio ambiente (Ommas). Portanto, a primeira etapa do 
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licenciamento ambiental é a identificação do órgão competente para licenciar. Tal tarefa  pode 

ser considerada árdua, diante das zonas cinzentas presentes nas normas que dispõem sobre a 

competência para licenciar, conforme ficará demonstrado mais adiante no trabalho. 

O segundo passo é o requerimento de Licença Prévia (LP) ao órgão ambiental, 

momento em que este definirá, conjuntamente com o empreendedor, os documentos, projetos 

e estudos ambientais necessários ao início do processo de licenciamento da atividade. É nessa 

fase que também deverão ser apresentados, quando necessários, os EIA/RIMAs, bem como 

realizadas as Audiências Públicas que lhes darão publicidade. Uma vez cumpridas as 

primeiras exigências, o órgão ambiental emitirá parecer técnico conclusivo, podendo decidir 

pelo deferimento ou indeferimento da Licença Prévia. 

A próxima etapa é a solicitação de Licença de Instalação – LI, sendo certo que esta 

deverá ser precedida da apresentação de Projeto Básico do Empreendimento, no caso de 

atividades consideradas de significativo impacto ambiental. Além disso, deverá ser 

demonstrado o cumprimento das condicionantes estabelecidas na LP.  

Uma vez em posse da LI, o empreendedor poderá dar início às obras, mas deverá 

ainda cumprir com as novas condicionantes dessa licença, para poder requisitar a obtenção da 

Licença de Operação.  

Por fim, a outorga da Licença de Operação permitirá que o empreendedor dê início as 

suas atividades.  

Ressalte-se que nada obsta que, ao longo do procedimento administrativo, novas 

exigências sejam impostas pelo órgão licenciador, devendo ser devidamente cumpridas pelo 

empreendedor, sob pena de indeferimento das Licenças. 

 

IV. RECORTE ESPACIAL E TEMPORAL 

 

O recorte espacial e temporal do presente estudo foi feito segundo ilustrado no gráfico 

abaixo:  
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O licenciamento de atividades para as quais não se exige a apresentação de Estudo de 

Impacto Ambiental (EIA) e seu respectivo Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), bem 

como os licenciamentos realizados fora do estado do Rio de Janeiro ou ainda pelo órgão 

ambiental federal (IBAMA) não farão parte do escopo deste trabalho. 

Com relação ao recorte temporal, serão propostos mecanismos de mitigação com base 

nas experiências do passado imediato (5 anos atrás), do presente e em algumas projeções para 

o futuro próximo (em menos de 5 anos). Isso porque o processo de licenciamento ambiental 

tem se demonstrado extremamente dinâmico, variando o seu foco, seus entraves e suas 

dificuldades com o passar dos anos.  

 

V. METODOLOGIA DE ANÁLISE:  

 

O projeto foi dividido em três etapas: 
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A. ETAPA 1: IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS 

 

 O primeiro deles consistiu na identificação dos riscos envolvidos no processo de 

licenciamento ambiental Para tanto, foi realizada uma pesquisa jurisprudencial, doutrinária, 

técnica e empírica, e identificados os aspectos mais problemáticos do licenciamento de 

atividades potencialmente poluidoras. 

Para efeitos didáticos, os riscos identificados foram subdivididos em 3 três grandes 

grupos:  

Grupo 1: Variáveis dos agentes do processo de licenciamento: 

(i) Ações Civis Públicas proposta pelo Ministério Público;  

(ii) Ações Populares;  

(iii)  Atuação discricionária do INEA – autorizações e anuências complementares e 

(iv) Exigências de outros órgãos intervenientes – SPU, Comando da Marinha do 

Brasil, IPHAN, INCRA, IBAMA, FUNAI e ICMBio. 

Grupo 2 Variáveis da execução (Geral) do Processo de Licenciamento Ambiental: 

(i) Conflito de Competência para licenciar;  

(ii) Cumprimento das condicionantes das licenças; 

(iii) Intervenção em Áreas de Preservação Permanente (APP); 

(iv) Averbação de Reserva Legal (RL); e  

(v) Cumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC). 

Grupo 3: Variáveis da execução qualificada de EIA/RIMA:  

(i) Definição da área de influência; 
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(ii) Estudos de Alternativa Locacional e tecnológica; 

(iii) Definição de Impactos Cumulativos e Sinérgicos;  

(iv) Realização de Audiências Públicas – execução e enfrentamento dos 

questionamentos levantados pela comunidade; e 

(v) Representatividade dos diagnósticos ambientais.  

Ressalta-se que cada uma dessas variáveis apontadas é capaz de gerar, mesmo que 

isoladamente, um elevado grau de insegurança jurídica (zonas cinzentas), devido à enorme 

dificuldade enfrentada no cumprimento de suas normas regulamentadoras 

Entende-se, entretanto, que o simples reconhecimento, classificação e hierarquização 

das fontes de riscos em licenciamento configuram importantes etapas no processo de 

mensuração e, por conseguinte, auxiliam significativamente a tomada de decisão dos agentes 

envolvidos. 

 

B. ETAPA 2: ANÁLISE JURÍDICA E PESQUISA QUALITATIVA: 

 

a) METODOLOGIA DA ANÁLISE JURÍDICA  

 

Num segundo momento, foram analisadas juridicamente as variáveis de risco 

encontradas, sendo que, dentre essas, elegeu-se as quatro mais problemáticas para uma 

investigação mais aprofundada ao longo deste trabalho. Foram elas:  

(i) Riscos advindos dos Conflitos de Competência para licenciar; 

(ii) Riscos advindos da discricionariedade do órgão ambiental; 

(iii) Riscos da demarcação da Reserva Legal; 

(iv) Ricos de uma eventual Ação Civil Pública.  

 

Nesta etapa foi realizada uma análise legal, doutrinária e jurisprudencial e, ao final, foi 

classificado o risco jurídico que cada uma dessas variáveis podem representar no processo de 

licenciamento ambiental. Adianta-se que tal classificação foi depois comparada com os 

resultados da pesquisa qualitativa ao final da Etapa 3.  
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b) METODOLOGIA DA EMPÍRICA – PESQUISA QUALITATIVA  

Ainda que, no mundo ideal, fosse mais indicada a metodologia de avaliação 

quantitativa dos riscos das distintas variáveis, essa tarefa seria excessivamente complexa para 

um primeiro trabalho, em função, sobretudo, da dificuldade de obtenção de dados.  

Sendo assim, a opção recaiu sobre a elaboração de avaliação mais simples, não 

quantitativa, mas que permitirá a análise categórica do Grau de Risco Jurídico envolvido em 

diferentes atividades submetidas ao licenciamento.   

O objetivo da pesquisa qualitativa é a percepção (sensação) de risco em matéria de 

licenciamento (no âmbito do estado do Rio de Janeiro) de atividades potencialmente 

causadoras de significativo impacto ambiental. 

Para tanto, entendeu-se necessária a criação de dois formatos de questionários 

diferentes, através dos quais empreendedores e agentes
5
 pudessem “medir” o grau de risco 

jurídico envolvido em cada uma das 16 fontes de risco do licenciamento ambiental.  

O primeiro deles (Anexo 1) serviu para avaliar a percepção de risco do grupo dos 

empreendedores, levando-se em consideração a concepção de risco discriminada na fórmula 

abaixo: 

 

 

 

Po é igual a probabilidade de ocorrência de determinado evento causador de 

perda financeira para no processo de licenciamento e Mpf é a magnitude da perda 

financeira, caso esse evento se verifique.  

Assim, cada uma das fontes risco foi avaliada em suas dimensões “Probabilidade de 

ocorrência” e “Magnitude da perda financeira”. 

A dimensão Po deverá foi classificada em ALTA, MÉDIA ou BAIXA, levando-se em 

consideração que a recorrência é: 

                                                           
5
 Entende-se por agentes os promotores de justiça do Ministério Público  
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 ALTA, quando ≥ 70% dos casos; 

 MÉDIA, quando ≥ 30 % e < a 70% dos casos e; 

 BAIXA,quando < 30% dos casos. 

A dimensão Mpf, por sua vez, foi avaliada em ALTA, MÉDIA ou BAIXA, levando-

se em consideração eventual perda comparada ao investimento total realizado na atividade.  

O segundo tipo de questionário foi criado para ser aplicado aos agentes de fiscalização 

do licenciamento
6
 (Anexo 2). Trata-se, simplesmente, de um “questionário espelho”, onde a 

única diferença reside na avaliação da magnitude do entrave, em vez da perda financeira.  

Finda a pesquisa qualitativa, os resultados foram transportados para 5 diferentes tipos 

gráficos: 

 Gráficos Gerais (Anexo 3): Incluídas as respostas de todos os entrevistados e 

individualmente avaliadas as variáveis Probabilidade de ocorrência e 

Magnitude do impacto. 

 Gráficos Empreendedores (Anexo 4): Diretores de sustentabilidade, 

advogados do consultivo jurídico-ambiental, advogados do jurídico-ambiental 

de empresas, consultores da área de sustentabilidade.  

 Gráficos Agentes do INEA (Anexo 5): Assessores jurídicos da Procuradoria 

do INEA, Assessor da presidência, Diretor financeiro e Presidente do Instituto. 

 Gráficos Promotores do GATE: (Anexo 6) Avaliação dos Coordenadores de 

Meio Ambiente, Daniel Lima e Murilo Nunes de Bustamante. 

 Tabela Excel Probabilidade de Ocorrência Vs Magnitude do Impacto 

(Anexo 7): Ranking de risco.  

Após o exame dos referidos gráficos, de seus dados e informações, foram classificados 

os riscos empiricamente e comparados aos diagnósticos jurídicos de cada uma das fontes de 

risco. Buscou-se com isso testar a hipótese do Banco Mundial de que a falta de clareza das 

normas ambientais está atrasando os processos de licenciamento e gerando, 

consequentemente, a fuga de investimentos do nosso país. 

C. ETAPA 3 – PROPOSIÇÃO DE MECANISMOS DE MITIGAÇÃO 

 

                                                           
6
 Promotores do GATE e agentes do INEA. 
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A proposição de mecanismo de mitigação levará em consideração os resultados da 

pesquisa legal e da aplicação da pesquisa qualitativa, aproveitando-se tanto os resultados 

gráficos das respostas aos questionários, quanto os depoimentos dos entrevistados, que, no 

mais das vezes, não limitaram a mera resposta aos questionários. 

