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RESUMO 

 

Nos últimos 15 anos, o licenciamento ambiental transformou-se num dos maiores desafios 
regulatórios do Estado brasileiro. Além de ser apontado como um processo ineficiente, 
burocrático e inibidor de novos investimentos públicos e privados, o licenciamento ambiental 
passou a ser caracterizado, inclusive pelos próprios órgãos licenciadores, como um 
instrumento crescentemente sem efetividade para a proteção do meio ambiente. Esta 
dissertação tem como objetivo verificar se as falhas do licenciamento ambiental federal (falta 
de eficiência e falta de efetividade) estão de alguma maneira relacionadas à forma como o 
Estado brasileiro está organizado para a criação e reformulação de suas normas ambientais. A 
partir de uma análise econômica do grau de precisão das normas jurídicas, construiu-se um 
modelo teórico para avaliar a atuação do Congresso Nacional, do Poder Judiciário e do 
CONAMA em torno do licenciamento ambiental federal. Os desvios institucionais 
encontrados apontam para a necessidade de reformas envolvendo, sobretudo, a repartição de 
competências normativas dos órgãos ambientais e o processo de produção normativa no 
CONAMA.    
 

Palavras-chave: Licenciamento ambiental. Regras e princípios. Congresso Nacional. Poder 
Judiciário. CONAMA.  
 
 
 



 
ABSTRACT 

 

In the last 15 years, environmental permitting became one of the most challenging regulatory 
issues in the Brazilian public policy debate. It is regarded not only as an inefficient and 
excessively bureaucratic administrative procedure, but also as a growingly ineffective 
instrument for the environmental protection. This study has made an attempt to identify the 
institutional problems behind our environmental permitting inefficient and ineffective legal 
norms. Based on an economic analysis of rules and standards, we build a theoretical model to 
evaluate the different roles played by the National Congress, the courts and CONAMA in 
shaping the environmental permitting legal norms. The findings suggest that a reform in our 
environmental permitting law should face two main issues: the delegation of rulemaking 
authority to environmental departments and CONAMA’s administrative rulemaking 
procedure.  

Keywords: Environmental permitting. Rules and standards. National Congress. Courts. 
CONAMA. 
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Prólogo 

 

 “UMA COISA PSICODÉLICA” 1 
 

 
À Paris, presque tous les bureaux se ressemblent 

Honoré de Balzac, em Les Employés 
 

 

Brasília, 15 de abril de 2009. É dia da 53ª Reunião Extraordinária do CONAMA, 

órgão federal responsável pela elaboração de normas para a proteção ambiental. Quase 100 

conselheiros, entre eles o Ministro do Meio Ambiente, representantes de governos estaduais, 

membros de associações empresariais e ambientalistas, participam do encontro. A pauta 

principal girará em torno das novas diretrizes a serem estabelecidas para os processos de 

licenciamento ambiental de empreendimentos imobiliários populares e de atividades de 

aqüicultura. Na grande sala onde acontecerá a reunião, todos já estão sentados e, seguindo o 

protocolo, o Diretor do Conselho é o primeiro a se manifestar. Anuncia que durante o 

encontro serão utilizados copos descartáveis de papel, ambientalmente mais adequados que 

seus congêneres de plástico: 

 
Queríamos solicitar aos conselheiros que, ao utilizar os copos de papel, 
procurem mantê-los pelo menos para usar mais duas vezes, porque eles são 
reutilizáveis pela mesma pessoa. 

 
Logo em seguida, passa-se a palavra ao Ministro do Meio Ambiente, que exalta as 

conquistas obtidas nos dez meses anteriores: 50% a menos de desmatamento na Amazônia e 

50% a mais de licenças ambientais expedidas pelo IBAMA. Depois de transmitir as boas 

notícias, ele muda de tom e, tendo como pano de fundo um potencial conflito de competências 

entre o CONAMA e o Ministério da Pesca, reclama: 

 
Tem muita gente aí dizendo que o CONAMA substitui o Congresso; que o 
CONAMA manda demais; que o CONAMA tem uma composição 
desequilibrada.  

 
A sensação é que a reunião será movimentada. Após esses pronunciamentos iniciais, 

um consultor jurídico do Ministério do Meio Ambiente pede para fazer alguns 

                                                           
1 Este prólogo baseia-se na transcrição da ata da 53ª Reunião Extraordinária do CONAMA, que está disponível 
em: http://www.mma.gov.br/port/conama/reunalt.cfm?cod_reuniao=1168. Acesso em: 06 de agosto de 2010. 
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esclarecimentos. Motivo de sua inquietação: na semana anterior, um juiz federal do Paraná, 

nos autos de uma ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal, havia 

determinado ao CONAMA que editasse uma resolução para condicionar a atividade de 

queima de palha de cana-de-açúcar à realização de Estudo de Impacto Ambiental. Se o 

CONAMA não criasse a norma, estaria sujeito ao pagamento de uma multa diária de 10 mil 

reais. Reagindo a isso, o Ministro do Meio Ambiente volta à carga e não poupa palavras para 

expressar sua indignação: 

 
Imagine um juiz de 1ª Instância do Paraná, obrigar um Ministro a assinar 
uma resolução do CONAMA sem que o CONAMA tenha votado. Isso eu 
acho uma coisa psicodélica, quer dizer, para mim tem alguma coisa muito 
errada quando um juiz de 1ª instância obriga um Ministro de Estado a assinar 
uma resolução do CONAMA que o CONAMA não apreciou. 

 
A reunião se estende. Debate-se sobre as conseqüências ambientais da exploração do 

petróleo na camada pré-sal, sobre termelétricas e sobre o licenciamento ambiental de 

rodovias. Preocupada com o horário do almoço, a secretária-executiva do Conselho, 

responsável pelo andamento dos trabalhos, pede para que os conselheiros sejam breves em 

suas manifestações. Finalmente, entra-se na pauta do dia e os conselheiros iniciam a análise 

do texto da resolução que definirá o procedimento simplificado de licenciamento ambiental de 

novos empreendimentos imobiliários destinados à construção de habitações populares com 

pequeno potencial de impacto ambiental.  

É feita a leitura da proposta da resolução. Emendas ao texto original são sugeridas. O 

representante da Frente Nacional de Prefeitos levanta a mão e faz a seguinte observação: 

 
O CONAMA tem trabalhado resoluções e em alguns momentos nós temos 
expressões que criam para o administrador público, para o servidor público 
uma subjetividade muito grande. É o caso da expressão “pequeno potencial 
de impacto ambiental”. Nós já temos resoluções falando em baixo impacto e 
agora pequeno potencial, então é uma situação que para nós é bastante 
complicada porque cria um teor de subjetividade muito grande. Para uma 
pessoa pequeno impacto é uma coisa, para outra pessoa é outra. 

 
Alguém pergunta se ele tem alguma sugestão para a definição da expressão “pequeno 

potencial de impacto ambiental”. Ele diz que não. A reunião prossegue. O relógio marca 16 

horas e 15 minutos e os conselheiros, reunidos desde manhã, ainda debatem o artigo 1º da 

resolução.  
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Surge a questão de saber qual será o órgão responsável por definir o conceito de 

pequeno potencial de impacto ambiental, pois se concluiu, durante os debates, que essa não é 

função do CONAMA, incumbido somente de fixar normas mais gerais. Alguns defendem que 

os conselhos estaduais do meio ambiente deveriam definir o conceito, outros conselheiros 

entendem que os próprios órgãos licenciadores poderiam cumprir esse papel. Diante do 

impasse, o assunto é colocado em votação pela secretária-executiva do Conselho, o que 

parece não empolgar muito os presentes à reunião: 

 
Eu vou submeter à apreciação do plenário. Pode ser assim? Quem concorda 
que seja o conselho estadual de meio ambiente? Aqueles que estejam a 
favor, manifestem-se agora. Levantem... Gente, eu sei que está todo mundo 
com baixa bateria, mas por gentileza. 

 
O esforço da secretária é recompensado e os conselheiros votam a matéria. Fica 

decidido o seguinte: os critérios técnicos que determinarão, para fins de aplicação do 

procedimento simplificado de licenciamento ambiental, se um empreendimento imobiliário 

popular possui ou não pequeno potencial de impacto ambiental serão estabelecidos pelo 

“órgão ambiental competente”.   

O conselheiro que representa o Estado de Santa Catarina não fica satisfeito com as 

soluções adotadas pelo Plenário. Diz que problemas surgirão: 

 
Da forma como está eu entendo só vai criar mais transtornos porque vai ficar 
assim: (...) vou dar um parecer, meu pessoal técnico enquadrou aqui no 
licenciamento simplificado, daí vem o Ministério Público, vem ONG, o que 
quer que seja: não, mas não é assim, é assado, não cabe o licenciamento 
simplificado. Para mim não resolve nada, aliás, só traz mais transtorno do 
que já tem. 

 
Tarde demais para esse tipo de preocupação. Analisam-se mais três artigos e o 

primeiro dia da 53ª reunião extraordinária do CONAMA chega ao fim. A aprovação dos 

demais artigos da resolução fica para o dia seguinte. 
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Capítulo 1 
 

INTRODUÇÃO 
 
1.1 Licenciamento e regulação ambiental: por que é hora de reformar? 

 

Nos últimos 15 anos, o processo administrativo de licenciamento ambiental tornou-se 

alvo de inúmeros ataques, sendo visto por alguns como um entrave ao desenvolvimento do 

país2, um instrumento excessivamente burocrático, caro, ineficiente, que atrasa a conclusão de 

inúmeras e essenciais obras de infra-estrutura.  

No campo oposto, sempre houve quem contra-argumentasse dizendo que nossa 

legislação ambiental é uma das mais avançadas do mundo3, que os atrasos na emissão de 

licenças são um mal necessário para a prevenção de riscos ambientais, que os custos da 

poluição acabarão sendo injustamente suportados por toda a população brasileira caso não 

haja um procedimento rígido de avaliação de impactos ambientais.  

Rompendo com essa polarização, uma terceira percepção vem discretamente ganhando 

força nos últimos anos: o licenciamento ambiental, além de ineficiente do ponto de vista 

econômico, seria também um instrumento sem efetividade para a proteção do meio ambiente, 

algo que hoje é parcialmente reconhecido, por exemplo, por servidores públicos que 

trabalham no IBAMA4, por representantes de associações ambientalistas no CONAMA5 e 

pela própria Ministra do Meio Ambiente6. A percepção de que o licenciamento ambiental, tal 

como idealizado e executado pelo Estado brasileiro, seria um mecanismo inadequado tanto 

para o crescimento econômico quanto para a preservação ecológica cria um ambiente político 

e intelectual propício para o surgimento de um debate realista sobre as qualidades e os 

defeitos do sistema brasileiro de licenciamento ambiental.  

                                                           
2 Cf. Folha de São Paulo. Ambientalistas criticam discurso de Lula. 25 de novembro de 2006.  
3 Em discurso proferido no plenário da Câmara dos Deputados, o Ministro do Superior Tribunal de Justiça, 
Antonio Herman Benjamin, disse: “Todos nós sabemos que o Brasil tem hoje uma das melhores legislações 
ambientais do mundo”. Diário da Câmara dos Deputados. 06 de junho de 2008.  
4 Cf. auditoria realizada pelo Tribunal de Contas da União nos processos de licenciamento ambiental do 
IBAMA: Acórdão 2212/2009. Plenário. Relator: Aroldo Cedraz. DOU, 25 de setembro de 2009.  
5 Na 52ª Reunião Extraordinária do CONAMA, a Conselheira Zuleica Nycz afirmou: “O processo de 
licenciamento ambiental atual não é eficaz para garantir a conservação da natureza. No atual sistema o 
empreendedor interessado na liberação do seu projeto contrata diretamente os estudos necessários podendo 
influenciar para que o resultado lhe seja favorável.” Ministério do Meio Ambiente. Ata da 52ª Reunião 
Extraordinária do CONAMA, 30 de outubro de 2008, p. 34. 
6 Cf. Agência Brasil. Governo prepara reforma para acelerar licenciamento. 29 de março de 2010. Segundo 
a Ministra do Meio Ambiente, Izabella Teixeira: “As licenças perderam o rumo”. Notícia disponível em: 
http://ces.fgvsp.br/gvces/index.php?page=Noticia&id= 176835. Acesso em: 06 de agosto de 2010. 
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Outro fator sugere que o Brasil encontra-se num momento oportuno para a rediscussão 

não só do sistema de licenciamento ambiental, mas também de toda a estrutura institucional 

de nossa regulação ambiental: a considerável legitimidade política alcançada pela luta 

ambientalista7. Até recentemente, a proteção do meio ambiente não representava uma 

prioridade num país repleto de outras carências. Falar em combate à poluição ou em 

aquecimento global não rendia dividendos eleitorais significativos. Essa realidade impunha 

aos órgãos ambientais um instinto de autodefesa dentro da administração pública federal, 

pois, na disputa por poder nas decisões governamentais, outros ministérios e entes 

administrativos tendiam a prevalecer. Isso fez com que a busca por uma regulação ambiental 

coerente, justa e eficiente fosse soterrada, nos anos 80 e 90, por um crescimento desordenado 

de procedimentos e normas ambientais. Não se exige coerência quando se luta por 

sobrevivência. O importante era ocupar espaços.  