VI. RESUTADOS POR GRUPOS 

 

A. GRUPO DE RISCO 1: CONFLITO DE COMPETÊNCIA PARA LICENCIAR 

 

A possibilidade de existência de um eventual Conflito de Competência para licenciar 

configura um risco ao licenciamento ambiental e deve, consequentemente, ser levado em 

consideração pelo empreendedor ao calcular o risco inerente à prática de atividades de 

impacto significativo ao meio ambiente.  

No curso do processo de licenciamento em trâmite no órgão ambiental estadual, pode 

ser proposta no Judiciário uma ação, na qual se discuta a competência do órgão ambiental 

para licenciar a atividade. Em tal situação, caso fique decido que o requerimento da licença 

foi feito em órgão ambiental que não tinha competência originária para imiti-la, ocorrerá a 

“interrupção do processo de licenciamento no órgão estadual ou a realização de novo processo 

de licenciamento, com assunção da competência originária ou avocação da competência pelo 

órgão adequado”
7
. 

Somente a título de ilustração da gravidade da questão, cumpre dizer que é comum em 

empreendimentos de grande porte a realização de contratos com terceiros antes mesmo de 

acabar o processo de licenciamento ambiental. Não raramente, tais contratos encerram 

cláusulas que determinam uma data futura exata para a entrega do produto final da atividade. 

 É o caso, por exemplo, de uma empresa marítima que, durante o processo de 

licenciamento de um estaleiro naval, firma contratos com terceiros, se comprometendo a 

entregar navios prontos em uma data futura “x”. Ocorre que tal data de entrega foi calculada 

levando-se em consideração o tempo médio da concretização um licenciamento ambiental.  

Todavia, pode ocorrer que, ao longo desse processo, o Judiciário, em reposta a 

eventual ação proposta, decida pela competência de outro órgão ambiental, que não aquele 

                                                           
7
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, Cartilha de Licenciamento Ambiental. 2ª ed., Brasília, 2007, p. 37 
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que já estava licenciando a atividade. Nesse caso, independentemente da mera interrupção no 

processo de licenciamento, ou da realização de um novo processo desde o início, haverá um 

atraso enorme na expedição da Licença de Operação. Conseqüentemente, haverá um atraso 

inesperado no cronograma de entrega dos navios, o que fatalmente determinará o pagamento 

de multas contratuais exorbitantes.  

Imagine-se agora que essa mesma empresa tenha celebrado outros contratos por meio 

dos quais se compromete a pagar pelo fornecimento de produtos e serviços como 

fornecimento de energia, água e matérias-primas para a construção. Dado este cenário, pode-

se perceber o quão graves podem ser os prejuízos econômicos decorrentes do atraso no 

processo de licenciamento ambiental.  

O exemplo acima, longe de ser um caso isolado, demonstra como a forma jurídica de 

que se reveste hoje o procedimento de licenciamento ambiental permite que tais situações se 

verifiquem com freqüência no cotidiano dos empreendedores. . 

 

a) RISCO LEGAL 

 

Constituição Federal  

No âmbito constitucional, a matéria está prevista nos incisos VI e VII e no § único, do 

art. 23 da magna Carta: 

Art. 23 - É competência comum da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios: 

VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de 

suas formas; 

VII - preservar as florestas, a fauna e a flora; 

 

Parágrafo único - Leis complementares fixarão normas para a 

cooperação entre a União e os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-

estar em âmbito. 
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Depreende-se do aludido dispositivo constitucional que o procedimento de 

licenciamento ambiental - instrumento da política nacional de promoção e preservação do 

meio ambiente (art. 9, inciso IV, da Lei nº 6938/81) - é de competência comum da União, dos 

Estados, Municípios e do Distrito Federal. Sendo assim, a princípio, todos os entes da 

federação estariam aptos a licenciar as atividades potencialmente poluidoras, sem que 

houvesse hierarquia ou preponderância de interesses na competência para licenciar.  

 

Evidentemente que o simples estabelecimento de uma regra geral de competência 

comum entre os entes da federação geraria um número infinito de conflitos de competência, 

caso não fosse devidamente regulamentada. 

 

Atento a isso, o constituinte previu no parágrafo único do mesmo artigo a necessidade 

de criação de Lei Complementar que fixasse normas de cooperação entre os entes da 

federação.  

 

Contudo, tal lei nunca chegou a existir, tramitando, desde 2003, no Congresso 

Nacional o Projeto de Lei Complementar nº 12/2003, que fixa as normas de cooperação entre 

União, Estados, Municípios e Distrito Federal, no que tange às competências comuns 

previstas nos incisos VI e VII, do art. 23 da CF. Ademais, existe um projeto de lei 

substitutivo, também em trâmite, que prevê mudanças no PLC 12/2003, principalmente no 

que concerne à concessão de maior autonomia aos municípios no licenciamento de projetos, o 

que, normalmente, tem sido feito pelos órgãos ambientais municipais.  

 

Identifica-se, em primeiro lugar, que a omissão do legislador ante o dever 

constitucional de editar a referida Lei Complementar, representa, por si só, um risco ao 

processo de Licenciamento Ambiental. Pois hoje não é possível determinar com razoável 

segurança jurídica qual é o órgão competente para licenciamento de determinadas atividades.  

 

Plano Infraconstitucional 
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No plano infraconstitucional, a questão foi primeiramente regulamentada em 1981 

(antes, portanto, da atual Constituição Federal) com a edição Lei 6938 - Política Nacional do 

Meio Ambiente.  

O art. 10 da Lei determina a necessidade de prévio licenciamento do órgão estadual 

competente para a construção, instalação, ampliação e funcionamento de atividades efetiva 

ou potencialmente
8
 poluidoras

9
. Por sua vez, o § 4º deste artigo estabeleceu a competência 

supletiva do IBAMA para o licenciamento de atividades e obras de significativo impacto 

ambiental e regional.  

Note-se, que, dessa forma, a Lei 6938/81 estabeleceu como fator preponderante na 

determinação do órgão competente os critérios da extensão e da regionalidade do impacto 

ambiental.  

 

Plano Infralegal 

 

Os critérios de competência definidos pelo art. 10º, da Lei 6938/81 pouco agregaram 

em matéria de segurança jurídica, tornando imperativa a edição de norma regulamentadora 

que definisse melhor os contornos da competência para licenciar.  

Em 1997, foi editada Resolução CONAMA 237, que estabeleceu, ao longo de seus 

arts. 4 e segs, novas  regras de competência para licenciar. Vejamos: 

 

Art. 4º - Compete ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, órgão executor do SISNAMA, o 

licenciamento ambiental, a que se refere o artigo 10 da Lei nº 6.938, de 31 de 

agosto de 1981, de empreendimentos e atividades com significativo 

impacto ambiental de âmbito nacional ou regional, a saber: 

                                                           
8
 Com fundamento no princípio da precaução. 

9
 Art. 10. A construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadoras de 

recursos ambientais, considerados efetiva e potencialmente poluidores, bem como os capazes, sob qualquer 

forma, de causar degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento de órgão estadual competente, 

integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, e do Instituto Brasileiro do Meio    § 4º 

Compete ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis - IBAMA o licenciamento 

previsto no caput deste artigo, no caso de atividades e obras com significativo impacto ambiental, de âmbito 

nacional ou regional.Ambiente e Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, em caráter supletivo, sem prejuízo de 

outras licenças exigíveis. 
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I - localizadas ou desenvolvidas conjuntamente no Brasil e em país limítrofe; 

no mar territorial; na plataforma continental; na zona econômica 

exclusiva; em terras indígenas ou em unidades de conservação do domínio 

da União. 

II - localizadas ou desenvolvidas em dois ou mais Estados; 

III - cujos impactos ambientais diretos ultrapassem os limites territoriais do 

País ou de um ou mais Estados; 

IV - destinados a pesquisar, lavrar, produzir, beneficiar, transportar, armazenar 

e dispor material radioativo, em qualquer estágio, ou que utilizem energia 

nuclear em qualquer de suas formas e aplicações, mediante parecer da 

Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN; 

V- bases ou empreendimentos militares, quando couber, observada a 

legislação específica. 

§ 1º - O IBAMA fará o licenciamento de que trata este artigo após considerar 

o exame técnico procedido pelos órgãos ambientais dos Estados e Municípios 

em que se localizar a atividade ou empreendimento, bem como, quando 

couber, o parecer dos demais órgãos competentes da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios, envolvidos no procedimento de 

licenciamento. 

§ 2º - O IBAMA, ressalvada sua competência supletiva, poderá delegar aos 

Estados o licenciamento de atividade com significativo impacto ambiental de 

âmbito regional, uniformizando, quando possível, as exigências. 

Art. 5º - Compete ao órgão ambiental estadual ou do Distrito Federal o 

licenciamento ambiental dos empreendimentos e atividades:  

I - localizados ou desenvolvidos em mais de um Município ou em unidades 

de conservação de domínio estadual ou do Distrito Federal; 

II - localizados ou desenvolvidos nas florestas e demais formas de vegetação 

natural de preservação permanente relacionadas no artigo 2º da Lei nº 4.771, 

de 15 de setembro de 1965, e em todas as que assim forem consideradas por 

normas federais, estaduais ou municipais; 
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III - cujos impactos ambientais diretos ultrapassem os limites territoriais de 

um ou mais Municípios; 

IV – delegados pela União aos Estados ou ao Distrito Federal, por instrumento 

legal ou convênio. 

Parágrafo único. O órgão ambiental estadual ou do Distrito Federal fará o 

licenciamento de que trata este artigo após considerar o exame técnico 

procedido pelos órgãos ambientais dos Municípios em que se localizar a 

atividade ou empreendimento, bem como, quando couber, o parecer dos 

demais órgãos competentes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, envolvidos no procedimento de licenciamento. 

Art. 6º - Compete ao órgão ambiental municipal, ouvidos os órgãos 

competentes da União, dos Estados e do Distrito Federal, quando couber, o 

licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades de impacto 

ambiental local e daquelas que lhe forem delegadas pelo Estado por 

instrumento legal ou convênio.  

Art. 7º - Os empreendimentos e atividades serão licenciados em um único 

nível de competência, conforme estabelecido nos artigos anteriores. 

Depreende-se dos incisos I do art. 4º e do Art. 5º, que a titularidade do bem passou a 

ser mais um critério de definição de competência. Contudo, tal previsão, ao invés de definir 

melhor os limites da competência de cada órgão, aprofundou ainda mais o problema. Da 

forma como a norma se apresenta, pode ocorrer, por exemplo, que critério da extensão do 

dano aponte para o licenciamento estadual, enquanto o da titularidade atraia a competência do 

IBAMA.  

Ademais, ficou estabelecido no art. 7 que as atividades deverão ser licenciadas em 

apenas um único nível de competência, sem determinar qual seria o critério determinante no 

caso de conflito entre eles. 

Sendo assim, não há dúvidas de que a legislação ambiental, até que seja aprovada a tão 

aguardada Lei Complementar, permanecerá bastante confusa, donde se extrai o seu risco 

jurídico, indubitavelmente, elevado. 
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Risco jurisprudencial  

Com relação ao Risco jurisprudencial, cumpre destacar, em primeiro lugar, que a 

constitucionalidade da Resolução CONAMA 237/97 é hoje amplamente questionada pela 

doutrina. Os principais argumentos invocados são: (i) ilegalidade dos dispositivos que 

prevêem a titularidade do bem como fator atrativo da competência de um órgão para licenciar 

(incisos IV e V, do artigo 4º e II do 5º), já que afrontariam a lógica estabelecida na Política 

Nacional de Meio Ambiente, que determina como critério preponderante apenas o a extensão 

do impacto e
10

; (ii) inconstitucionalidade do art. 7, que estabelece um único nível de 

competência para o licenciamento. A regra seria inconstitucional, pois somente a Lei 

Complementar poderia ter tratado de matéria definidora de competência. 

Por outro lado, existem doutrinadores que defendem a constitucionalidade da referida 

resolução, uma vez que esta estaria apenas regulamentando o que, na verdade, já estava 

presente no espírito constitucional do art. 23, além de amparada pelos princípios 

constitucionais da preponderância dos interesses, da subsidiariedade e da segurança jurídica
11

. 

Vale notar que tais princípios também estão presentes na Política Nacional de Meio 

Ambiente.  

A ausência do mínimo de consenso na teoria sobre a forma de determinação da 

competência para licenciar reflete uma prática igualmente marcada por uma enorme zona 

cinzenta de inseguranças jurídicas. A verdade é que o poder legislativo não foi capaz de 

estabelecer limites bem definidos em matéria de competência ambiental, trabalho este que não 

pode ser suprido pelo Judiciário. 

Consequentemente, não são raros os casos em que uma mesma atividade seja objeto de 

dois procedimentos administrativos distintos, um realizado pelo órgão ambiental estadual e 

outro pelo IBAMA. Os que defendem tal possibilidade a fazem apoiados no art. 23 da CF, 

que preceitua a competência comum entre entes para fiscalizar e executar o cumprimento da 

legislação ambiental.  

                                                           
10

 Nesse sentido: PEDRO, Antonio Fernando Pinheiro. O Licenciamento ambiental e a autonomia municipal. In: 

Werneck, Mario Silva, Bruno Campos e outros (Coords). Direito Ambiental. Belo Horizonte: Del Rey, 2005, P. 

84-85. “O embasamento na titularidade do bem para determinar qual membro do Sisnama é competente 

para realizar o licenciamento ambiental, além de ferir dispositivos da Lei 6938/1981, gera inúmeros 

conflitos entre os entes federativos.”  
11

 Entendimento depreendido do Parecer n.01/2007, do Procurador do Estado do Rio de Janeiro, Dr. Rafael 

Daudt de Oliveira.  
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Por outro lado, o art. 7, da Resolução CONAMA 237, determina que o licenciamento 

ambiental deva ser realizado em um único nível de competência, o que significa que existiria 

ilegalidade no duplo licenciamento de mesma atividade, já que haveria apenas um ente 

competente originalmente para o licenciamento da atividade. 

A questão é usualmente levado ao Poder Judiciário, o qual é incumbido da difícil 

tarefa de interpretar casuisticamente a lei ambiental no que tange à competência para 

licenciar. Além do conflito de competência para licenciar, surge, ainda, o conflito de 

competência para julgar. É o que se verifica na jurisprudência que se segue: 

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE. 

SUSPENSÃO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA IMPLANTAÇÃO DE USINA 

HIDRELÉTRICA. BACIA HIDROGRÁFICA DO PARANÁ. AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL MAIS AMPLA E ABRANGENDO 

O OBJETO DA AÇÃO PROPOSTA PELO PARQUET ESTADUAL. RECONHECIMENTO 

DE CONTINÊNCIA. NECESSIDADE DE JULGAMENTO SIMULTÂNEO. 

COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 

 

1. Trata-se de conflito negativo de competência instaurado entre Juízo Federal e Juizado 

Especial de Pato Branco - SJ/PR e o Juízo de Direito da 2ª Vara Cível de Pato 

Branco/PR. Os autos versam sobre ação civil pública por danos ao meio ambiente, de 

natureza preventiva, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Paraná contra o Instituto 

Ambiental do Paraná - IAP, objetivando a condenação em obrigação de não-fazer consistente 

na abstenção de qualquer ato de deferimento de licenças ambientais relativas à construção da 

Usina Hidrelétrica Salto Grande. Ao declinar da competência, o Juízo estadual asseverou a 

existência de ação anterior proposta pelo Ministério Público Federal mais ampla e 

abrangendo o objeto do feito ajuizado na Justiça estadual. 

 

2. Concomitantes ações civis públicas, constatada a existência de continência, devem ser 

reunidas para apreciação simultânea, evitando-se composições judiciais contraditórias. 

 

3. Em ambas as ações, o pedido refere-se à ordem de não fazer nenhuma medida que vise à 

implantação da usina hidrelétrica de Salto Grande, porém, verifica-se que o pedido 

apresentado na ação proposta na Justiça Federal é mais amplo do que o feito ajuizado perante 

a Justiça estadual, pois envolve a atuação de outros órgãos estatais e discussão sobre a 

responsabilidade do Ibama, em razão do procedimento para licença ambiental. 

Competência da Justiça Federal.Precedentes: CC 46.953/PR, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 

19.06.2006; CC22.682/RS, Rel. Min. Franciulli Netto, DJ 12.05.2003; CC 36.439-SC, Rel. 

Min. Luiz Fux, DJ 17.11.2003. 

 

4. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo suscitante, o Juízo Federal e 

Juizado Especial de Pato Branco -SJ/PR.”
12

 (grifo meu) 

 

 

                                                           
12

 STJ, 1ª Seção CC 99118 / RS. Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES , DJ 11/02/09 
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Definição das normas aplicáveis - constitucionalidade da CONAMA 237/97. 

Em primeiro lugar, o juiz deverá decidir quais regras serão aplicadas ao caso, podendo 

ser a resolução CONAMA 237 conjuntamente com Lei Federal 6938 e Constituição ou, caso 

não se considere constitucional a Resolução, somente a Lei Federal e a Carta Magna. 

Dependendo da escolha do julgador, a decisão poderá ser diametralmente oposta.  

Por exemplo, em havendo um conflito de competência entre órgão ambiental 

municipal e órgão estadual, caso o juiz decida pela constitucionalidade da CONAMA, apenas 

um único órgão poderia ser declarado competente a licenciar, conforme determinado em seu 

art. 7º. Sendo assim, caso o juiz decidisse pela “localidade” do impacto (leia-se impacto 

restrito à área de um município), estaria configurada a competência originária do município. 

Portanto, nulo seria o licenciamento feito pelo órgão estadual, já que incompetente para a 

prática do ato.  

Contudo, caso o juiz entendesse pela inconstitucionalidade da referida resolução, não 

haveria na lei artigo que expressamente previsse o licenciamento municipal, pois a Lei 6938 

sequer menciona o município, quando trata do licenciamento ambiental. Diante disso, o juiz 

poderia decidir pela incompetência tanto do órgão estadual, como do municipal. Mas a 

questão poderia não se encerrar neste ponto: o juiz, por outro lado, poderia entender que, 

apesar de a lei não prever o licenciamento pelo órgão municipal, “a Constituição Federal é a 

supremacia em hierarquia legislativa no país, não podendo a Lei ordinária dispor diferente 

dela. A CF/88 veio incluir os municípios no âmbito da competência para licenciar ”
13

. Neste 

caso, o juiz poderia, mesmo considerando inconstitucional a resolução CONAMA, decidir 

pela competência do município, se entendesse que o impacto não ultrapassaria seus limites 

geográficos.  

 

Análise da extensão do dano e da titularidade do bem 

Como já deve ser possível depreender do exemplo supracitado, o problema na hora da 

determinação da competência não se restringe à questão da constitucionalidade da resolução 

CONAMA. Há, ainda, a questão que envolve a aplicação do critério extensão do dano, 

                                                           
13

 TORRES, Marcos Abreu. Aspectos polêmicos do licenciamento ambiental. Fórum de Dir. Urbano – FDUA, 

Belo Horizonte, ano 5, n.25, p. 3035, jan/fev.2006. 
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previsto primeiramente no art. 10 da Lei 6938/81, bem como a aplicação do critério 

titularidade do bem, prevista na Resolução 237. 

Supondo que o juiz aceite a constitucionalidade da CONAMA, ele analisará o caso, 

em primeiro lugar, à luz do critério da titularidade. Desta forma, se, dentre os bens impactados 

pelo empreendimento, haja algum que possa atrair o interesse da União, o licenciamento será 

de  competência deste ente. 

 Todavia, não existe consenso na doutrina sobre a aplicação desse critério. Questiona-

se se o mero impacto sobre um bem da União, como é o caso dos terrenos de Marinha, seria 

suficiente para atrair a competência do órgão federal para licenciar a atividade. A doutrina se 

divide neste tocante. Enquanto alguns (QUEM?) defendem essa possibilidade, pautados nos 

parâmetros infralegais, outros (QUEM?) afirmam,, por exemplo, que o licenciamento de 

quiosques de praia deve ser feito pelo órgão municipal, a despeito dos impactos que geram ao 

terreno de marinha - bem da União. 

Para estes, o critério da titularidade do bem não seria o fator preponderante na 

definição da competência, e sim o critério da preponderância do interesse. E, sendo assim, 

não haveria interesse da União em licenciar um empreendimento pequeno e de baixo impacto 

ambiental, como são os quiosques de praia.  