A história do CONAMA é prova disso. Logo após a sua criação, no início dos anos 80, 

o CONAMA atuava timidamente. Editava resoluções de alcance bastante limitado, 

recomendava estudos sobre os impactos ambientais de determinadas obras, sugeria ao 

Congresso Nacional a promulgação de algumas leis. No final da década de 80 e ao longo da 

de 90, sem que houvesse qualquer mudança legislativa que lhe atribuísse novas competências, 

o CONAMA valeu-se de seu poder normativo para impor-se perante outros órgãos 

administrativos e conselhos ambientais. Aos poucos, passou a formular verdadeiras e 

complexas políticas ambientais, assumindo atribuições que antes eram deixadas a cargo de 

outros entes públicos. A ascendência política do CONAMA como espaço decisório não foi 

acompanhada de uma auto-reflexão sobre a qualidade da sua atuação. Àquela altura, admitir a 

baixa qualidade das normas ambientais, inclusive aquelas relacionadas ao licenciamento 

ambiental, representaria um recuo temerário, que poderia colocar em risco os avanços já 

conquistados. O problema da política ambiental brasileira parecia limitar-se, acreditavam 

alguns, à falta de recursos orçamentários e humanos para a aplicação de uma legislação que, 

em tese, estaria próxima da ideal8.  

                                                           
7 Cf. Folha de S. Paulo. 94% preferem suspensão de desmate a maior produção. 29 de abril de 2009; Folha 
de S. Paulo. Ceticismo climático não "pega" no Brasil. 21 de abril de 2010.  
8 Na Assembléia Nacional Constituinte (1987 – 1988), Roberto Messias Franco, então Secretário do Meio 
Ambiente, disse: “Temos hoje, no Brasil, uma estrutura governamental, institucionalmente criada, ainda precária 
na sua operação, embora tenhamos – parece-me – alguns princípios que são absolutamente corretos”. 14ª 
Reunião Ordinária da Subcomissão de Saúde, Seguridade e do Meio Ambiente, realizada em 06 de maio de 
1987.  
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Mas o tempo passou, o cenário mudou e temas ambientais hoje pululam nas 

plataformas eleitorais dos candidatos à próxima eleição para a Presidência da República9. O 

poder normativo do CONAMA, na prática, consolidou-se, sendo questionado judicialmente 

somente em casos pontuais. O Ministério do Meio Ambiente hoje disputa, em pé de igualdade 

com outros ministérios e agências reguladoras, a definição de importantes decisões 

governamentais10. Audiências públicas sobre o licenciamento ambiental de obras de infra-

estrutura transformaram-se em grandes eventos acompanhados pela imprensa. Ministério 

Público e associações ambientalistas fiscalizam como nunca o cumprimento da legislação 

ambiental, ingressando freqüentemente com ações civis públicas e ações populares. O Estado 

brasileiro parece ter assumido definitivamente a responsabilidade de garantir a existência de 

um meio ambiente equilibrado e os eleitores cobrarão por isso. Portanto, órgãos ambientais já 

podem, em prol de mais eficiência e efetividade da nossa legislação ambiental, assinar o 

armistício com o restante da administração pública, abrindo espaço para uma discussão sobre 

as reformas necessárias. 

Assim como a falta de estabilidade macroeconômica e de previsibilidade regulatória 

exigiu reformas institucionais durante a década de 90, que estabeleceram uma nova divisão de 

poderes dentro da administração pública federal, a nova legitimação política da proteção do 

meio ambiente e o conseqüente engrandecimento dos órgãos ambientais, capazes de 

interferirem no cotidiano de empresas de todos os setores econômicos, impõem que o Estado 

brasileiro promova uma reorganização das regras que disciplinam nossa regulação ambiental.  

Sutilmente, essa reorganização já vem acontecendo na forma da flexibilização de 

importantes normas ambientais. Fazem parte dessa silenciosa transformação o novo decreto 

que regulamenta a lei de crimes ambientais11, o decreto que modificou profundamente a 

proteção das cavernas brasileiras12, a concessão de serviços turísticos em parques nacionais13, 

a flexibilização das restrições às propriedades situadas nas chamadas Áreas de Preservação 

Permanente14, a lei de concessões florestais15, as novas regras de compensação ambiental16, as 

tentativas de alguns parlamentares de atenuar as exigências do processo de licenciamento 

                                                           
9 Cf. Valor Econômico. "Não tenho profissão de fé, mas uma alternativa de poder". 23 de novembro de 
2009. 
10 Cf. Valor Econômico. Pauta ambiental sem palanque. 21 de maio de 2009.  
11 Cf. Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 2008. 
12 Cf. Decreto nº 6.640, de 7 de novembro de 2008.  
13  Cf. Processos nº 02070.001661/2010-34 e 02045.000067/2010-33. ICMBio.  
14 Cf. Resolução CONAMA nº 369/06.  
15  Cf. Lei nº 11.284, de 02 de março de 2006.  
16 Cf. Decreto nº 6.848, de 14 de maio de 2009.  
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ambiental para a pavimentação de rodovias federais17, a redução da reserva florestal legal de 

80% para 50% no entorno da rodovia BR-16318, os apaixonados debates sobre a reforma do 

Código Florestal19, a promulgação do Código Ambiental de Santa Catarina20. 

Paradoxalmente, essa “desregulação” é um desdobramento natural do próprio prestígio 

alcançado pelo ambientalismo no Brasil. Durante décadas, algumas normas ambientais não 

foram seriamente questionadas porque não incomodavam seus destinatários. Órgãos 

ambientais eram política e administrativamente frágeis demais para aplicá-las. A partir do 

momento em que a legislação ambiental passou a ser vista como algo a ser verdadeiramente 

efetivado, descobriu-se que nossas normas eram irrealistas, burocráticas demais, difíceis de 

serem fiscalizadas, ineficientes, expressões de um federalismo ambiental inconvenientemente 

centralizador. A grande força – ou, sob outro ângulo, a excessiva restritividade – que 

atualmente caracteriza nossa legislação ambiental decorre em grande medida dessa falta 

congênita de efetividade, que permitiu que ela atravessasse praticamente incólume todos esses 

anos, mesmo com as deficiências apontadas. 

A grande maioria das recentes transformações na regulação ambiental brasileira é, 

portanto, uma conseqüência do descompasso entre dois momentos: aquele em que a base da 

nossa legislação ambiental foi criada e aquele em que essa mesma legislação começou a ser 

aplicada. São transformações que representam um acerto de contas com o passado, e aí reside 

uma de suas grandes limitações. Reformas pontuais para a correção das históricas deficiências 

de certas normas (Código Florestal, por exemplo) não são suficientes para garantir a 

qualidade e a previsibilidade da regulação ambiental futura. Isso porque a ciência e o 

movimento ambientalista constantemente formulam novos dilemas para o Estado brasileiro, 

que resultam na edição de novas normas ambientais e novas políticas públicas.  

O combate à emissão dos gases causadores do efeito estufa é o exemplo mais claro 

dessa tendência. Após alguns anos em que esteve em forte evidência, a ameaça do 

aquecimento global tornou-se uma prioridade política. Em 2009, promulgaram-se, no plano 

federal, a Política Nacional sobre Mudança no Clima21, no Estado de São Paulo, a Política 

Estadual de Mudanças Climáticas22 e, no Município de São Paulo, a Política de Mudança do 

                                                           
17 Cf. Folha de S. Paulo. Nova regra para licenças vai beneficiar rodovias do PAC. 16 de abril de 2009.  
18 Cf. Decreto nº 7.130, de 11 de março de 2010.  
19 Cf. Folha de S. Paulo. Ruralistas pedem que Estados definam desmate. 30 de abril de 2009. Folha de S. 
Paulo. Sobra terra para a agropecuária no Brasil. 05 de junho de 2009.  
20 Cf. Lei Estadual nº 14.675, de 13 de abril de 2009 
21 Lei Federal nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009. 
22 Lei Estadual nº 13.798, de 9 de novembro de 2009. 
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Clima23. Cada uma delas possui a sua própria meta de redução de emissões de dióxido de 

carbono, respectivamente 36,1%, 20% e 30%. Outros estados e municípios também criaram 

ou estão preparando suas próprias leis de combate às mudanças climáticas. Em breve, todas 

essas políticas serão regulamentadas por decretos e normas administrativas gestadas no 

interior de diferentes órgãos e conselhos ambientais. Não seria insensato especular que, sem 

reformas que estabeleçam, por exemplo, novos parâmetros para o exercício das competências 

normativas e administrativas em matéria ambiental, as incertezas que hoje rondam a aplicação 

do Código Florestal ou permeiam o licenciamento ambiental darão lugar, daqui a alguns anos, 

à insegurança jurídica originada pelo descumprimento das metas estabelecidas pelas diversas 

políticas de combate às mudanças climáticas. A história se repetirá como farsa. Outro 

provável foco de tensão num futuro próximo está relacionado às medidas ambientais 

mitigadoras dos impactos negativos da exploração do petróleo existente na camada pré-sal24. 

Quem ditará as regras para tais medidas mitigadoras? O IBAMA com suas instruções 

normativas, o CONAMA com suas resoluções, o Ministério do Meio Ambiente com suas 

portarias ou o Presidente da República com seus decretos? 

Para enfrentar esses novos desafios, tentar corrigir o passado não basta. Fica então a 

pergunta: de quais mudanças o Estado brasileiro precisa para que suas normas ambientais, 

inclusive aquelas que ainda virão a ser criadas, sejam eficientes e efetivas? Esta dissertação 

não tem a pretensão de responder essa pergunta por completo. No entanto, a pesquisa 

realizada aqui sobre licenciamento ambiental aponta para ao menos duas deficiências que, a 

meu ver, comprometem a base de toda a estrutura institucional responsável pela formulação e 

aplicação das normas ambientais brasileiras: o grande número de instâncias decisórias com o 

potencial para a edição de normas ambientais e a baixa qualidade das regras que disciplinam o 

processo administrativo de produção normativa no CONAMA.  

 

1.2. Objetivo, hipótese de pesquisa e metodologia 

 

Esta dissertação tem como objetivo principal verificar se as falhas do licenciamento 

ambiental (falta de eficiência e falta de efetividade) estão de alguma maneira relacionadas à 

                                                           
23 Lei Municipal nº 14.933, de 5 de junho de 2009. 
24 Cf. Folha de S. Paulo. Área ambiental traz custo extra ao pré-sal. 09 de agosto de 2009.  
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forma como o Estado brasileiro está organizado para a criação e reformulação de suas normas 

ambientais.   

Desde 1981, ano da criação do Sistema Nacional do Meio Ambiente, mantiveram-se 

praticamente inalteradas as principais bases da estrutura administrativa federal responsável 

pela proteção ambiental. Existe um “órgão central”, cuja função é planejar, coordenar, 

supervisionar e controlar a política nacional e as diretrizes governamentais fixadas para o 

meio ambiente25 – o Ministério do Meio Ambiente26. Existe um “órgão executor”, 

responsável por executar a política e diretrizes governamentais fixadas para o meio 

ambiente27 – o IBAMA28. E existe um “órgão deliberativo”, criado para estabelecer normas 

relativas ao controle e à manutenção da qualidade do meio ambiente29 – o CONAMA30.  

Ao longo dos anos, essa estrutura administrativa criou inúmeras normas e tomou 

diversas iniciativas para aprimorar o licenciamento ambiental, aparentemente sem muito 

sucesso31. Esse fato motivou a formulação da seguinte hipótese de pesquisa: existem falhas no 

desenho institucional desses órgãos que impedem ou dificultam que seja criado um conjunto 

de normas jurídicas efetivas e eficientes para o licenciamento ambiental. Se confirmada essa 

hipótese, haverá motivos para acreditar que reformas pontuais no procedimento do 

licenciamento ambiental, por melhores que sejam, não surtirão efeitos benéficos duradouros.   