Porém, mais uma vez, estamos diante de zona cinzenta, na qual impera a insegurança 

jurídica, tendo em vista que, no caso concreto, pode ser extremamente difícil para os usuários 

externos definir, previamente, se prepondera sobre sua atividade o interesse da União, do 

estado ou do município no qual ela é desenvolvida. 

b) CLASSIFICAÇÃO DO RISCO JURÍDICO  

Nota-se, diante de tudo o que foi dito neste capítulo, que o risco jurídico do Conflito 

de Competência é, sem sombra de dúvidas, muito alto. É certo que, em determinados casos, 

como, por exemplo, nos licenciamentos de hidroelétricas e loteamentos, ou, ainda, em casos 

que envolvam bens da União, é extremamente difícil para o empreendedor identificar qual é o 

órgão originariamente competente. Em tais situações, o risco jurídico de se ter a decretação da 

nulidade da licença em juízo, por ausência de competência originária do órgão ambiental 

licenciador, é bastante elevado.  
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Existe, ainda, o risco de ter que arcar com os custos elevados de um duplo 

licenciamento, pois alguns tribunais têm entendido que dois ou mais órgãos podem ter 

interesse no licenciamento da atividade e, portanto, teriam competência para licenciar 

concomitantemente a mesma atividade. Isso gera, ainda, o risco de se ter dois entendimentos 

distintos sobre o mesmo tema.  

Nota-se, então, que o conflito de competência para licenciar pode determinar a 

decretação de nulidade de licenças, a necessidade de licenciamento complementar, ou mesmo 

o duplo licenciamento. Sendo assim, acredita-se que o risco jurídico envolvido na matéria é 

ALTO. 

c) RISCO EMPÍRICO 

 

As análises dos gráficos dos Surveys realizados com empreendedores, agentes do 

INEA, bem como agentes do Ministério Público surpreendem ao apontar para uma 

Probabilidade MÉDIA para BAIXA, quando não 100% baixa, de ocorrência de conflitos de 

competência no licenciamento de atividades potencialmente poluidoras.  

 

Gráfico: Survey Licenciamento Ambiental - Po 
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Gráfico: Survey Licenciamento Ambiental (Ministério Público) – Po 

 

Gráfico: Survey Licenciamento Ambiental (EMPREENDEDORES) 
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Gráfico: Survey Licenciamento Ambiental (Agentes do INEA) 

 

Note-se que ambos os procuradores entendem que a probabilidade de ocorrência desse 

entrave é 100% baixa. E que a percepção dos agentes do INEA é ainda mais baixa do a dos 

empreendedores. 

O que, então, os gráficos demonstram? Por que a análise jurídica se distancia tanto da 

realidade empiricamente percebida? Tais perguntas foram indagadas aos entrevistados e, 

todos - empreendedores, agentes do licenciamento e Ministério Público - responderam que o 

conflito de competência, apesar de já ter sido, hoje não é mais um problema que assombra os 

processos de licenciamento ambiental. 

Provavelmente ainda receosos do passado, os empreendedores- aqueles que sofreram 

mais as conseqüências deste-, tenham sentido o risco um pouco mais acentuado do que os 

demais.  

Todavia, fato é que a questão se dinamizou. E hoje, a despeito da insegurança jurídica 

que certamente envolve a matéria, os limites da competência de cada órgão ambiental foram 

se estabelecendo na prática, no dia-a-dia dos processos de licenciamento, através do diálogo 

formal e do respeito político que hoje parece estar presente na relação entre órgãos 

ambientais.  

Por outro lado, tal tendência identificada pelos gráficos caminha no mesmo sentido 

dos resultados da pesquisa do Banco Mundial, quando do questionamento de seus 

entrevistados sobre até que ponto a falta de regulamentação da Lei Complementar, das 
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competências ambientais complica ou confunde o processo de licenciamento. O resultado do 

questionário aplicado pelo banco apontou para a possibilidade de se tratar “mais de um 

problema de gestão do que normativo”
14

. 

Já com relação a magnitude do impacto, caso haja um conflito de competência, é 

percebida com uma maior relevância, conforme demonstram os gráficos abaixo: 

Gráfico: Survey Licenciamento Ambiental 

 

Gráfico: Survey Licenciamento Ambiental (Ministério Público) 

 

Gráfico: Survey Licenciamento Ambiental (EMPREENDEDORES) 

                                                           
14 Questão 3 do Anexo 8, - Questionário enviado sobre o sistema de licenciamento no brasil 

respostas/tendências registradas.  
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Sendo assim, ainda que bastante reduzida a probabilidade de ocorrência de conflito de 

competência positivo ou negativo para licenciar, como a magnitude do eventual impacto é 

significativa, será importante a proposição de mecanismos capazes de mitigar os riscos 

inerentes ao conflito de competência. 

 

d) GERENCIAMENTO DO RISCO 

 

No mundo ideal, seria proposta uma Ação Direta de Inconstitucionalidade por 

Omissão, para que o Poder Legislativo fosse forçado a cumprir com o seu dever 

constitucional de criar a Lei Complementar prevista no § único, do art. 23 da CF. Contudo, 

como este instrumento não hábil para resolver o problema em curso período de tempo pelo 

empreendedor, esta não é uma opção de gerenciamento de risco válida. 

Em todo caso, deixe-se anotado que a eventual aprovação da Lei complementar iria, se 

bem redigida, reduzir em boa parte os riscos da Competência para Licenciar.  Ao menos, se 

saberia de antemão e com bem mais certeza qual legislação estaria regulamentando os limites 

da competência dos órgãos para licenciar, ainda que, possivelmente e em determinados casos, 

restassem algumas dúvidas sobre o órgão competente para licenciar. 

Feitas tais considerações, entendo que o gerenciamento dos riscos advindos do conflito 

de competência para licenciar pode se dar de duas formas: A primeira, através consulta 

prévia e formal aos órgãos, sob os quais pairem dúvidas sobre a competência originária, a 
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fim que estes se manifestem competentes ou incompetentes. Para tanto, aconselha-se o 

requerimento de uma CA (Certidão Ambiental) ao INEA
15

antes de iniciar o processo, ou o 

quanto antes. 

Na pior das hipóteses – quando há conflito positivo ou negativo de competência – a 

consulta terá tido a sua serventia, pois o empreendedor saberia com antecedência da 

possibilidade de entrave no processo, modificando, de início, o seu cronograma. 

A segunda alternativa é o gerenciamento desses riscos através de uma análise 

jurisprudencial cuidadosa da forma com que os tribunais vêm decidindo a competência para 

licenciar atividades que são idênticas ou equiparadas àquela que se pretende licenciar. 

Em qualquer dos casos, os riscos, apesar de não serem reduzidos a zero, estariam, 

significativamente, mitigados.  

 

B. GRUPO 2: DO PODER DISCRICIONÁRIO DO ÓRGÃO LICENCIADOR. 

 

c) RISCO LEGAL 

 

Dentre as variáveis analisadas neste trabalho, acredita-se que o “poder discricionário 

do órgão ambiental” seja o fator de mais alto risco jurídico no licenciamento ambiental. 

O Poder discricionário, segundo Hely Lopes Meirelles16, “... é o poder que o direito 

concede à administração pública, de modo explícito ou implícito, para a prática de atos 

administrativos com liberdade na escolha de sua conveniência”. Tal escolha administrativa 

ocorrerá sempre, pois, “quanto à competência, à forma e a finalidade do ato, a autoridade está 

subordinada ao que a lei dispõe”. 

O risco jurídico do poder discricionário decorre, diretamente, das questões atinentes à 

natureza jurídica do licenciamento ambiental. Conforme bem anotou o autor HAMILTON 

ALONSO JR, no livro Aspectos Jurídicos do Licenciamento Ambiental: 

                                                           
15

 Este aspecto será mais bem explorado no item V. 
16

 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro.18ª Ed. São Paulo. Malheiros. 1993,p. 103. 
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“Analisando-se a natureza jurídica do Licenciamento Ambiental, 

fica a dúvida se sobre ele a Administração Pública possui 

discricionariedade, com margem de liberdade para dentro do processo 

licenciatório exercer o poder de escolha, dentre os caminhos que se 

apresentem, ou se trata de atividade vinculada sobre a qual inexiste 

margem de opção17.”  

 Certo é que a doutrina está longe de estabelecer um consenso a respeito desse assunto. 

Enquanto alguns defendem a natureza de autorização das licenças ambientais- estando 

presente, nesse caso, a discricionariedade típica desse ato administrativo-, outros entendem 

que a mesma seja ato vinculado, pois se está diante de ato formal de licença.  

 Sendo assim, resta patente o risco jurídico advindo da indefinição da natureza jurídica 

da licença, pois não se sabe, de antemão, se o cumprimento de todas as exigências legais, bem 

como as condicionantes das licenças irá garantir, ou não, a concessão da licença pelo órgão 

ambiental ao final do processo. 

 Algumas questões atinentes ao processo de licenciamento ambiental vêm sendo 

tipicamente tratadas no seio da discricionariedade do órgão ambiental, por exemplo: (i) a 

escolha do critério técnico de análise, dentre os possíveis; (ii) os tipos de técnicas de 

compensações; (iii) os valores a serem pagos a título de compensação social; (iv) as 

definições de prazos para o cumprimento de condicionantes e; (v) a definição das 

condicionantes; (vi) as exigências de anuências e estudos complementares.  

 Além disso, a própria exigência de Estudo de Impacto Ambiental poderá ser 

dispensada, desde que fundamentadamente, pelo órgão ambiental  

 Cumpre destacar, neste tocante, alguns artigos da Resolução Conama 237 que deixam 

clara a existência de certa discricionariedade da Administração Pública. Vejamos: 

Art. 3º- A licença ambiental para empreendimentos e atividades consideradas 

efetiva ou potencialmente causadoras de significativa degradação do meio 

dependerá de prévio estudo de impacto ambiental e respectivo relatório de 

impacto sobre o meio ambiente (EIA/RIMA), ao qual dar-se-á publicidade, 

                                                           
17

 FINK, Daniel Roberto. Et al..Aspectos Jurídicos do Licenciamento Ambiental. 1ª ed. Rio de Janeiro: 

Forense Universitária, 2000, p. 48.  
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garantida a realização de audiências públicas, quando couber, de acordo com a 

regulamentação. 

Parágrafo único. O órgão ambiental competente, verificando que a atividade 

ou empreendimento não é potencialmente causador de significativa 

degradação do meio ambiente, definirá os estudos ambientais pertinentes 

ao respectivo processo de licenciamento. 

Art. 12 - O órgão ambiental competente definirá, se necessário, 

procedimentos específicos para as licenças ambientais, observadas a 

natureza, características e peculiaridades da atividade ou empreendimento e, 

ainda, a compatibilização do processo de licenciamento com as etapas de 

planejamento, implantação e operação. 

§ 1º - Poderão ser estabelecidos procedimentos simplificados para as 

atividades e empreendimentos de pequeno potencial de impacto 

ambiental, que deverão ser aprovados pelos respectivos Conselhos de Meio 

Ambiente. 

§ 2º - Poderá ser admitido um único processo de licenciamento ambiental 

para pequenos empreendimentos e atividades similares e vizinhos ou para 

aqueles integrantes de planos de desenvolvimento aprovados, previamente, 

pelo órgão governamental competente, desde que definida a responsabilidade 

legal pelo conjunto de empreendimentos ou atividades. 

Da simples leitura desses artigos, verifica-se que aspectos fundamentais do processo 

de licenciamento ambiental – definição de significativa degradação, estabelecimento de 

procedimentos simplificados, definição de pequeno potencial de impacto ambiental – serão 

determinados segundo a discricionariedade do órgão licenciador.  

Outrossim, como ressaltam Édis Milaré e Herman Benjamin, as conclusões oferecidas 

no EIA/RIMA “...não extinguem apreciação de conveniência e oportunidade que a 

Administração Pública pode exercer, como, por exemplo, na escolha de uma entre múltiplas 
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alternativas, optando, inclusive, por uma que não seja a ótima em termos estritamente 

ambientais”
18

.  

d) CLASSIFICAÇÃO DO RISCO JURÍDICO 

Constado que o procedimento de licenciamento ambiental está atrelado à conveniência 

e oportunidade do órgão ambiental em diversos dos seus aspectos, entende-se que aí reside 

um risco jurídico MÉDIO PARA ALTO. 

 

e) RISCO EMPÍRICO: 

Em primeiro lugar, ressalte-se que esta variável foi avaliada apenas no questionário 

aplicado aos empreendedores, já que são os únicos a sofrer diretamente as conseqüências da 

atuação discricionária do INEA. Por tal razão, o risco advindo da discricionariedade do INEA 

não será avaliada na Tabela Excel Probabilidade de Ocorrência Vs Magnitude do 

Impacto (Anexo 7): 

Os resultados da pesquisa empírica, conforme se depreende dos gráficos abaixo, 

confirmam a tendência apontada pelo estudo de risco jurídico: a discricionariedade do INEA 

é, sim, um fator de ALTO risco no processo de licenciamento ambiental. 

 

 

 

 

 

 

                                                           

18
 MILARÉ, Édis; BENJAMIN, Antonio Herman V. Estudo prévio de impacto ambiental: 

teoria prática e legislação. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1993.p.68. 
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Gráfico: Survey Licenciamento Ambiental (EMPREENDEDORES) 
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Depreende-se da análise dos gráficos, que, de fato, a discricionariedade atribuída por 

lei ao órgão ambiental vem sendo por ele plenamente exercida. Está clara, ao menos neste 

tocante, a relação direta e proporcional entre risco jurídico e o risco empiricamente verificado 

(probabilidade de ocorrência ALTA). 

Nota-se, ainda, que a magnitude do impacto no processo de licenciamento foi avaliada 

pelos empreendedores de MÉDIA para ALTA.  

Tal constatação demonstra-se bastante preocupante, uma vez que “...nada mais 

perigoso para a tutela ambiental do que o administrador absolutamente livre ou que não sabe 

utilizar a liberdade limitada que o legislador lhe conferiu”
19

 . A previsibilidade mínima de 

atuação do órgão ambiental é fundamental para a avaliação dos custos pelo empreendedor. 

Este ponto não ser menosprezado, sob pena de inobservância do direito ao exercício de 

atividades econômicas (art. 170, da CF), alicerce de um dos objetivos fundamentais da 

República: “garantir o desenvolvimento nacional” (art. 3º, inciso II, CF). 

 Por outro lado, não se sabe até que ponto é tecnicamente necessário ao processo de 

licenciamento ambiental e à proteção do meio ambiente a discricionariedade do órgão, assim 

como determinada pela lei.  

É, de fato, relevante, a manutenção nas mãos dos órgãos licenciadores do poder de 

“sempre e qualquer momento” - de acordo com seu juízo de conveniência e oportunidade - 

indeferir uma licença, já que o órgão ambiental possui (ou ao menos deveria possuir) o 

mapeamento dos dados dos demais impactos ambientais que estão, concomitantemente, 

                                                           
19

 MILARÉ, Édis; BENJAMIN, Antonio Herman . Op. cit. p.50.   
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ocorrendo na área em que a atividade será instalada. Ele é, portanto, o agente mais capaz de 

avaliar os impactos cumulativos e sinérgicos.   

Dessa forma, caso ao longo do processo de licenciamento seja verificado, por 

exemplo, que área tornou-se saturada, será desejável, para o bem comum, o indeferimento de 

mais uma licença ambiental, ainda que isso traga sérios prejuízos ao licenciado. 

 Ocorrendo tal fato, pode ser que nasça para o empreendedor o direito de ser 

indenizado pelo órgão ambiental. Todavia, entende-se necessária a comprovação de que esse 

“erro de cálculo” se deu por culpa do órgão licenciador e não pelo descumprimento das 

normas e padrões ambientais por terceiros. Nessa última hipótese, entende-se que surgirá para 

o empreendedor frustrado o direito de pleitear a indenização pelos custos do processo de 

licenciamento face ao terceiro infrator20. 

 Por princípio, então, sabe-se que haverá sempre uma margem de discricionariedade do 

órgão ambiental, mesmo que no futuro haja uma tendência legislativa no sentido de tornar 

mais previsível o atuar da administração em matéria ambiental. O risco inerente a essa 

variável do licenciamento ambiental é, portanto, inafastável e perene, de onde se extrai a 

importância da identificação de seus mecanismos de mitigação.  

 

f) GERENCIAMENTO DO RISCO: 

 

O gerenciamento do Risco advindo da discricionariedade do órgão deve-se dar de 

forma semelhante ao gerenciamento feito com relação às Ações Civis Públicas. 

O órgão ambiental do estado do Rio de Janeiro sofre hoje pressão de diversos setores 

da sociedade: população, mídia, Poder Executivo, Poder Judiciário, Ministério Público, para 

não citar outros. Natural, então, que ele esteja sempre usando os óculos da desconfiança. Um 

único erro pode ensejar retaliações nos âmbitos social, ambiental, econômico e moral.  

 Tomando este cenário como base, o empreendedor deve abrir, tanto quanto possível, o 

seu canal de comunicação com o órgão ambiental, a fim de evitar surpresas indesejáveis e, 

                                                           
20

 Ainda não existem precedentes na jurisprudência nesse sentido, mas nada que não haja respaldo jurídico para 

ser tentando.  
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principalmente, trabalhar a sua boa fé frente a administração. Para tanto, deve deixar claro a 

sua vontade de realmente adimplir, nos exatos termos, com aquilo que foi demandado. Os 

agentes do INEA - seres humanos, não se pode esquecer isso - devem enxergar no 

empreendedor a vontade de fazer o que é certo, e não aquilo que é mais rápido, ou que dá 

menos trabalho.  

Isso significa, por um lado, que o corpo técnico do seu projeto tem que estar alinhado 

com as exigências metodológicas do corpo técnico do órgão ambiental. É importante que a 

mesma língua seja falada, que os técnicos sentem para dialogar sobre as melhores alternativas 

metodológicas e tecnologias. Em outras termos, não basta que o seu projeto seja bom, ele tem 

que ser aceito. 

 Por outro lado, é importante que as diretorias
21

 sejam consultadas sempre que houver 

alguma dúvida em relação ao projeto, pois são elas que detêm, por exemplo, informações a 

respeito dos impactos cumulativos e sinérgicos dos demais empreendimentos que operarão 

concomitantemente ao licenciado. Também são elas que devem esclarecer eventuais dúvidas 

no projeto naquilo que diz respeito a suas áreas de atuação. Por exemplo, a Diretoria de 

Gestão das Águas e Territórios deve ser procurada em casos de dúvidas a respeito da 

utilização de determinado recurso hídrico. 

Em suma: O empreendedor deve exercer o seu direito à informação! 

 O direito à informação, com assento no Art. 5º da CF, inciso XXXIII, preceitua que: 

“todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de 

interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, 

ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado”. 

 Antes mesmo da previsão constitucional, o direito à informação já recebia amparo no 

§1º Art. 6º da Lei 6983/81
22

 e hoje vem sendo amplamente regulamentado pelas leis 9.051/95 

e 10.650/2003.  

                                                           
21

 Diretorias do INEA: 1) Licenciamento Ambiental; 2)Informação e Monitoramento Ambiental; 

3)Biodiversidade e Áreas Protegidas; 4)Diretoria de Gestão das Águas e dos Territórios; 5) Recuperação 

Ambiental; 6) Administrativo e Finanças 
22

 Art 6º - Os órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, 

bem como as fundações instituídas pelo Poder Público, responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade 

ambiental, constituirão o Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, assim estruturado: § 3º Os órgãos 
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 A previsão legal do direito à informação abre para empreendedor a oportunidade de 

dialogar com os responsáveis pelos órgãos ambientais, agregando informações junto aos que 

têm competência para decidir sobre esses temas.  

Ainda, conforme bem anotou o autor Paulo Affonso Leme Machado: “Informadas, 

essas pessoas terão a possibilidade de deliberar sobre intervir, ou não, pois o desconhecimento 

lhes causa uma cegueira cívica”
23

. Resta claro que o aludido autor não estava se referindo 

apenas à população em geral, mas também àqueles que estão enfrentando o procedimento 

administrativo, que devem garantir que o seu projeto seja elaborado levando-se em 

consideração a maior quantidade de informações disponíveis. 

Se por um lado a legislação ambiental garante que toda e qualquer pessoa (inclusive 

pessoa jurídica) tenha acesso às informações ambientais
24

, por outro, impõe aos órgãos da 

Administração Pública, direta, indireta e fundacional a disponibilização de sua base dados
25

. 

Sendo assim, aconselha-se ao empreendedor explorar ao máximo esse seu direito 

constitucionalmente garantido, a fim de mitigar os riscos inerentes ao processo de 

licenciamento, bem como para estabelecer uma ponte de comunicação com o órgão 

ambiental. 

Desponta como mecanismo de gerenciamento de risco a figura das “certidões para a 

defesa de direitos e esclarecimentos”
26

 , requisitadas junto à Administração Pública, e 

conhecidas, no âmbito do estado do Rio de Janeiro, como Certidões Ambientais  (art. 2º, 

inciso II Decreto nº. 42.159/09 - SLAM ). 