Com o intuito de testar a hipótese de pesquisa, foram tomados três passos. O primeiro 

foi delinear um modelo teórico a partir do qual foi possível avaliar a qualidade das normas 

jurídicas que regem o licenciamento ambiental e o exercício do poder normativo dos órgãos 

ambientais. Baseado nas idéias de alguns autores identificados com a escola da análise 

econômica do direito, esse modelo teórico pretende identificar em quais casos legisladores e 

administradores públicos devem optar por regular por meio de normas mais claras e precisas 

(regras) e em quais casos eles devem privilegiar uma regulação fundada em normas mais 

vagas e imprecisas (normas abertas). Os parâmetros estabelecidos nesse modelo nos 

auxiliarão em três pontos principais: na identificação das deficiências existentes no conjunto 

                                                           
25 Cf. art. 6º, III, Lei nº 6.938/81. 
26 Hoje, a estrutura regimental do Ministério do Meio Ambiente é definida pelo Decreto nº 6.101, de 26 de abril 
de 2007.  
27 Cf. art. 6º, IV, Lei nº 6.938/81. 
28 Hoje, a estrutura regimental do IBAMA é definida pelo Decreto n° 6.099, de 26 de abril de 2007.  
29 Cf. art. 8º, VI, Lei nº 6.938/81. 
30 Hoje, a estrutura regimental do CONAMA é definida pelo Decreto nº 99.274, de 06 de junho de 1990.  
31 Recentemente, o IBAMA lançou dois conjuntos de iniciativas cujo objetivo era agilizar a concessão de 
licenças ambientais, iniciativas que foram rotuladas de “Agiliza IBAMA” e “Destrava IBAMA”. No entanto, não 
se tem notícia de dados consolidados sobre os resultados de tais iniciativas. 
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de leis e normas administrativas criadas para a disciplina do licenciamento ambiental e para a 

definição dos limites do poder normativo dos órgãos ambientais; no entendimento dos 

diferentes interesses que estão por trás da criação das normas jurídicas; e no debate sobre as 

reformas necessárias.  

O segundo passo foi identificar em quais espaços institucionais estão sendo tomadas 

as decisões relevantes sobre as normas que dão forma ao licenciamento ambiental federal. 

Para isso, foram analisadas (i) as leis promulgadas pelo Congresso Nacional desde 1981 que 

trataram de licenciamento ambiental ou do poder normativo de órgãos ambientais; (ii) as 

resoluções do CONAMA sobre licenciamento editadas desde 1997, ano da criação da 

resolução nº 237, verdadeiro marco regulatório sobre o assunto; (iii) 40 decisões judiciais 

sobre licenciamento ambiental encontradas no Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Mais 

detalhes sobre os parâmetros utilizados para a seleção das normas e decisões serão 

apresentados mais adiante, no capítulo 4.  

Esse amplo recorte metodológico justifica-se na medida em que uma análise isolada da 

atuação do Congresso Nacional, do CONAMA ou do Poder Judiciário não retrataria o 

verdadeiro peso de cada uma dessas instituições na disciplina geral do licenciamento 

ambiental, o que poderia levar a conclusões precipitadas sobre as reformas que seriam de fato 

necessárias para o aprimoramento desse instrumento de regulação ambiental. A pesquisa 

mostrará, por exemplo, que muitas vezes o CONAMA cria encargos para empreendedores por 

meio de normas extremamente vagas. Isso não seria um fato gerador de insegurança jurídica 

caso o Judiciário se encarregasse de criar parâmetros claros para a interpretação dessas 

normas vagas. No entanto, a pesquisa das decisões judiciais revela que o Judiciário não cria 

tais parâmetros, nem invalida em número significativo normas administrativas sobre 

licenciamento ambiental, tendo uma atuação bastante discreta no que se refere à definição dos 

encargos ambientais impostos a empreendedores. A combinação dessas duas informações – 

normas vagas criadas pelo CONAMA e atuação discreta de nossos tribunais – relativiza uma 

possível ameaça de excesso de ativismo judicial no licenciamento, ao mesmo tempo em que 

aumenta a importância de um debate sobre a qualidade do processo de produção normativa 

adotado pelo CONAMA, uma vez que este conselho vem usufruindo de ampla liberdade para 

criar normas administrativas. Esse exemplo demonstra como o cruzamento de dados sobre a 

atuação de diversos atores institucionais em torno do licenciamento ambiental conduz a 

conclusões importantes, capazes de servir de pontos de partida para uma discussão de 

reformas em nossa regulação ambiental.  
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Da pesquisa de leis, normas administrativas e decisões judiciais, chegou-se às 

seguintes conclusões principais: (i) a falta de regras sobre licenciamento ambiental nas leis 

brasileiras e a significativa deferência judicial às decisões tomadas pelo IBAMA e à atividade 

normativa do CONAMA criaram um ambiente institucional propício para que o licenciamento 

ambiental federal seja regido primordialmente por normas administrativas; (ii) nos últimos 30 

anos, a criação, pelo Congresso Nacional, de novos órgãos com competências normativas em 

matéria ambiental vem, aos poucos, fragmentando o poder normativo do CONAMA e 

aumentando as chances de conflitos; (iii) tanto o Congresso Nacional quanto o CONAMA 

vêm privilegiando a criação de regimes especiais ou simplificados de licenciamento 

ambiental, em detrimento de uma reforma ampla do regime geral; (iv) o CONAMA vem 

estabelecendo um número significativo de novas regras procedimentais para o licenciamento e 

de novos encargos ambientais para empreendedores sem que haja uma avaliação dos custos e 

benefícios envolvidos.  

Todas essas conclusões compõem um cenário de significativa complexidade 

regulatória, talvez único na administração pública brasileira, resultado de duas deficiências 

principais: de um lado, o grande número de instâncias decisórias com o potencial para a 

edição de normas para o licenciamento e, de outro, a baixa qualidade das regras que 

disciplinam o processo administrativo de produção normativa no CONAMA. 

Essa complexidade não é necessariamente ruim para todos os grupos de interesse 

envolvidos no licenciamento ambiental. As incertezas provocadas por ela pode facilitar, por 

exemplo, o ajuizamento de ações civis públicas e ações populares contra a construção de 

determinados empreendimentos, aumentando o prestígio político de membros do Ministério 

Público ou de associações ambientalistas. Por sua vez, empreendedores com bom trânsito nos 

órgãos licenciadores, seja em razão da freqüência com que requerem licenças ambientais, seja 

por causa de práticas ilícitas, beneficiam-se das dificuldades enfrentadas por seus 

concorrentes durante o licenciamento. Além disso, pode-se argumentar que a complexidade 

das normas de licenciamento seria, em tese, benéfica para o meio ambiente, pois quanto mais 

demorada e burocrática a expedição da licença, mais pressionado o empreendedor se sentirá 

para concordar com o estabelecimento de condicionantes ambientais mais rígidas do que o 

necessário.  

Esta dissertação, portanto, estaria incompleta se não explicasse por que a 

complexidade do licenciamento deve ser considerada um obstáculo tanto para o exercício da 
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atividade econômica quanto para a proteção do meio ambiente – ou seja, um obstáculo para o 

desenvolvimento brasileiro. Para preencher essa lacuna, foi tomado um terceiro passo, 

confrontando-se os resultados da pesquisa com o modelo teórico construído e procurando-se 

demonstrar como essa complexidade produz custos desnecessários para o país.  

A dissertação está dividida em outros quatro capítulos, além desta introdução e do 

prólogo. No capítulo 2, exponho as diferenças e complementaridades entre dois tipos de 

debate sobre regulação: o hermenêutico e o instrumentalista. E defendo a idéia de que o 

debate hermenêutico sobre regulação, prevalente na produção acadêmica brasileira, mostra-se 

limitado tanto para o diagnóstico das falhas existentes no licenciamento ambiental, quanto 

para discussões sobre eventuais correções necessárias.  

No capítulo 3, trato do modelo teórico que servirá de referência para a avaliação do 

desenho institucional brasileiro, apontando os diferentes custos e benefícios que estão por trás 

da criação e aplicação de normas abertas e regras. Ao longo desse capítulo, a análise teórica 

será pontilhada com alguns dados extraídos da pesquisa das normas e decisões judiciais 

selecionadas.  

No capítulo 4, apresento os resultados da análise das leis, normas administrativas e 

decisões judiciais sobre licenciamento ambiental e poder normativo de órgãos ambientais e 

destaco os pontos em que o Estado brasileiro desviou-se do modelo teórico exposto no 

capítulo 3.  

No último capítulo, traço um panorama dos resultados encontrados na pesquisa e 

sugiro um caminho para o debate sobre algumas reformas que poderiam atenuar as 

deficiências identificadas no desenho das instituições responsáveis pela criação de normas 

sobre licenciamento ambiental.  
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Capítulo 02 

DUAS MANEIRAS DE ESTUDAR A REGULAÇÃO AMBIENTAL 
 
02.1. O caráter instrumental de normas abertas e regras 

 

O licenciamento ambiental, assim como qualquer outro mecanismo de atuação 

estatal, pode ser disciplinado por normas mais objetivas, claras, as quais chamarei de regras, e 

por normas menos objetivas, mais vagas, as quais chamarei de normas abertas. Pense-se, por 

exemplo, no licenciamento ambiental de uma fábrica de televisões. Hoje não existe nenhuma 

norma jurídica que estabeleça parâmetros ambientais específicos para esse tipo de 

empreendimento. Nenhuma norma jurídica determina, por exemplo, a quantidade permitida 

de emissões de gases poluentes, o limite máximo de ruído ou a tecnologia ambientalmente 

mais correta para uma fábrica de televisões. Para casos como esse, o direito brasileiro oferece 

uma norma aberta geral para guiar o comportamento de empreendedores e órgãos ambientais: 

os empreendimentos a serem licenciados, inclusive fábricas de televisões, devem possuir 

“viabilidade ambiental” 32. Na prática, isso significa que o empreendedor conhecerá os 

requisitos necessários para a obtenção da licença somente após a instauração do processo de 

licenciamento, durante o qual o órgão ambiental definirá as condicionantes que deverão ser 

cumpridas no decorrer da instalação e operação da nova unidade industrial.   

Por outro lado, em muitos casos o Estado brasileiro opta por não adotar o requisito 

geral da “viabilidade ambiental”, criando em seu lugar regras que definem com bastante 

clareza as medidas ambientais necessárias para a expedição de uma licença. Um exemplo é o 

licenciamento ambiental de cemitérios, regido pela Resolução nº 335 do CONAMA. Antes 

mesmo de requerer a instauração do processo de licenciamento do cemitério, o empreendedor 

já sabe que as sepulturas deverão estar “a uma distância de pelo menos um metro e meio 

acima do mais alto nível do lençol freático, medido no fim da estação das cheias” e que a “a 

área de sepultamento deverá manter um recuo mínimo de cinco metros em relação ao 

perímetro do cemitério”33. Ao contrário do que ocorre no licenciamento ambiental de uma 

fábrica de televisões, parece claro que o órgão licenciador tem aqui um espaço menor de 

manobra para interpretar as normas ambientais e definir o que o empreendedor deve ou não 

deve fazer.  

                                                           
32 Art. 8º, I, Resolução CONAMA nº 237/97.  
33 Art. 5º, Resolução CONAMA nº 335/03.  
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Não é só na questão dos critérios ambientais34 a serem seguidos pelo empreendedor 

que a existência de regras e normas abertas pode ser percebida. As normas jurídicas que fixam 

procedimentos para o licenciamento, bem como aquelas que definem os limites do poder 

normativo dos órgãos ambientais, também podem ser analisadas sob o prisma da abertura das 

normas.   

A exigência de Estudo de Impacto Ambiental, por exemplo, está lastreada numa 

norma aberta: “A licença ambiental para empreendimentos e atividades consideradas efetiva 

ou potencialmente causadoras de significativa degradação do meio dependerá de prévio 

estudo de impacto ambiental” 35. Diferentemente, a possibilidade de adoção de procedimentos 

simplificados de licenciamento está geralmente prevista em alguma norma jurídica mais 

detalhada. Exemplo: a Resolução nº 377 do CONAMA determina que o licenciamento de 

unidades de “pequeno e médio porte” de transporte de esgoto sanitário seja realizado através 

de procedimento simplificado, no qual haverá expedição de licença única, em vez das três 

licenças normalmente exigidas. A mesma resolução define o que são unidades de transporte 

de esgoto de “pequeno” e “médio” porte. Pequena é a unidade com vazão menor ou igual a 

200 litros por segundo; média é aquela com vazão maior do que 200 e menor ou igual a 1000 

litros por segundo36. Dessa resolução extrai-se, portanto, uma regra razoavelmente clara: o 

procedimento será simplificado para aquelas unidades com vazão de até 1000 litros por 

segundo. 

Com relação ao poder normativo dos órgãos ambientais, é possível afirmar que uma 

norma jurídica que diz que “compete ao CONAMA estabelecer normas relativas ao controle 

da qualidade do meio ambiente” 37 é mais aberta e tem o potencial de gerar mais dúvidas 

sobre a sua aplicação do que uma norma que confere ao CONAMA o poder de estabelecer “as 

condições de controle de emissões de gases poluentes e de ruído” 38 de veículos automotores.    