O direito à certidão ambiental (CA) representa uma das formas de instrumentalização 

do direito à informação. É o direito à informação materializado no Sistema de Licenciamento 

Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - SLAM. A sua finalidade é “certificar quaisquer 

                                                                                                                                                                                     
central, setoriais, seccionais e locais mencionados neste artigo deverão fornecer os resultados das análises 

efetuadas e sua fundamentação, quando solicitados por pessoa legitimamente interessada.(grifo meu). 
23

 MACHADO, Paulo Affonso Leme. O Op. cit. p.205. 
24

 § 1º, art. 2º da Lei 10.650/2003. 
25

 Art. 2º da Lei 10.650/2003 
26

 Tais certidões estão previstas no art. 1º da Lei 9.051/95 e podem ser requeridas aos órgãos da administração 

centralizada ou autárquica, às empresas públicas, às sociedades de economia mista e às fundações públicas da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 
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informações ambientais, desde que, repita-se, os órgãos disponham da informação e esta 

guarde relação com as suas finalidades institucionais”
27

. (grifo meu).  

As certidões ambientais dividem-se em dois grandes grupos: o grupo das certidões 

nominadas, que são aquelas previstas no art. 2º, inciso II, alíneas “a” até “j”; e as certidões 

inominadas, sem tipificação no Decreto.  

No que tange às certidões inominadas, o Procurador do Estado, Rafael Daudt D’ 

Oliveira, exemplificou, em seu artigo intitulado “O Novo Sistema de Licenciamento 

ambiental – SLAM do Estado Rio de Janeiro”, algumas possibilidades de uso. Segundo o 

Procurador: 

“Nada impediria, por exemplo, que uma empresa, devidamente 

licenciada, requeresse certidão com a finalidade de atestar que, na área de 

instalação do seu empreendimento, (i) não há presença de áreas de 

preservação permanente, (ii) não ocorrem espécimes da fauna e flora rara, 

endêmicas ou ameaçadas de extinção, (iii) inexiste vegetação permanente ao 

bioma mata atlântica, ou, (iv) que executa plano voluntário de conservação e 

recuperação ambiental, dentro ou fora da sua área de implantação, ou ainda, 

(v) que desenvolve programas de educação ambiental em parceria com os 

órgãos de meio ambiente.  

Estas são apenas algumas hipóteses das informações que poderiam ser 

atestadas pela certidão ambiental, que não excluem várias outras 

possibilidades do universo de dados ambientais que podem ser certificados. “ 

 Percebe-se, assim, que as certidões ambientais são, hoje, o maior instrumento de 

gerenciamento de risco em matéria de licenciamento. De fato, caso o empreendedor possua 

alguma dúvida a respeito do enquadramento legal do projeto do seu empreendimento, poderá 

recorrer ao órgão ambiental, que, por sua vez, terá que se manifestar a respeito do solicitado. 

 Assim, na melhor das hipóteses, o órgão ambiental atesta a viabilidade do conteúdo 

apresentado e, na pior, o empreendedor passa a ter a certeza, de antemão, que precisa fazer 

adequações, além de se ter definido quais seriam as ditas “adequações do projeto”.  

                                                           
27

  DAUDT D’ OLIVEIRA, Rafael Lima Daudt. O novo Sistema de Licenciamento ambiental – SLAM do 

Estado do Rio de Janeiro.  
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Aconselha-se, portanto, o amplo uso de certidões ao longo do processo de 

licenciamento ambiental, para que o empreendedor possa ir conquistado “espaços de 

segurança jurídica”. Determinadas variáveis do processo de licenciamento podem ter o risco 

jurídico altamente mitigado, quando abrangidas pelas Certidões Ambientais.  

Além de “amarrar” a discricionariedade do órgão ambiental, o uso das certidões 

também servirá para mitigar possíveis ações do Ministério Público, o qual recuará diante de 

situações como essa, já que “politicamente impedido” de desdizer aquilo que foi não apenas 

analisado, mas certificado pelo órgão ambiental. 

 

C. GRUPO 3 – AVERBAÇÃO DE RESERVA LEGAL: 

 

D. RISCO LEGAL 

 

Conforme definido pela MP 2.166-67/2001, art. 1º, III (antiga redação do art. 16 da 

Lei 4.771/65), a Reserva Legal é a “área localizada no interior de uma propriedade ou posse 

rural, excetuada a de preservação permanente, necessária ao uso sustentável dos recursos 

naturais, à conservação e reabilitação dos processos ecológicos, à conservação da 

biodiversidade e ao abrigo e proteção de fauna e flora nativas” 

Antes de defini-la expressamente com a publicação da referida MP, o Código Florestal 

previu, desde a sua primeira edição, a necessidade de manutenção de determinadas áreas a 

título de Reserva Legal. Desde então, o referido código vem sofrendo significativas 

alterações. A primeira delas, estabelecida pela Lei nº 7.803 de 18.7.1989, incluiu os 

parágrafos 2º e 3º, através dos quais se estendeu ao cerrado o percentual de 20% da RL, além 

de ter sido determinada a impossibilidade de alteração da destinação da área nos casos de 

transmissão, a qualquer título, ou de desmembramento. Atribuiu-se, desta forma, pela 

primeira vez, o caráter de permanência do instituto.  

Em 2001, foi editada a Medida Provisória nº 2.166-67, que alterou, na íntegra, a então 

redação do art. 16 do Código, estabelecendo novos percentuais de averbação, dentre outras 

importantes modificações.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/2166-67.htm#art1
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Tais profundas alterações no Código Florestal dificultaram a observância da legislação 

em matéria de Reserva Legal. Desse fato, extrai-se o primeiro indício da presença de riscos 

jurídicos envolvidos no cumprimento do dever legal.  

Além disso, outros riscos jurídicos então presentes na normativa da Reserva Legal, 

como por exemplo: (i) a competência comum para legislar sobre a matéria; (ii) dúvidas a 

respeito da necessidade de averbação de Reserva Legal em áreas de expansão urbana;(iii) 

validade das demarcações realizadas pelo IBAMA antes de 2001, quando foi editada a MP nº 

2.166-67, que previu, expressamente, a competência do órgão estadual para tanto; (iv) 

dúvidas a respeito da legalidade do parágrafo 3º, art. 16 do CFlo. (v) dificuldades na 

realização compensação da Reserva Legal.  

E. CLASSIFICAÇÃO DO RISCO JURÍDICO: 

 

Verificada a complexidade da regulação da matéria relacionada à averbação de 

Reserva Legal, acredita-se que o risco envolvido nesse processo deva ser ALTO, o que pode 

acarretar atrasos significativos no processo de licenciamento ambiental. 

F. RISCO EMPÍRICO: 

 

Ainda que a análise, pura e simples, da legislação em matéria de Reserva Legal tenha 

indicado a existência de um risco jurídico ALTO, verificou-se que, na prática, a necessidade 

de demarcar áreas de preservação não está entre as maiores causas de atrasos no processo de 

licenciamento (146 pontos na escala de Rico  Risco MÉDIO). 

Como é possível depreender dos gráficos abaixo, tanto a sensação da probabilidade de 

ocorrência, quanto da magnitude do impacto no processo de licenciamento são classificados 

como MÉDIA para BAIXA.  
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Gráfico: Survey Licenciamento 

Ambiental
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Nota-se, todavia, que a sensação de risco do grupo dos empreendedores se difere um 

pouco da sensação identificada pelos agentes de fiscalização, sendo certo que o segundo 

grupo percebe uma “magnitude de impacto relativamente maior”. 

Gráfico: Survey Licenciamento Ambiental (EMPREENDEDORES) 
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Gráfico: Survey Licenciamento Ambiental (Agentes do INEA) 
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Extrai-se dos gráficos referentes aos questionários respondidos pelo empreendedor que 

problemas na averbação da RL são verificados com uma freqüência relativamente ALTA para 

MÉDIA. Contudo, a questão parece ser contornada com tranqüilidade pelo empreendedor, já 

que a magnitude da perda financeira identificada foi considerada MÉDIA para BAIXA. Vale 

notar que nenhum entrevistado a classificou como ALTA.  

Contudo, a magnitude do impacto foi percebida pelos agentes do INEA como sendo de 

MÉDIA para ALTA, portanto, de maior gravidade. Acredita-se que isso se deva ao fato de 

que problemas com a averbação da RL atrasem significativamente o processo de 

licenciamento ambiental. No entanto, não deve haver maiores custos na retificação da 

Reserva, além do próprio tempo que isso demanda, pois, caso contrário, a classificação desse 

risco teria sido mais alta também pelo empreendedor.  

Destacam-se, dentre as dificuldades apontadas por empreendedores para averbação da 

Reserva Legal: (i) ausência de espaço físico disponível na propriedade para averbação de 

Reserva Legal e a conseqüente necessidade de compensação ambiental – o que pode estar 
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relacionado com o risco jurídico apontado e; (ii) necessidade de realocar comunidades 

tradicionais que eventualmente estejam inseridas nas áreas que se pretende demarcar.  

G. GERENCIAMENTO DO RISCO: 

 

Quando se trata da matéria “Averbação de Reserva Legal”, desponta como principal 

mecanismo de mitigação de riscos um estudo adequado de Alternativa Locacional, muito 

embora esta seja também uma variável do processo de licenciamento com seus riscos 

inerentes.  

A escolha da Alternativa Locacional está contemplada no art. 5º da Resolução 

CONAMA n.1, de 23 de janeiro de 1986, que estabelece que o Estudo de Impacto Ambiental 

deverá obedecer as seguintes diretrizes gerais: 

I – Contemplar todas as alternativas tecnológicas e de localização do projeto, 

confrontando-as com a hipótese de não execução do projeto; 

Tal previsão tem sido encarada por muitos empreendedores apenas como mais uma 

exigência a ser cumprida, a fim de obter a Licença Ambiental da sua atividade. Contudo, um 

estudo bem realizado da melhor Alternativa Locacional é capaz de avaliar a viabilidade 

econômica e técnica não só para órgão licenciador, mas também para o próprio 

empreendedor, sendo este um instrumento importantíssimo no gerenciamento dos seus riscos. 

Para tanto, a meu ver, deve ser incluída na escolha da Alternativa Locacional a 

variável “necessidade de averbação de Reserva Legal”. O espaço físico escolhido pelo 

empreendedor (ou seja, a propriedade em que o projeto será desenvolvido) deverá ser capaz 

de acolher não só toda a estrutura física do projeto, mas também as áreas de Reserva Legal. 

Assim, evitam-se os riscos inerentes à compensação ambiental e, consequentemente, a 

necessidade de demonstrar - através de estudos complexos - a equiparação do valor biológico 

agregado à área onde haverá a compensação (mesma microbacia, Estado, extensão e valor 

ecológico).  