 

                                                           
34 Usarei as expressões “critérios ambientais”, “encargos ambientais” ou “condicionantes ambientais” para me 
referir àquelas obrigações positivas que devem ser atendidas pelo empreendedor para que haja a regular 
expedição da licença. Sobre tais obrigações, cf. SUNDFELD, Carlos Ari. Direito administrativo ordenador. 
São Paulo: Malheiros, 2003, pp. 59 – 65. 
35 Art. 3º, Resolução CONAMA nº 237/97.  
36 Art. 2º, Resolução CONAMA nº 377/06.  
37 Art. 8º, VII, Lei nº 6.938/81. 
38 Art. 104 do Código de Trânsito (Lei nº 9.503/97). 
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Todos os exemplos acima evidenciam que o Congresso Nacional e o CONAMA fazem 

a todo momento escolhas entre, de uma lado, regular39 por meio de regras e, de outro, regular 

por meio de normas abertas. De fato, não há razão para acreditar que o licenciamento 

ambiental de uma fábrica de televisões deva necessariamente ser regido por normas abertas, 

assim como nada indica que o licenciamento de cemitérios precise ser guiado sempre por 

regras rígidas. Se o Congresso Nacional ou o CONAMA um dia chegar à conclusão que a 

falta de parâmetros mais claros para o licenciamento ambiental de fábricas de televisões está 

provocando graves danos ao meio ambiente ou extrema insegurança jurídica para 

investidores, uma nova lei ou resolução poderá ser editada, estabelecendo regras bem 

definidas e obrigando o empreendedor a adotar determinadas medidas de proteção ambiental. 

Da mesma forma, regras rígidas e pré-estabelecidas para o licenciamento de cemitérios 

podem, ao longo do tempo, revelar-se extremamente custosas e até mesmo inefetivas para a 

melhoria da qualidade ambiental, constatação esta que poderá forçar a sua revogação e a 

adoção de uma estratégia de verificação caso a caso dos impactos ambientais de cemitérios. 

Portanto, regras e normas abertas podem ser utilizadas como instrumentos diferentes de 

regulação, cada qual possuindo, a depender das circunstâncias, suas vantagens e 

desvantagens. A esse atributo das normas jurídicas darei o nome de caráter instrumental de 

normas abertas e regras.   

A partir do reconhecimento do caráter instrumental de regras e normas abertas, várias 

perguntas surgem. Em quais casos e em quais campos da atuação estatal legisladores e 

administradores públicos devem utilizar regras em detrimento de normas abertas ou vice-

versa? Regras e normas abertas influenciam de maneira diferente o comportamento de 

empresas e servidores públicos? A vagueza das normas é neutra ou privilegia determinados 

grupos de interesse? É mais custoso para um órgão público aplicar uma regra ou uma norma 

aberta? Mais regras significam necessariamente menos arbitrariedade na atuação dos órgãos 

públicos? Como as instituições40 devem ser desenhadas para lidar com as incertezas 

provocadas por normas abertas e com a inflexibilidade das regras?   

                                                           
39 O termo regulação será utilizado em sentido amplo, significando todo parâmetro normativo criado pelo 
Estado, inclusive comandos extraídos de decisões judiciais, para condicionar a atuação de agentes públicos e 
privados. As expressões legislação ambiental ou normas ambientais significarão o conjunto de leis e normas 
administrativas criadas com o objetivo de proteger o meio ambiente.   
40 O termo “instituições” será utilizado ao longo desta dissertação de maneira diferente daquela consagrada por 
Douglass North. Esse autor conceitua instituições como as normas – formais e informais – que determinam a 
estrutura de incentivos de uma sociedade. Instituições seriam as ”regras do jogo”. Para North, os participantes 
desse jogo seriam as “organizações” – grupos de indivíduos reunidos para alcançar algum objetivo em comum 
(Judiciário, órgãos administrativos, partidos políticos, sociedades anônimas etc.). Nesta dissertação, a palavra 
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Partindo de questões como essas, esta dissertação analisará o atual sistema brasileiro 

de licenciamento ambiental e identificará a necessidade de algumas reformas no arranjo 

institucional responsável pela regulação ambiental em nosso país. As discussões que serão 

travadas ao longo deste trabalho inserem-se, portanto, num tipo de debate sobre regulação que 

poderia ser chamado de instrumentalista. Mas antes de nele ingressar, parece oportuno 

compará-lo com outro tipo de debate que também gera impactos no dia a dia de empresas e 

órgãos administrativos – o debate hermenêutico sobre regulação. Ressaltarei suas diferenças e 

mostrarei como eles se complementam.   

 

2.2. A perspectiva instrumentalista é diferente da perspectiva hermenêutica 

 

De uma perspectiva instrumentalista, tenta-se entender como os diferentes 

mecanismos de atuação estatal funcionam e como eles influenciam o comportamento de 

empresários e burocratas. A finalidade desse esforço é encontrar o arranjo institucional mais 

adequado para alcançar-se o objetivo traçado pelo Estado, seja a proteção do meio ambiente, 

a aceleração da construção de obras de infra-estrutura, a repressão a práticas econômicas 

anticoncorrenciais, o combate a crimes societários envolvendo o uso de informações 

privilegiadas etc. Para proteger o meio ambiente, por exemplo, o Estado pode tipificar 

determinadas condutas poluidoras e punir posteriormente as empresas que as praticarem. Pode 

também instituir instrumentos de controle prévio, como o licenciamento ambiental, e autorizar 

o funcionamento de empresas potencialmente poluidoras somente após o cumprimento de 

certos requisitos. Uma terceira estratégia poderia ser a previsão de incentivos fiscais para 

aquelas empresas que fabriquem produtos ambientalmente corretos. Uma quarta, bastante em 

voga, seria a criação de um ambiente de competição entre empresas através de um mercado de 

licenças de emissões de gases poluentes. O número de instrumentos e combinações entre eles 

parece não ter fim. Mesmo após a escolha da estratégia regulatória a ser adotada pelo Estado, 

inúmeras outras escolhas precisam ser feitas.  

Voltemos ao licenciamento ambiental. Escolhido o licenciamento como instrumento 

de controle prévio voltado para a proteção do meio ambiente, o Estado ainda terá que decidir 

quais órgãos administrativos serão responsáveis por conduzi-lo, quais serão as etapas do 
                                                                                                                                                                                     

“instituição” fará referência às organizações públicas, como o CONAMA, IBAMA, tribunais, Congresso 
Nacional etc. O que North chamou de “instituições” eu chamarei simplesmente de “normas”. Para o conceito de 
instituição empregado por North, cf.: NORTH, Douglass. Economic performance through time. The American 
Economic Review, 84, 3, junho de 1994, pp. 359-368.  
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licenciamento e o que será exigido em cada uma delas, em quais casos a licença será 

revogada, quais atividades econômicas serão dispensadas do licenciamento, quais entes 

públicos (órgãos licenciadores, conselhos ambientais, Assembléias Legislativas, Câmaras 

Municipais, Ministérios etc.) poderão criar normas suplementares sobre licenciamento 

ambiental e assim por diante.  O debate instrumentalista fornece subsídios para que esses 

dilemas sejam solucionados da melhor forma possível, de acordo com os objetivos e valores 

eleitos como prioritários pela sociedade e pelo Estado41. 

Por sua vez, a ênfase do debate hermenêutico está na busca da melhor interpretação 

das normas jurídicas já existentes. Enquanto o debate instrumentalista discute a combinação 

ideal de instrumentos regulatórios para determinado campo de atuação estatal, o debate 

hermenêutico discute quais métodos devem ser utilizados para a descoberta do alcance e 

sentido de normas jurídicas emanadas do Estado42. Um exemplo de artigo acadêmico que 

adota uma abordagem hermenêutica seria “Entre política e expertise”, escrito por Gustavo 

Binenbojm e André Cyrino43. Nele, os autores interpretam o sentido e alcance dos artigos 18 e 

19 da lei geral de telecomunicações, que definem a repartição de competências normativas 

entre a ANATEL e o Presidente da República no que diz respeito à regulação do setor de 

telecomunicações. Valendo-se dos “critérios lógico-sistemático e teleológico” e do “princípio 

da razoabilidade”, os autores chegam à interpretação constitucionalmente mais apropriada 

daqueles dois dispositivos legais, concluindo que “o Presidente da República pode regular as 

matérias de sua competência, nos limites da lei, independentemente da proposta da ANATEL, 

                                                           
41 Como exemplos de abordagem instrumentalista no direito ambiental, cf. MOROSINI, Fabio. Repensando as 
estratégias de regulação do meio ambiente: lições a partir da experiência da União Européia e do Nafta. Revista 
de Direito Ambiental, 38, 2005. BRITO, Brenda. Análise de multas emitidas pelo IBAMA e Sema contra 
desmatamento ilegal em Mato Grosso. Revista de Direito Ambiental, 54, 2009. BARRETO, Paulo; BRITO, 
Brenda. A eficácia da aplicação da lei de crimes ambientais pelo IBAMA para proteção de florestas no Pará. 
Revista de Direito Ambiental, 43, 2006. BARRETO, Paulo ET AL. Lições para divulgação da lista de 
infratores ambientais no Brasil. Revista de Direito Ambiental, 50, 2008. NUSDEO, Ana Maria. A 
compensação de reserva legal através de contrato de arrendamento e os incentivos à proteção florestal. Revista 
de Direito Ambiental, 48, 2007.   
42 Para exemplos de artigos da Revista de Direito Ambiental escritos a partir de uma perspectiva hermenêutica, 
cf. MARTINS, Ricardo Marcondes. Regime Jurídico da Licença Ambiental. Revista de Direito Ambiental, 40, 
2005. ARTIGAS, Priscila Santos; MILARÉ, Édis. A proteção das cavidades naturais. Revista de Direito 
Ambiental, 54, 2009. ANTUNES, Paulo de Bessa. Dano ambiental: a manifestação da vontade de repará-lo 
como causa da suspensão de aplicação de penalidades administrativas. Revista de Direito Ambiental, 7, 1997. 
ABELHA, Marcelo. Aspectos jurídicos da compensação ambiental do art. 36, parágrafo 1º da Lei Brasileira das 
Unidades de Conservação (Lei 9.985/2000). Revista de Direito Ambiental, 46, 2007. FIGUEIREDO, Lúcia 
Valle. Discriminação constitucional das competências ambientais: aspectos pontuais do regime jurídico das 
licenças ambientais. Revista de Direito Ambiental, 35, 2004. DAWALIBI, Marcelo Dawalibi. Licença ou 
autorização ambiental? Revista de Direito Ambiental, 17, 2000. 
43 BINENBOJM, Gustavo; CYRINO, André. Entre política e expertise: a repartição de competências entre o 
governo e a Anatel na Lei Geral de Telecomunicações. Revista brasileira de direito público RBDP, n. 21, 
abr./jun. 2008, pp. 127-152.   
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embora tenha o dever de apreciá-la, caso formulada pela agência”44. Os autores, entretanto, 

não avaliam a qualidade ou as conseqüências dessa repartição de competências, tampouco 

analisam se haveria alguma alternativa institucional mais adequada para o estímulo ao setor 

de telecomunicações ou para a proteção dos consumidores. Limitam-se a traçar a moldura 

dentro da qual poderá haver o exercício juridicamente válido do poder normativo da 

ANATEL e do Presidente da República.  

Outro exemplo interessante de postura predominantemente hermenêutica vem de tese 

de doutorado sobre o poder normativo do CONAMA, escrita por Fábio Ribeiro dos Santos45. 

Após analisar e classificar todas as resoluções do CONAMA editadas até o ano de 2005, o 

autor verificou quais delas seriam válidas em face do ordenamento jurídico brasileiro. Sua 

tese gira em torno da idéia de que o poder normativo do CONAMA encontra limites somente 

nos princípios constitucionais, como o da proporcionalidade, e não na lei federal que deu 

origem ao CONAMA, nem na legislação federal esparsa que lhe atribui outras competências. 

O autor não considera, contudo, se tais resoluções, válidas ou não, formam um conjunto de 

normas coerente e eficiente para a proteção ambiental. Tampouco avalia se as regras que 

moldam o processo administrativo de produção normativa do CONAMA criam os incentivos 

necessários para a edição de boas resoluções.  

A esta altura talvez seja possível enunciar as três principais diferenças entre essas duas 

formas de estudar a regulação ambiental. Em primeiro lugar, o objetivo principal do debate 

que chamei de instrumentalista46 é compreender o funcionamento das diferentes estratégias 

estatais de regulação e tentar aperfeiçoá-las. Por outro lado, o objetivo principal do debate 

hermenêutico é a verificação da validade de normas jurídicas e atos administrativos, de 

acordo com os métodos interpretativos considerados ideais. Em segundo lugar, o debate 

instrumentalista busca influenciar sobretudo as escolhas feitas por legisladores e 

administradores públicos, auxiliando-os a moldar arranjos institucionais e políticas públicas. 