Em último caso, não sendo possível averbar a Reserva Legal na própria propriedade 

onde a atividade será desenvolvida, o empreendedor deverá se certificar a respeito da 

possibilidade de adquirir áreas no mesmo estado, cuja extensão e valor ecológico possam ser 

equiparados. Neste tocante, aconselha-se uma consulta formal prévia ao INEA, mais 
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especificamente à Gerência do Serviço Florestal – GESEF/DIBAP, para que seja atestada, 

através da emissão de uma CA (Certidão Ambiental)28, a viabilidade daquela compensação.   

Outro cuidado que o empreendedor deve tomar ao averbar a área de Reserva Legal do 

empreendimento é o de buscar a aprovação da localização da área de Reserva Legal pelo 

INEA ou pelo órgão ambiental municipal (caso o órgão municipal tenha firmado convênio 

com o INEA, transferindo-lhe esta competência), ou, ainda, a aprovação de instituição 

devidamente habilitada. 

Por último, devem ser considerados, no processo de aprovação, a função social da 

propriedade, bem como os seguintes critérios e instrumentos, quando houver29: 

 I - o plano de bacia hidrográfica; 

II - o plano diretor municipal; 

III - o zoneamento ecológico-econômico; 

IV - outras categorias de zoneamento ambiental;  

V - a proximidade com outra Reserva Legal, Área de Preservação Permanente, Unidade de 

Conservação ou outra área legalmente protegida 

D. GRUPO 4: AÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 

 

a) .RISCO LEGAL 

A Ação Civil Pública está disciplinada pela Lei 7.347, de 24 de junho de 1985, que 

dispõe, em seu art. 1º, que “as ações por danos morais e patrimoniais causados ao meio 

ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e 

paisagístico, a qualquer interesse difuso ou coletivo serão por ela regidas”.  

Por sua vez, o art. 4º da referida lei prevê a possibilidade de ajuizamento de ação 

cautelar, objetivando, inclusive, evitar o dano ao meio ambiente. Quanto aos legitimados à sua 

preposição, nota-se que também é bastante aberto o rol definido no art. 5º, podendo a Ação 

Civil ser proposta tanto pelo Ministério Público, quanto pela Defensoria Pública, União, 

                                                           
28

 Art. 2º, inciso II do Decreto 42.159/2009 - SLAM 
29

 Parágrafo 4º, art. 16.  
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Estados, Distrito Federal, Municípios, autarquia, empresa pública, fundação ou sociedade de 

economia mista e até associações, conforme definido no inciso V.  

 Na dicção do autor Paulo de Bessa Antunes30,“a simples leitura do artigo 3º conjugada 

com a do art. 4º demonstra-nos que podem ser propostas ações com finalidade de obter 

condenação em dinheiro ou o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer e, ainda, 

medidas cautelares que estejam em consonância com “os fins desta lei”31. 

Ademais, qualquer pessoa poderá e o servidor público deverá provocar a iniciativa do 

Ministério Público, transmitindo-lhe informações sobre fatos que constituam objeto da ação 

civil e indicando-lhe os elementos de convicção. 

Percebe-se, assim, que é extremamente amplo o cabimento da ACP, bem como o rol 

de legitimados e participantes previsto na Lei 7347/85, o que, por si só, aponta para um 

ALTO risco jurídico envolvido na matéria.  

Soma-se a isso a possibilidade de serem concedidas liminares no bojo de Ações Civis 

Públicas, hábeis não somente a parar o processo de licenciamento, bem como a suspender 

licenças já concedidas pelos órgãos ambientais, bastando, para tanto, que seja comprovada a 

ilegalidade do ato administrativo que concedeu a licença. 

Vale notar que o Ministério Público tem sido o principal agente promotor de Ações 

Civis Públicas e que vem propondo, com êxito, um número expressivo de ações ambientais, 

cujo pólo passivo é integrado pelo Governo Federal ou governos estaduais, além de poderosas 

empresas públicas ou privadas.  

Destaca-se que este ator, conforme apontou o Professor Paulo Affonso Leme 

Machado, está hoje “bem preparado, munido de poderes para uma atuação eficiente e 

independente”, e que sua atuação “não pretendeu monopolizar a Ação Civil Pública 

ambiental, uma vez que a sua legitimação para as ações civis prevista nesse artigo não impede 

a de terceiros (art. 129, parágrafo 1º)”32. 

                                                           
30

 ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental. 12ª Ed.Rio de Janeiro: Lumen Juris. 2010, p. 783. 
31

 Lei 7.347/1985: Art. 3º A ação civil poderá ter por objeto a condenação em dinheiro ou o cumprimento de 

obrigação de fazer ou não fazer. Art. 4
o
 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. 
32

 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 19ª Ed.São Paulo: Malheiros. 2011, p. 

145.  
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Por último, verifica-se a que as Ações Civis Públicas têm sido muito freqüentemente 

ajuizadas pelo MP em concomitância com os processos de licenciamento ambiental, como 

forma de prevenir eventuais danos ambientais decorrentes do licenciamento inadequado de 

determinadas atividades. Esta atuação “alargada” do MP tem recebido duras críticas por parte 

da comunidade jurídica ambiental, que o acusa de “fazer as vezes” de órgão licenciador. 

Neste tocante, cumpre ressaltar que, de acordo com o art. 10 da Lei 7.347/1985, um 

simples retardamento na informação de dados técnicos, quando solicitados pelo MP, pode 

ensejar uma responsabilização penal, vejamos: 

Art. 10. Constitui crime, punido com pena de reclusão de 1 (um) a 3 (três) 

anos, mais multa de 10 (dez) a 1.000 (mil) Obrigações Reajustáveis do 

Tesouro Nacional - ORTN, a recusa, o retardamento ou a omissão de dados 

técnicos indispensáveis à propositura da ação civil, quando requisitados 

pelo Ministério Público. 

Outrossim, a atuação do Ministério Público, no que tange ao licenciamento ambiental 

das atividades, tem sido marcada também pelo uso freqüente das “recomendações”33 dirigidas 

aos órgão ambientais. Tais recomendações, ainda que não tenha natureza de decisão judicial, 

“colocam o recomendado, isto é, o órgão ou entidade que as recebe, em posição de inegável 

ciência da ilegalidade de seu procedimento. Entregues as recomendações, prosseguindo o 

recomendado em sua atividade ou obra, caracteriza-se o seu comportamento doloso, com 

reflexos no campo do Direito Penal ambiental”34. 

b) CLASSIFICAÇÃO DO RISCO JURÍDICO: 

 

Diante do exposto, imagina-se que o risco de haver um “entrave” no processo de 

licenciamento ambiental decorrente da propositura de uma Ação Civil Pública pelo Ministério 

Público ou de uma recomendação é bastante ALTO, seja porque a competência da instituição 

foi estabelecida de forma ampla pela Lei 7.347/1985 e, depois, alargada pela Constituição 

(art. 129), seja porque o GATE35 possui corpo técnico qualificado e atenção especialmente 

voltada à matéria licenciamento ambiental.  

 

                                                           
33

 Art. 27, parágrafo único, IV, da Lei 8.625/93 – Lei Orgânica do Ministério Público. 
34

 MACHADO. Paulo Affoso Leme. Op. cit. p. 396. 
35

 GATE: Grupo de Apoio Técnico Especializado do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro - MPRJ 



 

 

 53 

c)  RISCO EMPÍRICO 

 

Assim como previsto na análise de risco jurídico da variável “Ação Civil Pública 

proposta pelo Ministério Público”, a sensação de risco também foi percebida pelos 

entrevistados como ALTA, atingindo os 198 pontos - 3ª maior colocação na Tabela Excel 

Probabilidade de Ocorrência Vs Magnitude do Impacto (Anexo 7).  

Conforme se depreende das tabelas abaixo, ambas, probabilidade de ocorrência e 

magnitude do impacto, foram classificadas pela maior parte dos entrevistados como ALTA.  

Gráfico: Survey Licenciamento Ambiental. 
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Note-se que nenhum dos empreendedores entrevistados percebeu esse risco como  

BAIXO, o que demonstra a força coercitiva e, conseqüentemente, o temor com que as Ações 

Civis Públicas são por eles percebidas. Imagina-se que tal sensação seja o reflexo do êxito das 

Ações Civis Públicas, que, mesmo quando não impedem a concessão final da licença, podem 

atrasar, significativamente, o cronograma da atividade. 

 Com relação aos agentes do órgão ambiental, verifica-se que também há uma 

percepção de risco ALTA em matéria de ACP. Isto se deve, principalmente, ao fato de que 

não só empreendedores integrem o pólo passivo dessas ações, mas também o próprio órgão 

ambiental, bem como seus agentes (pessoalmente). 

 Gráfico: Survey Licenciamento Ambiental (Agentes do INEA) 
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Os dois entrevistados do Ministério Público, promotores do GATE, forneceram 

respostas diametralmente opostas. Enquanto um respondeu que a probabilidade de ocorrência 

da ACP é BAIXA, o outro a classificou como ALTA. Sendo assim, questionei-os a respeito 

da discrepância nas qualificações e obtive a desposta de que o trabalho da promotoria 

ambiental vive hoje um momento de transição, de redefinição de papéis e da sua forma de atuação. 

Em todo caso, tanto a probabilidade de ocorrência de Ações Civis Públicas, como Magnitude dos 

entraves delas decorrentes devem aumentar.  

 Acredita-se que sejam razões desse aumento, além da mudança de perspectiva dos  agentes 

atuantes: (i) a maior qualificação dos quadros técnico e jurídico do GATE, o que aumenta o poder de 

fiscalização – efetiva – por parte dessa instituição; (ii) o aumento do apoio popular com relação às 

ACPs, agregando legitimidade ao atuar do Ministério Público; (iii) o grande êxito das ações no 

Judiciário; (iv) o aumento da complexidade dos TAC.  

 

d) GERENCIAMENTO DO RISCO 

 

Depreende-se da análise jurídico-empírica da variável “Ação Civil Pública”, que o 

risco de se ter hoje esse tipo de entrave é bastante alto, com a probabilidade de que, no futuro, 

ele seja ainda maior. Dito isto, entende-se necessária muita atenção e cautela no 

gerenciamento desse risco, que é inerente a qualquer processo de licenciamento de atividades 

potencialmente poluidoras.  

Em primeiro lugar, não há dúvidas de que  a adequada realização do EIA/RIMA 

reduz, em muito, o risco de uma eventual ACP. Destarte, ainda que este estudo seja caro e 

complexo, seus custos, se comparados à eventual perda de uma licença, podem ser 

considerados ínfimos.  

Tanto é assim que os atores do Ministério Público, juntamente com os agentes do 

INEA chamam atenção para as falhas manifestas e freqüentes na realização dos EIA/RIMA. 

Segundo eles, existem poucas empresas habilitadas no mercado para a realização qualificada 

do estudo, sendo baixa, portanto, a competitividade entre elas. Além disso, parece haver uma 

carência de profissionais (técnicos) habilitados no mercado. Não por outra razão, o Ministério 

Público elegeu a fiscalização dos EIA/RIMA como o foco atual da sua fiscalização. 
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Aconselha-se, assim, que seja priorizada a escolha da equipe multidisciplinar36 e de 

uma assessoria jurídica37 especializada, capaz de avaliar o devido cumprimento dos 

requisitos jurídicos do estudo. Recomenda-se, ainda, se possível, a contratação de auditores 

externos para fiscalizar e exigir das empresas a apresentação de Estudos Ambientais 

qualificados.  

Por outro lado, uma linha comum, apontada por diversos entrevistados - e que se 

presume bastante eficaz - é a manutenção de diálogos abertos junto às comunidades que 

vivem no entorno do empreendimento. Em outros termos, o diálogo social deverá ser usado 

como forma de obtenção da Licença Social38. 

Para tanto, em primeiro lugar, aconselha-se que empreendedor assegure meios para 

que a Audiência Pública seja um efetivo instrumento de debate com a comunidade. As 

carências, os impactos negativos, as necessidades, e as eventuais reclamações da população 

devem ser identificadas e contornadas o quanto antes pelo empreendedor. Assim, trabalha-se 

diretamente na redução da motivação do Ministério Público, que nada mais é do que o 

representante, o guardião dos interesses sociais e individuais indisponíveis
39

. 

O autor Paulo de Bessa Antunes, em seu livro “Direito Ambiental”, faz uma 

importante anotação a respeito das atas das Audiências Públicas: 

“Cabe, no entanto, observar que o art. 5º da Resolução nº 9/87 vem sendo pouco 

explorada. Determina o artigo mencionado: 

Art. 5º - A ata da(s) audiência(s) pública(s) e seus anexos, servirão de base, 

juntamente com o RIMA, para a análise e parecer final do licenciador quanto à 

aprovação ou não do projeto. 

Qual o alcance desta norma? Penso que aqui se estabeleceu um dever de levar em 

conta a manifestação pública. Este dever se materializa na obrigação jurídica de 

                                                           
36

 Empresas que executam esse tipo de trabalho, ex.:  Ecologus, Ecology, CRA, ERM. 
37

 Escritórios de advocacia com profissionais especializados, ex.: Buzaglo Dantas Advogados, Andrade & 

Fichtner, Paulo de Bessa, Lobo e IBEAS, Bichara, Barata & Costa Advogados. 
38

 Noção criada pela empresa de consultoria ambiental – DIALOG: 

http://www.dialogconsultoria.com/historico.html  

 
39 

É o que se pode depreender da leitura do art. 170 da CF: “O Ministério Público é instituição permanente, 

essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e 

dos interesses sociais e individuais indisponíveis.” 

http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=bichara%20barata&source=web&cd=1&ved=0CCUQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.bbcr.com.br%2F&ei=-uLGTqfuFqrw0gHombDoDw&usg=AFQjCNGjQcZruPDmJMiRNBadERv15YAGNQ&sig2=87-dGPbGECkvLWFS_M4nbw
http://www.dialogconsultoria.com/historico.html
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que o órgão licenciante realize um reexame, em profundidade, de todos os 

aspectos do empreendimento que tenham sido criticados, fundamentadamente.
40

 

“(grifo meu) 

Ademais, não havendo Audiência Pública, a despeito do requerimento de quaisquer dos 

legitimados
41

, a licença não terá validade. E aqui não se trata apenas da realização da Audiência 

Pública no sentido formal, mas da concretização de todos os seus requisitos legais, sendo fundamental, 

portanto, a real participação da comunidade. 

Para que isso seja possível, o trabalho da Audiência Pública não deve se restringir ao momento 

exato de sua realização, sendo importantíssima a realização de trabalhos prévios com a 

comunidade, mapeando as demandas mais recorrentes e dialogando com os principais líderes 

comunitários.  

Esse trabalho poderá ser feito com o auxílio de empresas de Consultoria
42

, que possuam 

sistemas de monitoramento de diálogo social, além da realização de pesquisas e entrevistas junto à 

comunidade.  

A idéia aqui não é apenas preparar-se para responder melhor aos questionamentos feitos em 

Audiência Pública, mas também estabelecer uma relação de confiança, aceitação e troca com a 

comunidade. É importante a conscientização do empreendedor de que o exercício da sua atividade 

depende da população, assim como a população depende da vinda do empreendimento para o 

desenvolvimento econômico da sua cidade. É uma relação de interdependência, na qual ambos os 

lados devem estar cientes dos benefícios e malefícios dessa parceria. 

Ademais, cumpre ressaltar que a Audiência Pública deverá ser conduzida por pessoas com 

poder de decisão dentro da empresa. Assim, garante-se que respostas efetivas sejam dadas às 

demandas comunitárias durante a própria realização da audiência.  

Todavia, as Audiências Públicas não são, e nem devem ser, a única forma de 

comunicação com a sociedade. O diálogo deve permanecer durante toda a vida do 

                                                           
40

 ANTUNES, Paulo de Bessa. Op. cit. p. 318. 

41
Art. 2º, §§ 1º e 2º da Resolução CONAMA 009/1987: Art. 2º - Sempre que julgar necessário, ou quando for 

solicitado por entidade civil, pelo Ministério Público, ou por 50 (cinqüenta) ou mais cidadãos, o Órgão de Meio 

Ambiente promoverá a realização de audiência pública. § 1º - O Órgão de Meio Ambiente, a partir da data do 

recebimento do RIMA, fixará em edital e anunciará pela imprensa local a abertura do prazo que será no mínimo 

de 45 dias para solicitação de audiência pública. § 2º - No caso de haver solicitação de audiência pública e na 

hipótese do Órgão Estadual não realizá-la, a licença concedida não terá validade. (grifo meu).
 

42
 Como exemplo é possível citar a empresa DIALOG: http://www.dialogconsultoria.com/historico.html 
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empreendimento. Os impactos serão dinâmicos, evoluindo juntamente com o projeto e a 

própria sociedade.  

Frise-se que o bom relacionamento com a população é essencial para a minoração da 

probabilidade de uma Ação Civil Pública, tendo em vista que, em regra, o Ministério Público 

não age de ofício, mas apenas se provocado pela sociedade. Vale anotar que esse método de 

mitigação, por razões óbvias, também é efetivo na redução da probabilidade de eventuais 

Ações Populares. 

Outro aspecto que deve ser considerado, de modo reduzir a probabilidade de uma 

eventual ACP, é que o canal de comunicação com o Ministério Público não pode ser a 

Ação Civil Pública, sendo fundamental a realização de debates prévios com o Ministério 

Público e da abertura de um canal de comunicação capaz de evitar as “ações surpresas”.  

Destaca-se, ainda, a necessidade de “sentar” com o corpo técnico do Ministério 

Público durante a fase de realização do EIA/RIMA. Isso porque é fundamental que o corpo 

técnico do Ministério Público compreenda a metodologia que será apresentada pelo 

empreendedor. Caso seja necessário realizar modificações nos estudos ou nos projetos, é 

melhor que isto seja sabido o quanto antes, e não depois, com o peso de uma Ação Civil 

Pública nas costas.  

Esse tipo de ação por parte do empreendedor, além de reduzir os riscos de ordem 

técnicas, também se prestará a mitigar os de ordem política. O diálogo com a comunidade, 

com o órgão ambiental, Poder Executivo e Ministério Público, apesar de aumentar a 

visibilidade dos projetos (o que nem sempre é desejável), agrega legitimidade ao projeto e 

demonstra a boa-fé do empreendedor.  

Resumindo: é melhor aumentar o custo do debate do que se cercar de incertezas. 

Finalmente, vale anotar que os agentes entrevistados do Ministério Público também se 

demonstraram abertos e a favor desse diálogo.  
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VII. CONCLUSÕES: 

Foi constatado, ao longo deste trabalho, que o processo de licenciamento ambiental 

está fortemente cercado pelas mais variadas fontes de risco. Descobriu-se, no entanto, que 

essas fontes não são de ordem estritamente, jurídica, mas também políticas, técnicas e 

decorrentes do acesso limitado à informação.  

Sendo assim andou bem o Banco Mundial ao alertar para fato de que da má 

regulamentação jurídica decorrem entraves no licenciamento, encarecendo o processo 

desmerecidamente.  

No entanto, é necessário estar atento para a existência de riscos de natureza distinta, 

porém igualmente capazes de, sozinhos, inviabilizarem a concessão de licenças. Não por outra 

razão, os mecanismos de gerenciamento devem ser dotados de eficácia além da jurídica. 

Despontam, no cenário político, os mecanismos de abertura e ampliação dos canais 

de comunicação com órgão ambiental, Ministério Público e comunidade. Para tanto, o 

empreendedor deve adimplir corretamente com os seus deveres cívicos, como, por exemplo, o 

de tornar realmente efetiva a participação popular nos processos de licenciamento.  

Não menos importante ao gerenciamento dos riscos é o exercício, de fato, de direitos 

constitucionalmente garantidos. Destaca-se, neste quesito, o direito à informação, que é hoje 

amplamente assegurado em nosso ordenamento jurídico, mas pouco utilizado pelos 

particulares. 

No que tange aos aspectos técnicos do licenciamento, é de suma importância o 

alinhamento das metodologias utilizadas pelo empreendedor na realização do EIA/RIMA 

com metodologias aceitas pelo órgão ambiental e Ministério Público. Nessa esteira, não há 

outro instrumento de mitigação senão o diálogo prévio, durante a realização dos estudos de 

impacto e não somente após a sua apresentação.  

Conclui-se, enfim, que antecipar os debates e os custos deles decorrentes vale a pena 

em prol da certeza do alinhamento do projeto ao que é exigido pelos “agentes 
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licenciadores”
43

, bem como em nome da legitimação do trabalho desenvolvido no processo de 

licenciamento.  

Em outros termos, trabalhando-se a boa-fé junto ao órgão ambiental, Ministério 

Público e à comunidade evitam-se surpresas potencialmente comprometedoras da existência 

dos projetos. 

                                                           
43

 Que neste trabalhado ficaram definidos como: Ministério Público, Órgão Ambiental e comunidade.  
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