O hermenêutico tende a influenciar mais a atuação de juízes e advogados envolvidos no 

                                                           
44 BINENBOJM, Gustavo; CYRINO, André. Entre política e expertise: a repartição de competências entre o 
governo e a Anatel na Lei Geral de Telecomunicações. Revista brasileira de direito público RBDP, n. 21, 
abr./jun. 2008, p. 141.   
45 SANTOS, Fábio Ribeiro. O poder normativo do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA. Tese de 
Doutorado. USP, 2006.  
46 O debate que denominei de instrumentalista possui alguns pontos em comum com aquilo que outros autores 
preferiram chamar de “ciência da legislação”, “técnica legislativa” ou “arte de legislar”. Cf. SALINAS, Natasha. 
Avaliação legislativa no Brasil: estudo de caso sobre as normas de controle das transferências voluntárias de 
recursos públicos para entidades do terceiro setor. Dissertação de Mestrado. USP, 2009. Cf. também: 
MENDES, Gilmar. Questões fundamentais de técnica legislativa. Revista Eletrônica sobre a Reforma do 
Estado, n. 11, set-nov. 2007.  
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controle judicial de leis e atos administrativos. Em terceiro lugar, o debate instrumentalista 

preocupa-se em analisar como as instituições funcionam e como as normas jurídicas são 

aplicadas durante períodos de tempo mais longos, enquanto o hermenêutico está mais voltado 

para a verificação pontual da validade de um ato estatal específico. 

 

2.3. A perspectiva instrumentalista é complementar à perspectiva hermenêutica 

 

Igualmente relevantes, as duas espécies de debate cumprem papéis distintos, mas 

complementares. Qualquer proposta de reforma regulatória, fruto de discussões 

instrumentalistas, deve ser submetida a um exame prévio de legalidade e constitucionalidade, 

sob pena de desfigurar-se diante de eventuais questionamentos judiciais. Por mais atrativo que 

seja do ponto de vista da teoria econômica, determinado instrumento regulatório pode não ser 

a melhor opção para legisladores e administradores públicos caso uma análise da 

jurisprudência dos tribunais revele que provavelmente tal instrumento será considerado 

juridicamente inválido. Logo, entender como juízes e tribunais interpretam as normas 

jurídicas está longe de ser algo irrelevante para o debate instrumentalista.  

Por outro lado, embates interpretativos em torno da validade de uma norma jurídica ou 

ato administrativo podem incorporar argumentos tipicamente instrumentalistas. Exemplo: no 

intuito de defender, no STF, a constitucionalidade de lei estadual que dispensa a realização do 

Estudo de Impacto Ambiental para a construção de centrais hidrelétricas de baixo potencial 

poluidor, um intérprete pode argumentar que a previsão da dispensa em lei estadual, mesmo 

questionável à luz da distribuição de competências legislativas sobre o assunto, é válida 

porque seria a melhor alternativa para a proteção do meio ambiente. Com a possibilidade da 

dispensa, o órgão licenciador passaria a concentrar esforços e recursos no processo de 

licenciamento de atividades que, de fato, fossem extremamente poluidoras e requeressem 

atenção especial. Assim, uma interpretação possível seria: a lei estadual é compatível com o 

artigo 225 da Constituição Federal, pois colabora para a concretização do direito a um meio 

ambiente ecologicamente equilibrado.   

Nos últimos 20 anos, a corrente teórica conhecida como neoconstitucionalismo 

aparentemente tornou, no Brasil, o debate hermenêutico mais permeável a argumentos 

instrumentalistas. Vejamos como. Três dos mais proeminentes representantes dessa corrente – 
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Luís Roberto Barroso47, Gustavo Binenbojm48 e André Cyrino49 – defendem a adoção do 

método interpretativo da “ponderação proporcional”50 para a solução de questões 

constitucionais e, de modo mais amplo, para o controle judicial de leis e atos administrativos. 

De acordo com o método da ponderação proporcional, um ato estatal deve, em linhas gerais, 

preencher três requisitos: (i) ser adequado para atingir o fim a que se destina (requisito da 

adequação); (ii) afetar os direitos envolvidos somente na medida necessária para o alcance do 

seu objetivo (requisito da necessidade); (iii) gerar mais benefícios que custos (requisito da 

proporcionalidade em sentido estrito). Não é preciso muito esforço para notar que todos esses 

três requisitos somente podem ser seriamente cumpridos após uma detida análise sobre a 

eficiência e efetividade dos diferentes mecanismos de regulação estatal – um debate 

eminentemente instrumentalista. Lembremos da resolução do CONAMA que trata do 

licenciamento ambiental de cemitérios. Um de seus artigos exige que as sepulturas localizadas 

em todos os cemitérios brasileiros estejam a pelo menos um metro e meio de distância do 

mais alto nível do lençol freático. Vamos supor que a validade desse artigo seja questionada, 

pairando dúvidas sobre o atendimento ao segundo requisito, o da necessidade. Nesse caso, o 

intérprete que adotar o método da ponderação proporcional terá que verificar se não haveria 

outro arranjo institucional capaz de oferecer a mesma proteção ambiental oferecida pela 

resolução do CONAMA, mas sem gerar tantos custos aos empreendedores interessados em 

construir um cemitério. Evidentemente que inúmeras outras normas estatais poderiam ser 

adotadas para compatibilizar, de um lado, proteção ambiental e, de outro, os interesses 

econômicos do empreendedor. Uma hipótese seria exigir a distância de um metro e meio 

somente para os cemitérios com capacidade de mais de 100 jazigos. Outra possibilidade seria 

exigir tal distância somente para os cemitérios localizados nos municípios em que os lençóis 

freáticos sejam utilizados como fonte de água para o abastecimento da população local; tais 

municípios constariam de uma lista a ser elaborada pelo IBAMA. Sob a ótica 

neoconstitucionalista, a validade da regra que obriga todos os cemitérios do país a respeitarem 

a distância de um metro e meio dependeria de uma comparação com as inúmeras outras 

possibilidades institucionais. Se a regra contida na resolução do CONAMA for a melhor 

                                                           
47 Cf. BARROSO, Luís Roberto. Neoconstitucionalismo e constitucionalização do direito: o triunfo tardio do 
direito constitucional no Brasil. Revista de Direito Constitucional e Internacional, São Paulo, n. 58, jan./mar. 
2007, p. 151.  
48 Cf. BINENBOJM, Gustavo. Uma teoria do direito administrativo. 2ª edição. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, 
pp. 105 – 107.  
49 Cf. CYRINO, André Rodrigues. Direito constitucional regulatório – elementos para uma interpretação 
institucionalmente adequada da Constituição econômica brasileira. Rio de Janeiro: Renovar, 2010, p. 56.   
50 BINENBOJM, Gustavo. Uma teoria do direito administrativo.  2ª edição. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 
30.  
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dentre todas as possibilidades, então ela será válida. Dessa forma, levando o método da 

ponderação proporcional a sério, a perspectiva hermenêutica confunde-se, no momento da 

interpretação, com a perspectiva instrumentalista.  

Até aqui mencionei duas formas pelas quais a perspectiva hermenêutica e 

instrumentalista se complementam (exame da validade de reformas regulatórias e a utilização 

de argumentos instrumentalistas durante o processo interpretativo). Resta uma terceira, de 

extrema importância, que está relacionada com os impactos das decisões judiciais. Vamos a 

ela.  

O Judiciário pode ser visto como um espaço institucional onde ocorrem disputas 

interpretativas que culminam com a solução de uma controvérsia. Mas o Judiciário pode ser 

visto também como um importante ator no jogo regulatório, cuja atuação contribui, ao longo 

dos anos, para dar forma aos diferentes instrumentos de regulação estatal. Não há dúvida: o 

Judiciário regula. E regula de várias formas, seja criando regras para atenuar as dúvidas 

provocadas pela vagueza de normas abertas criadas por legisladores e burocratas; seja 

abstendo-se de decidir o mérito de certas espécies de conflito, o que significa transferir tal 

poder para outras instâncias do Estado brasileiro; seja ignorando regras e criando outras; seja 

restringindo o alcance do poder normativo de órgãos administrativos. Além disso, muitas 

reformas legislativas e administrativas surgem como uma reação à interpretação que o 

Judiciário confere a determinadas normas jurídicas. 

Considere-se, como exemplo do impacto da atuação do Judiciário em matéria 

regulatória, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a hipótese de 

obrigatoriedade da apresentação do Estudo de Impacto Ambiental (EIA)51. Esse estudo 

ambiental é exigido somente para o licenciamento de empreendimentos que possam provocar 

uma “significativa degradação do meio”. Em muitos casos52, o órgão licenciador dispensa a 

realização do EIA, mas o Ministério Público ou associações ambientalistas, por considerarem 

o empreendimento em questão como de significativo impacto ambiental, ajuízam ação civil 

pública para obrigar o empreendedor a apresentá-lo. Em alguns desses casos53, juízes e 

tribunais obrigam a realização do EIA, mesmo quando o órgão ambiental entende que não há 

significativa degradação ambiental. Quando questões dessa natureza chegam ao STJ por meio 

                                                           
51 Art. 3º, Resolução CONAMA nº 237/97.  
52 Superior Tribunal de Justiça. Recursos Especiais nº 1.166.058; 1.096.395; 1.084.724; 1.036.037; 897.527 e 
1.162.576. Agravos de Instrumento nº 1.301.175 e 1.175.576. Agravo Regimental no Agravo de Instrumento nº 
882.963. 
53 Por exemplo: Recursos Especiais nº 1.096.395 e 1.084.724. 



24 

 

de recursos especiais ou agravos, seus ministros tendem a enxergar a interpretação da 

expressão “significativa degradação do meio” como uma questão de fato, ou seja, uma 

questão que necessitaria de coleta de provas para ser resolvida. Logo, haveria a incidência da 

súmula 7 do tribunal, que determina que não pode haver reexame de provas em recurso 

especial. Isso faz com que a expressão “significativa degradação do meio” seja preenchida 

com conteúdos diferentes por tribunais de segundo grau, inexistindo em âmbito nacional uma 

uniformização jurisprudencial sobre o assunto. A conseqüência é a falta de parâmetros claros 

para guiar o comportamento dos burocratas e empreendedores que participam do 

licenciamento. No entanto, os ministros do STJ poderiam, se quisessem, interpretar o 

requisito da presença de significativo impacto ambiental não como uma questão de fato, mas 

sim como uma questão de direito que envolve repartição de competências. Tal questão de 

direito poderia ser formulada assim: qual ente público deve ser o principal responsável na 

definição do que vem a ser “significativa degradação do meio”? O órgão ambiental 

licenciador ou o Judiciário? Se o STJ interpretasse dessa forma e decidisse, por exemplo, que 

não cabe ao Judiciário desempenhar o protagonismo na definição do sentido de “significativa 

degradação do meio”, muitos conflitos em torno do licenciamento de grandes obras de infra-

estrutura talvez pudessem ser solucionados de forma mais rápida. 

Esse exemplo demonstra como uma questão de interpretação de normas abertas 

resolvida no Judiciário pode impactar, no longo prazo, no real funcionamento de um 

instrumento regulatório – o licenciamento ambiental, no caso. Outro exemplo, talvez o mais 

famoso e controverso do debate acadêmico brasileiro, de como questões de interpretação 

moldam políticas de maneira prolongada foi dado em artigo54 escrito por Edmar Bacha, Persio 

Arida e André Lara Resende, no qual se defende a tese de que a inexistência de um mercado 

sólido de crédito de longo prazo no Brasil deve-se ao fato de que juízes tendem a interpretar 

cláusulas contratuais baseados em critérios de justiça social, beneficiando com isso o devedor 

e criando um clima de incerteza jurisdicional que leva os agentes financeiros a elevarem suas 

taxas de juros para cobrir o risco de inadimplência. 

 

                                                           
54 ARIDA, Persio; BACHA, Edmar; LARA-RESENDE, André. High interest rates in Brazil: conjectures on 
the jurisdictional uncertainty. 2003. Texto não publicado, mas apresentado no seminário “Inflation targeting 
and debt: the case of Brazil”, promovido pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e o Banco 
Mundial, na Casa das Garças, Rio de Janeiro, nos dias 12 e 13 de dezembro de 2003. Disponível em: 
http://www.econ.puc-rio.br/Mgarcia/Macro%20II/ABRrevised.040303.PDF. Acesso em: 06 de agosto de 2010.  
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Muitos campos de pesquisa abrem-se a partir dessa percepção de que o Judiciário atua, 

voluntária ou involuntariamente, como um ente regulador da economia, tomando decisões 

cujas conseqüências vão muito além da solução de um único caso concreto. Nesses campos de 

pesquisa, mais uma vez as perspectivas instrumentalista e hermenêutica se complementam, 

fazendo surgir questões da seguinte espécie: um Judiciário formalista contribui mais para o 

crescimento econômico de um país? Um Judiciário deferente às decisões de agências 

reguladoras cria um ambiente econômico mais favorável a investimentos privados ou, na 

verdade, prejudica a qualidade dos serviços públicos? Um forte controle judicial sobre o 

poder normativo das agências faz com que elas editem normas melhores? Quais as 

conseqüências para o sistema brasileiro de licenciamento ambiental que decorrem do fato de 

que nossos juízes costumam privilegiar uma interpretação bastante extensiva do princípio da 

precaução, segundo a qual não se pode expedir a licença enquanto não houver certeza 

científica absoluta de que não ocorrerão danos ambientais irreversíveis?55  

Apesar da pertinência de todas essas questões e apesar da inegável contribuição que o 

debate hermenêutico pode dar para o aperfeiçoamento dos instrumentos de regulação estatal, 

acredito que as respostas para os principais dilemas regulatórios que o Estado brasileiro 

precisará enfrentar nos próximos anos, inclusive aquele que envolve a reforma de seu sistema 

de licenciamento ambiental, encontram-se distantes do debate sobre métodos de interpretação 

das normas jurídicas. Exponho a seguir os motivos que me fazem pensar assim.  

 
2.4 Por que a perspectiva hermenêutica não é suficiente? 

 

 No Brasil, a perspectiva hermenêutica parece predominar no debate jurídico sobre 

regulação. Obviamente que essa impressão somente poderia ser confirmada por meio de 

algum tipo de pesquisa empírica, que fosse capaz de levantar o número de livros e artigos 

acadêmicos escritos a partir de uma perspectiva hermenêutica e compará-lo com o número 

                                                           
55 Ao julgar a legalidade de licença ambiental expedida para uma usina hidrelétrica em Roraima, o Tribunal 
Regional Federal da 1ª Região adotou a seguinte interpretação do princípio da precaução: “A tutela 
constitucional, que impõe ao Poder Público e a toda coletividade o dever de defender e preservar, para as 
presentes e futuras gerações, o meio ambiente ecologicamente equilibrado (...), já instrumentaliza, em seus 
comandos normativos, o princípio da precaução (quando houver dúvida sobre o potencial deletério de uma 
determinada ação sobre o ambiente, toma-se a decisão mais conservadora, evitando-se a ação)” (destaques 
nossos). Apelação Cível nº 2007.01.00.006961-5.  O mesmo tribunal, tratando do licenciamento de porto 
localizado na hidrovia Paraguai-paraná, entendeu que: “Os princípios da prevenção e da precaução conduzem à 
conclusão que o referido porto só poderá ter sua construção liberada caso se verifique, mediante aprofundada 
pesquisa, que inexistem riscos de significativa degradação ambiental ao Pantanal Matogrossense ou sejam 
encontradas alternativas técnicas para preveni-los)” (destaques nossos). Apelação Cível nº 2000.36.00.010649-5. 
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daqueles escritos a partir de uma perspectiva instrumentalista. Esta dissertação não se propõe 

a tanto. Contudo, voltando os olhos para o debate sobre regulação ambiental, é possível 

encontrar alguns indícios de que a perspectiva instrumentalista foi relegada a um segundo 

plano. Um deles é bastante revelador: após 14 anos e 54 edições, a Revista de Direito 

Ambiental, talvez o periódico acadêmico mais importante sobre direito ambiental no Brasil, 

nunca publicou um único artigo cujo objetivo principal fosse discutir uma reforma das normas 

jurídicas que disciplinam o funcionamento do CONAMA – uma discussão que, tendo em 

vista os impasses existentes na regulação ambiental brasileira, deveria ser central. Analisando 

o mesmo periódico, muitas outras lacunas podem ser citadas. Inexistem debates acadêmicos 

consistentes sobre a qualidade e as conseqüências da atual repartição de competências 

normativas em matéria ambiental, sobre o impacto do vertiginoso crescimento do número de 

conselheiros que participam do processo de produção normativa do CONAMA, sobre a 

sobreposição de funções entre IBAMA e CONAMA, sobre a conveniência da criação de uma 

agência ambiental independente.  

Por outro lado, são facilmente encontráveis na Revista de Direito Ambiental artigos 

que discorram sobre a “correta interpretação” 56 de normas ambientais ou que tentem 

solucionar “questões controvertidas” 57 sobre a natureza jurídica de determinados institutos de 

direito ambiental. Há razões, portanto, para acreditar que os juristas brasileiros especializados 

em direito ambiental habitam num mundo essencialmente hermenêutico.  

Diante desse cenário, cabe especular sobre dois pontos. Primeiro: é preciso saber até 

onde os estudos hermenêuticos podem contribuir para o aperfeiçoamento das instituições, em 

especial daquelas responsáveis pela proteção ambiental no Brasil. Como tentarei demonstrar 

nos próximos parágrafos, discussões sobre a interpretação das normas jurídicas, por mais 

profundas e pertinentes que sejam, não têm vocação para oferecer respostas para muitos dos 

impasses que existem hoje em nossa regulação ambiental. Daí vem o segundo ponto: se o 

debate hermenêutico não é suficiente, o que os juristas devem fazer? Devem limitar-se a 

descobrir o alcance e o sentido das normas jurídicas já existentes, acreditando que esta é a 

contribuição específica que os juristas têm a oferecer para o desenvolvimento do país? Ou 

devem buscar novas formas de influenciar o desenho das instituições brasileiras? Comecemos 

com o primeiro ponto. 

                                                           
56 ARTIGAS, Priscila Santos; MILARÉ, Édis. A proteção das cavidades naturais. Revista de Direito 
Ambiental, 54, 2009.  
57 DAWALIBI, Marcelo Dawalibi. Licença ou autorização ambiental? Revista de Direito Ambiental, 17, 2000. 
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Como explicado anteriormente, os estudos hermenêuticos são essenciais, primeiro, 

para a verificação da viabilidade jurídica de reformas regulatórias e, segundo, para a 

compreensão de como o Judiciário atua como um ente regulador. No entanto, um jurista que 

adote uma postura exclusivamente hermenêutica se deparará com três limitações principais 

caso queira contribuir para o aperfeiçoamento das instituições.  

A primeira delas diz respeito aos estreitos limites do controle judicial de leis e atos 

administrativos. Os estudos hermenêuticos sobre regulação partem sempre de uma mesma 

pergunta, ainda que às vezes implícita: caso esta lei ou este ato administrativo venha a ser 

apreciado pelo Judiciário, quais argumentos, métodos e precedentes jurisprudenciais podem 

ser utilizados para que prevaleça a interpretação A ou B ou C? Ao enfatizar o controle judicial 

de leis e atos administrativos, o debate hermenêutico negligencia o fato de que grande parte 

do funcionamento do Estado brasileiro é disciplinada por leis, decretos, resoluções, instruções 

normativas e portarias que provavelmente nunca serão objeto de controle judicial. A pesquisa 

de jurisprudência realizada para esta dissertação e detalhada no capítulo 4 demonstra que 

alguns aspectos cruciais de nossa regulação ambiental não chegam a ser debatidos no 

Judiciário. Muitos dos problemas existentes hoje no licenciamento ambiental, por exemplo, 

decorrem do regimento interno do CONAMA – uma portaria ministerial. Essa norma, que 

disciplina o processo a ser seguido pelo CONAMA para a edição de suas resoluções, gera 

sérias distorções em nosso federalismo ambiental. Sua constitucionalidade ou legalidade, 

entretanto, parece nunca ter sido colocada em xeque no Judiciário, o que, no Brasil, acaba 

significando que se escreve pouco sobre o assunto. Isso demonstra que a prevalência de 

estudos sobre o controle judicial dos atos estatais e sobre os métodos interpretativos nele 

utilizados pode fazer com que importantes temas regulatórios sejam postos de lado.  

A segunda limitação está relacionada ao fato de que o debate hermenêutico não 

fornece muitos elementos para guiar legisladores e administradores públicos na escolha entre 

duas ou mais estratégias regulatórias igualmente válidas do ponto de vista jurídico. Talvez um 

exemplo esclareça melhor o que acabo de dizer. Hoje se discute a criação de uma agência 

reguladora federal para coordenar as ações estatais voltadas para o combate ao aquecimento 

global58. Não há no ordenamento jurídico brasileiro maiores empecilhos para que uma agência 

dessa natureza seja criada, desde que cumpridos alguns requisitos formais (criação através de 

lei, por exemplo). O Judiciário também parece ter aceitado bem o modelo institucional das 

                                                           
58 Cf. Valor Econômico. Economista pede criação de agência reguladora para mudanças climáticas. 23 de 
abril de 2010. 
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agências reguladoras independentes59. Dificilmente a eventual criação de uma agência para 

tratar de aquecimento global seria invalidada pelos tribunais.  O Congresso Nacional, no 

entanto, poderia optar por uma estratégia regulatória diferente, atribuindo ao CONAMA, e 

não a uma nova agência, a função de criar normas visando a redução das emissões de gases de 

efeito estufa. Para tanto, o Congresso poderia alterar a Lei da Política Nacional do Meio 

Ambiente, que fixa as competências do CONAMA. A julgar pela forma como historicamente 

o Judiciário vem enxergando a atuação do CONAMA, também dificilmente o alargamento 

das competências normativas desse conselho seria invalidado pelo Judiciário. Estamos diante, 

ao menos após um exame superficial, de duas estratégias regulatórias possíveis e 

juridicamente válidas. Levando em conta a realidade brasileira, qual delas seria a melhor, a 

mais eficiente, a menos propensa a gerar conflitos federativos etc? O que o debate 

hermenêutico sobre regulação tem a dizer sobre esse dilema? Aparentemente muito pouco.  

Um neoconstitucionalista adepto do método da ponderação proporcional teria um bom 

argumento para opor-se à suposta existência dessa segunda limitação do debate hermenêutico. 

Como visto em páginas anteriores, o teste neoconstitucionalista de validade exige que 

determinada norma jurídica seja a melhor dentre todas as possíveis. Não basta, para os 

neoconstitucionalistas, que uma medida de intervenção econômica seja adequada para 

alcançar os objetivos sociais que lhe serviram de propósito. É preciso que essa medida, para 

ser válida, seja também a mais compatível com os interesses econômicos afetados. Por meio 

do método da ponderação proporcional, o debate hermenêutico poderia, assim, contribuir para 

dilemas como aquele que envolve o arranjo institucional de combate às mudanças climáticas, 

pois, na verdade, haveria apenas uma única resposta correta, juridicamente válida: ou criar 

uma nova agência ou atribuir novos poderes normativos ao CONAMA. Ao analisar a validade 

de um arranjo institucional, um intérprete estaria, ao mesmo tempo, avaliando a sua 

qualidade.  

Um eventual contra-argumento neoconstitucionalista nesses termos seria, sem dúvida, 

pertinente. Resta saber se esse entrelaçamento, que é possível, entre debate hermenêutico e 

instrumentalista é também desejável. Algo recomenda que discussões teóricas sobre a 

qualidade das nossas instituições sejam sempre travadas sob a lógica hermenêutica, com a 

utilização dos conceitos e vocábulos que lhe são próprios? Algo recomenda que decisões 

judiciais sejam o principal ponto de partida para essas discussões e que juízes sejam seus 

                                                           
59 Cf. Supremo Tribunal Federal. Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.949. 
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mediadores? Acredito que não, e por um motivo principal. Este motivo representa também a 

terceira limitação do debate hermenêutico sobre regulação: o Judiciário, palco principal do 

debate hermenêutico, não vem demonstrando ser o espaço institucional adequado para a 

solução de complexas questões de regulação econômica. Recentes pesquisas empíricas60, 

focadas na análise de decisões judiciais, parecem mostrar que os próprios juízes brasileiros 

reconhecem esse fato. Em grande número de casos levados ao Judiciário, nossos juízes 

respeitam as decisões técnicas tomadas por órgãos administrativos e não julgam as razões e 

conseqüências de medidas estatais. Pode-se dizer que o Judiciário brasileiro é 

significativamente deferente às escolhas da administração pública. As pesquisas mostram 

também que, nas ocasiões em que os juízes não são deferentes, seus argumentos tendem a ser 

fracos, baseados no senso comum, incoerentes com julgados anteriores, extraídos de 

princípios demasiadamente abstratos para servirem de critério para a tomada de decisões de 

legisladores e administradores públicos. Além disso, os juízes brasileiros têm dificuldades em 

atender, de forma coerente, todos os requisitos exigidos pelo método da ponderação 

proporcional61.  

No capítulo 4, demonstrarei que os mesmos fenômenos – significativa deferência 

judicial e baixa qualidade técnica das decisões – ocorrem quando o Judiciário aprecia os 

conflitos que surgem durante o licenciamento ambiental. No momento de decidir sobre a 

validade de uma licença ambiental, os tribunais atribuem um grande peso aos pareceres 

técnicos emitidos pelo IBAMA. Apesar de muitas vezes valerem-se de uma retórica quase 

beligerante em defesa da preservação ambiental, nossos juízes em regra limitam-se a verificar 

se foram cumpridos todos os requisitos procedimentais necessários para a validade da licença 

ambiental. Juízes geralmente não opinam sobre a melhor forma de proteger a reprodução dos 

bagres. E quando ousam emitir opiniões sobre questões ambientais mais técnicas, eles 

baseiam-se quase sempre em argumentos de duvidosa credibilidade científica. Em sentenças e 

votos, é comum encontrar frases como “li, em algum lugar, que é impossível recuperar área 

                                                           
60 Cf. WANG, Daniel; PALMA, Juliana e COLOMBO, Daniel. Revisão judicial dos atos das agências 
reguladoras: uma análise da jurisprudência brasileira. In: SCHAPIRO, Mario (coord.). Direito Econômico 
Regulatório. São Paulo: Saraiva, 2010. FEREIRRA, Camila Duran. O STF e a construção institucional das 
autoridades reguladoras do sistema financeiro. Revista Direito GV, 9, jan./jun. 2009.  DIAS, Maria Rita Rebello 
Pinho. A concretização do conceito de desenvolvimento sustentável: Uma análise jurisprudencial do conflito 
entre desenvolvimento econômico e o direito ao meio ambiente. Dissertação de mestrado. PUC-SP, 2010. 
61 PEREIRA, Bruno Ramos. O uso da proporcionalidade no Supremo Tribunal Federal : análise dos votos do 
ministro Gilmar Mendes (2004-2006). Dissertação de Mestrado. USP, 2009.  
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de cerrado em menos de trinta anos” 62 ou “a soja na Amazônia, no surto que está sendo 

desenvolvida, vai levar a Amazônia a desaparecer do planeta. Isso é uma conseqüência 

inevitável” 63.  

Essa inclinação para a deferência torna-se ainda mais pronunciada se considerarmos 

que o Judiciário raramente anula algum dispositivo presente nas dezenas de resoluções do 

CONAMA que tratam de licenciamento ambiental. Tudo isso demonstra que, apesar das 

constantes críticas à judicialização excessiva do licenciamento ambiental, o Judiciário vem 

sendo coadjuvante na definição das obrigações que devem ser seguidas por burocratas e 

empreendedores durante o processo de expedição de licenças.  

Constatadas essas três limitações do debate hermenêutico para a solução de 

importantes dilemas regulatórios, surge então a pergunta sobre o papel que deve ser exercido 

pelos juristas: devem continuar privilegiando discussões sobre o verdadeiro significado das 

normas e dos institutos jurídicos ou devem buscar outras maneiras de influenciar o desenho 

das instituições?  

 
2.5. O papel do jurista 

 
Não é difícil encontrar acadêmicos e juízes brasileiros que adotem a primeira postura e 

entendam que as razões que levam legisladores e administradores públicos a fazerem 

determinadas escolhas estariam fora do campo de investigação dos estudos jurídicos. De 

acordo com essa visão, decisões sobre diferentes modelos ou instrumentos de regulação 

seriam decisões “pré-jurídicas” 64 ou exclusivamente “políticas” 65. Assim, debates sobre a 

qualidade da regulação não seriam debates propriamente jurídicos, cabendo a outros tipos de 

                                                           
62 TRF 1ª Região. Agravo Regimental na Apelação Cível nº 2002.34.00.039357-5. Voto do Desembargador João 
Batista Moreira. 
63 TRF 1ª Região. Apelação Cível nº 2000.39.02.001410-2. Voto do Desembargador Souza Prudente.  
64 Em julgamento de mandado de segurança em que se discutiam os requisitos legais para a ampliação de 
unidades de conservação, o Ministro do STF Cesar Peluzo disse: “Por que o legislador se preocupou em exigir, 
para efeito de ampliação, o que não exigiu para efeito de criação? Essa é uma pergunta que cabe em termos pré-
jurídicos” (Supremo Tribunal Federal. Mandado de Segurança nº 24.665). Com o mesmo significado, a 
expressão “pré-jurídico” é utilizada por Natasha Salinas em seu estudo sobre as normas de controle das 
transferências voluntárias de recursos públicos para entidades do terceiro setor (SALINAS, Natasha. Avaliação 
legislativa no Brasil: estudo de caso sobre as normas de controle das transferências voluntárias de recursos 
públicos para entidades do terceiro setor. Dissertação de Mestrado. USP, 2009, p. 38.) 
65 BINENBOJM, Gustavo; CYRINO, André. Entre política e expertise: a repartição de competências entre o 
governo e a Anatel na Lei Geral de Telecomunicações. Revista brasileira de direito público RBDP, n. 21, 
abr./jun. 2008, p. 129.  
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estudiosos (economistas, cientistas políticos, administradores etc), e não ao jurista, opinar 

sobre a conveniência ou a adoção de determinado arranjo institucional.  

Haveria ao menos duas formas de confrontar esse posicionamento e de defender que 

os juristas brasileiros podem – e devem – ir além dos debates hermenêuticos sobre regulação. 

A primeira forma é metodológica; a segunda diz respeito a aspectos mais práticos da atuação 

dos juristas. Pela via metodológica, pode-se argumentar que adotam um conceito equivocado 

de direito aqueles que defendem a idéia de que o objeto específico dos estudos jurídicos 

resume-se a questões de validade e interpretação de normas jurídicas. Ao adotar-se um 

conceito diferente, “mais correto”, de direito, temas considerados “pré-jurídicos” ou 

“políticos” podem transformar-se em temas também jurídicos, para os quais os juristas teriam 

uma contribuição a dar. Seguindo essa linha, José Reinaldo Lima Lopes, por exemplo, 

descarta a idéia “legalista” 66 de que um estudo, para ser considerado, de fato, jurídico, precise 

tratar da interpretação ou da validade de textos normativos. Segundo esse autor, questões 

sobre os pressupostos morais ou as conseqüências econômicas das normas jurídicas também 

fazem parte do conjunto de problemas que podem ser explorados pelos juristas, mesmo que 

isso implique a adoção de métodos originados em outras ciências.67  

A segunda forma de defender uma participação mais ativa de juristas no debate 

instrumentalista sobre regulação não exige maiores reflexões metodológicas ou filosóficas 

sobre o verdadeiro objeto das investigações jurídicas ou o verdadeiro conceito de direito, mas 

decorre de uma simples constatação prática: juristas tendem a conhecer melhor os detalhes do 

funcionamento das instituições que criam e aplicam textos normativos. Esse fato os colocaria 

numa posição privilegiada para avaliar as possíveis vantagens e desvantagens de diferentes 

estratégias regulatórias. Defendem esse entendimento sobre o papel do jurista autores como 

Ronaldo Porto Macedo68 e Oscar Vilhena Vieira69.  

                                                           
66 LOPES, José Reinaldo de Lima. Regla y compás. In: Christian Courtis. (Org.). Observar la ley. Madrid: 
Editorial Trotta, 2006, v. 1, p. 55.   
67 LOPES, José Reinaldo de Lima. Regla y compás. In: Christian Courtis. (Org.). Observar la ley. Madrid: 
Editorial Trotta, 2006, v. 1, p. 56.  
68  “O que é o Direito se não, em boa medida, o pensar as instituições no detalhe? Ou seja: o que o jurista faz 
com particular proficiência? O que o diferencia do fazedor de política, daquele que desenha políticas macro, 
freqüentemente tarefa dedicada aos economistas no Brasil? Qual é a diferença do jurista? O jurista é aquele que 
faz pensar com detalhes, capaz de pensar como uma lei implementa essas idéias de uma determinada política; 
como o regulamento que determina e especifica essa lei deve ser feito etc.” Cadernos Direito GV, v. 5, n. 6, 
novembro 2008, p. 52.   
69 “Por mais interdisciplinar que seja o jurista, há algo que nos é peculiar no estudo do desenvolvimento, ou seja, 
a nossa intimidade com a arquitetura e o funcionamento das instituições. (...) Aos juristas importa, 
prevalentemente, a formalização que o direito empresta a qualquer um desses tipos de instituições, pois este 
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Esta dissertação não fará nenhuma defesa metodológica em favor da inclusão de certos 

temas regulatórios na pauta acadêmica dos juristas, mas adotará a premissa exposta no 

parágrafo anterior: estudiosos treinados em faculdades de direito dominam conceitos e 

técnicas de argumentação que os fazem possuir uma compreensão mais apurada do papel 

desempenhado por textos normativos no dia a dia das instituições. Isso, por si só, já 

recomendaria que eles participassem mais do debate instrumentalista sobre regulação, uma 

vez que a atuação regulatória do Estado é, em regra, concretizada por meio de textos 

normativos. Mas não é só. Se olharmos especificamente para o tema do licenciamento 

ambiental, há outro motivo para a defesa de uma mudança de postura dos juristas: a falta de 

estudos instrumentalistas sobre licenciamento ambiental na literatura jurídica brasileira é em 

parte responsável pelo empobrecimento do atual debate público sobre o assunto, que em 

grande medida resume-se, de um lado, a clamores por “segurança jurídica” 70 e a críticas aos 

“humores” 71 dos órgãos ambientais e, de outro, à defesa irrefletida da atuação dos órgãos 

ambientais. Acredito que somente a adoção de uma perspectiva instrumentalista por parte dos 

juristas será capaz de reverter esse quadro, conferindo racionalidade ao debate sobre as falhas 

de nosso sistema de licenciamento ambiental e abrindo caminho para as reformas necessárias. 

No próximo capítulo, construo um modelo teórico que pretende identificar como um 

legislador ou um administrador público idealmente racional72 faz escolhas entre, de um lado, 

regular por meio de regras e, de outro, regular por meio de normas abertas. Esse modelo 

servirá de ponto de referência para a avaliação da qualidade das leis, normas administrativas e 

decisões judiciais que regem o licenciamento ambiental e o exercício do poder normativo dos 

órgãos ambientais.  

Ao confrontar as normas jurídicas e decisões judiciais pesquisadas com o modelo 

teórico proposto, identificarei eventuais desvios existentes no desenho institucional 

responsável pela criação e reformulação de normas ambientais. Ao fim da dissertação, 

                                                                                                                                                                                     

constitui o seu ambiente de atuação privilegiada, tanto profissional como acadêmica.” Cadernos Direito GV, v. 
5, n. 6, novembro 2008, p. 45. 
70 PINHEIRO, Armando Castelar. Homem primata, capitalismo selvagem. Valor Econômico. 11 de setembro 
de 2009.  
71 Folha de São Paulo. Brasil não pode se tornar refém de ambientalistas. 04 de janeiro de 2010.  
72 Apesar de reconhecer o irrealismo da premissa metodológica segundo a qual indivíduos e instituições tomam 
decisões com base em critérios puramente racionais, a adotarei como um recurso analítico válido para a 
formulação de hipóteses sobre como devem agir legisladores e administradores públicos ao criarem normas 
jurídicas. Tais hipóteses auxiliarão no debate sobre as reformas necessárias em nossa regulação ambiental. Não 
ignoro, contudo, que, na realidade, as instituições tendem a evoluir de maneira mais incremental, por meio de 
inúmeras tentativas, erros e acertos, do que de maneira racional, segundo um planejamento pré-estabelecido. 
Para uma distinção entre racionalismo e incrementalismo na evolução do direito público, cf. DIVER, Colin S. 
Policymaking paradigms in administrative law. Harvard Law Review, 95, 2, 1981.  
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proporei um novo caminho para o debate das reformas necessárias para a correção ou 

atenuação dos desvios identificados.  
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Capítulo 03 

NORMAS ABERTAS E REGRAS: MODOS DE USAR 
 

03.1 O debate instrumentalista sobre normas abertas e regras 

 

Lembremos o exemplo citado no início do capítulo anterior: o licenciamento 

ambiental de cemitérios. Até o dia 28 de maio de 2003, o licenciamento de cemitérios seguia 

o regime geral estabelecido pela Resolução nº 237 do CONAMA. Essa resolução determina 

que o deferimento da licença ambiental prévia pelo órgão licenciador ocorrerá somente após a 

verificação da “viabilidade ambiental” do empreendimento. Esse é o único critério ambiental 

contido no regime geral da Resolução nº 237. Para obter uma licença, um empresário 

interessado na construção de um cemitério precisava, portanto, convencer os órgãos 

licenciadores da “viabilidade ambiental” de seu empreendimento. No entanto, no dia 28 de 

maio de 2003, foi publicada a Resolução nº 335, também do CONAMA, que passou a 

estabelecer normas especiais para o licenciamento de cemitérios. Desde aquela data, o vago 

critério da “viabilidade ambiental” deu lugar a várias regras bem definidas. Entre elas, está, 

por exemplo, a já mencionada regra que exige uma distância mínima de um metro e meio 

entre as sepulturas e o lençol freático. Cumprida a regra, a qual o empreendedor pode 

conhecer antes de dirigir-se ao órgão ambiental, a licença será concedida.  

Ao aprovarem a Resolução nº 335, os conselheiros do CONAMA fizeram uma 

escolha, privilegiando regras em vez de normas abertas para guiar o licenciamento ambiental 

de cemitérios. Há duas maneiras de avaliar essa transição de normas abertas para regras 

realizada pelo CONAMA.  

A primeira é considerá-la inútil. Segundo essa visão73, a forma pela qual as normas 

jurídicas se apresentam – regra ou norma aberta – não é relevante. Na verdade, relevante seria 

a “finalidade subjacente da norma” 74, que, tanto no caso da norma aberta da “viabilidade 

ambiental” quanto no caso da regra da “distância mínima de um metro e meio”, seria a 

mesma: proteger o meio ambiente sem inviabilizar a construção e manutenção de cemitérios. 

Se a norma aberta da “viabilidade ambiental” começar a gerar insegurança para investidores 

                                                           
73 Cf. SCHAUER, Frederick. The convergence of rules and standards. New Zealand Law Review, 2003, 
pp.303-328; FALCÃO, Joaquim, SCHUARTZ, Luís Fernando; WERNECK, Diego. Jurisdição, incerteza e 
Estado de Direito. Revista de Direito Administrativo, n. 243. Rio de Janeiro: Atlas, 2006.  
74 FALCÃO, Joaquim, SCHUARTZ, Luís Fernando; WERNECK, Diego. Jurisdição, Incerteza e Estado de 
Direito. Revista de Direito Administrativo, n. 243. Rio de Janeiro: Atlas, 2006, p. 20.  
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ou sobrecarga de trabalho para burocratas, os órgãos ambientais criarão mecanismos 

informais para superar as incertezas e atrasos provocados pela norma aberta, sem que para 

isso haja a necessidade da edição formal de novas regras. Da mesma forma, se a regra da 

“distância de um metro e meio” mostrar-se inadequada para o alcance de sua finalidade 

subjacente, os órgãos ambientais encontrarão alguma maneira de flexibilizá-la, aplicando-a de 

maneira seletiva ou ignorando-a por completo. Assim, a norma aberta da “viabilidade 

ambiental” e a regra da “distância de um metro e meio” acabariam, na prática, convergindo 

em algum momento para um mesmo conjunto de normas para o licenciamento ambiental de 

cemitérios.  

Mas há outra maneira de analisar a escolha, feita pelos conselheiros do CONAMA, de 

criar um regime especial, com normas mais detalhadas, para o licenciamento de cemitérios. 

Essa outra maneira, que é a adotada nesta dissertação, baseia-se na idéia de que normas com 

diferentes graus de precisão geram conseqüências também diferentes. Uma vez aceita essa 

idéia, pode-se dizer que os conselheiros do CONAMA optaram por regras, e não por uma 

norma aberta, para disciplinar o licenciamento de cemitérios porque há motivos para acreditar 

que determinados objetivos podem ser alcançados somente por meio de regras. Assim como 

há motivos para acreditar que, em outros contextos, normas abertas seriam a melhor opção. 

Em outras palavras: a forma dos comandos jurídicos importa e esse fato deve ser levado em 

consideração por legisladores e administradores públicos no momento da criação de normas. 

Daí surge inevitavelmente a dúvida: quando escolher normas mais detalhadas, precisas, 

claras, e quando escolher normas vagas, imprecisas, passíveis das mais variadas 

interpretações?    

Nas últimas quatro décadas, a busca pelo grau de precisão ideal das normas de direito 

público deu causa a uma vasta bibliografia, produzida sobretudo no cenário acadêmico norte-

americano, sobre os diferentes impactos provocados por regras e normas abertas no 

funcionamento dos órgãos administrativos e no comportamento dos destinatários da regulação 

estatal. Parte relevante dessa bibliografia foi escrita por autores identificados com a escola 

teórica da análise econômica do direito, como Isaac Ehrlich e Richard Posner75, Louis 

Kaplow76, Colin S. Diver77 e Steven Shavell78, que criaram, cada um a seu modo, modelos 

                                                           
75 EHRLICH, Isaac; POSNER, Richard. An economic analysis of legal rulemaking. Journal of legal studies, v. 
3, n. 1, 1974, pp. 257-286. 
76 KAPLOW, Louis. Rules versus standards: an economic analysis. Duke Law Journal, v. 42, n. 3, dez. 1992, 
pp. 557–629.  
77 DIVER, Colin S. The optimal precision of administrative rules. Yale Law Journal, 93, 1983, pp. 65-109. 
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analíticos, por vezes matemáticos, para a compreensão dos custos e benefícios envolvidos na 

utilização de regras e normas abertas como técnicas de regulação. O grande mérito desses 

autores é conferir maior rigor analítico às intuições oferecidas por outros teóricos do direito 

que também escreveram, mas de forma superficial, sobre a escolha entre regras e normas 

abertas. H. L. A. Hart, por exemplo, trata do tema no famoso capítulo 5 de seu O Conceito de 

Direito, ao dizer: 

Todos os sistemas, de formas diferentes, chegam a um compromisso entre 
duas necessidades sociais: a necessidade de certas regras que podem, sobre 
grandes zonas de conduta, ser aplicadas com segurança por indivíduos 
privados a eles próprios, sem uma orientação oficial nova ou sem ponderar 
questões sociais, e a necessidade de deixar em aberto, para resolução ulterior 
através de uma escolha oficial e informada, questões que só podem ser 
adequadamente apreciadas e resolvidas quando surgem num caso concreto”. 
(Destaques nossos)79. 

 
Hart não especifica detalhadamente quais “zonas de conduta” necessitam de regras, 

nem quais “questões” precisam ficar “em aberto” – nem é esse seu objetivo, reconheça-se. Ele 

chega a citar, em breve passagem, o caso de uma norma penal que tipifica o crime de 

homicídio, a qual tenderia a ser mais fechada – uma regra – em razão da importância do bem 

jurídico tutelado, que seria a vida. Também rapidamente, Hart menciona as normas de 

responsabilidade civil, cuja abertura se justificaria por causa da impossibilidade de se prever 

todas as circunstâncias relevantes para a solução de casos envolvendo a reparação de danos.  

Em seu livro sobre os princípios jurídicos, Humberto Ávila esboça critérios 

semelhantes aos de Hart e afirma que, em algumas áreas do direito, como o Direito Penal e o 

Direito Tributário, existe uma necessidade maior de garantir a segurança jurídica por meio de 

regras: 

Nesses campos normativos a padronização é importante, devendo a rigidez 
[das normas jurídicas] ser tanto maior quanto maior for a necessidade de 
generalização e quanto menos danosa for a decisão individual para a 
implementação do princípio geral da igualdade. (...) As regras configuram 
meios utilizados pelo Poder Legislativo para, de um lado, eliminar ou 
reduzir a controvérsia, a incerteza e a arbitrariedade e, de outro, evitar 
problemas de coordenação, de deliberação e de conhecimento existentes 
num modelo particularístico de decisão. (Destaques nossos) 80 

 

                                                                                                                                                                                     
78 SHAVELL, Steven. Optimal Discretion in the Application of Rules. American Law and Economics Review, 
9, 1, 2007, pp. 175-194.  
79 HART, H. L. A. O conceito de direito. 2. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1986, p. 143. 
80 ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 7ª edição. São 
Paulo: Malheiros, 2007, pp. 118-120.  
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No entanto, as intuições de Hart e Ávila, apesar de iluminarem grande parte do 

caminho que será percorrido durante essa dissertação, são insuficientes para a adequada 

compreensão dos motivos que levam à adoção de regras ou normas abertas em contextos 

específicos de forte e complexa regulação estatal. Por exemplo: o critério da importância do 

bem jurídico tutelado, que, segundo Hart, levaria à adoção de regras, parece ser aplicável 

apenas parcialmente à regulação ambiental, como ficará claro mais a frente neste mesmo 

capítulo. Por sua vez, a idéia, defendida por Ávila, de que quanto maior o número de regras 

maior será o grau de certeza na aplicação das normas jurídicas negligencia as conseqüências 

advindas da criação desordenada de regras. Regras mal formuladas ou em excesso podem pôr 

em risco a própria segurança jurídica que buscavam alcançar. Exemplo: as regras, contidas no 

Código Florestal, que estabelecem limites razoavelmente claros para a preservação de matas 

nativas não foram capazes de gerar, nas últimas décadas, a certeza jurídica necessária para 

produtores rurais e para os órgãos administrativos responsáveis por aplicá-las. Ao contrário: o 

irrealismo e a rigidez das regras do Código Florestal, aliados a outros fatores, como a confusa 

repartição de competências normativas e administrativas em matéria ambiental, poderiam ser 

inclusive apontadas como uma das causas dessa insegurança jurídica.    

Acredito que a análise econômica do direito fornece bons elementos para aprimorar a 

discussão sugerida por Hart e Ávila. O modelo teórico proposto nesta dissertação baseia-se 

fortemente em três artigos acadêmicos escritos por autores ligados a essa escola teórica, que 

são: An economic analysis of legal rulemaking, de Isaac Ehrlich e Richard Posner; The 

optimal precision of administrative rules, de Colin S. Diver; e Rules versus Standards: An 

Economic Analysis, de Louis Kaplow. A seguir, explicito alguns pressupostos presentes 

nesses três trabalhos, que também servirão de base para a análise das normas brasileiras que 

tratam de licenciamento ambiental e do poder normativo dos órgãos ambientais.  

 
03.2 Três pressupostos do modelo  

 
O objetivo do modelo teórico delineado nos próximos itens deste capítulo é servir de 

referência para a avaliação das escolhas feitas por nossos legisladores e administradores 

públicos no que se refere às normas jurídicas que regem o licenciamento ambiental e os 

contornos do poder normativo dos órgãos ambientais. Faltam regras para disciplinar o 

licenciamento ambiental? Há regras demais, que acabam criando um ambiente regulatório 

desnecessariamente complexo e burocrático? Não são poucas as dificuldades para a 



38 

 

construção de tal modelo teórico, tampouco tais perguntas permitem respostas fáceis. Daí a 

necessidade de esclarecer alguns pressupostos, definindo conceitos e expondo os limites do 

modelo.  

O primeiro ponto a ser esclarecido diz respeito ao conceito de normas abertas e regras 

adotado. Diferentemente de autores como Ronald Dworkin81 e Robert Alexy82, que 

fundamentaram seus estudos sobre regras e normas abertas na crença de que haveria uma 

diferença qualitativa, de caráter lógico, entre essas duas espécies normativas, adotarei o 

pressuposto de que a diferença entre elas é meramente de grau de precisão83. Há normas 

jurídicas mais precisas (regras) e há normas jurídicas menos precisas (normas abertas). Sob 

essa perspectiva, não faz sentido discutir qual a característica determinante que as diferencia, 

nem tentar descobrir onde está situado o limite que separa uma regra de uma norma aberta. O 

importante é reconhecer que quanto mais precisa for uma norma jurídica maiores serão as 

chances de certos fenômenos ocorrerem durante a sua aplicação. Da mesma forma, quanto 

mais vaga for uma norma jurídica maiores serão as chances de outros tipos de fenômenos 

virem à tona. Por exemplo, quanto mais vagas as normas que disciplinam a relação entre 

empreendedores e órgãos licenciadores, maiores as chances de surgirem discordâncias 

relacionadas às condicionantes ambientais que serão exigidas e, conseqüentemente, maiores 

as chances de o processo de licenciamento tornar-se lento e caro. Por outro lado, normas 

ambientais mais precisas geralmente resultam numa diminuição do espaço de 

discricionariedade dos órgãos licenciadores, que ficam obrigados a adotar medidas que talvez 

não fossem, diante das peculiaridades do caso concreto, as mais indicadas para a proteção do 

meio ambiente.  

Esses exemplos demonstram que a escolha entre diferentes graus de precisão das 

normas também é uma escolha entre valores diferentes. De um lado, maior transparência e 

segurança jurídica. De outro, maior liberdade na atuação dos órgãos administrativos e maior 

proteção ambiental. Dilemas como esses são inevitáveis e um legislador ou administrador 

                                                           
81 DWORKIN, Ronald. O modelo de regras I. Levando os direitos a sério. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 
39. 
82 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 90. 
83 H.L.A. Hart e Frederick Schauer também defendem o critério do grau de precisão para diferenciar regras e 
normas abertas. Ver: HART, H. L. A. The concept of Law. Oxford: Clarendon Press, 1998, pp. 260 e 262: (“I 
think all my critics who have accused me of ignoring principles would agree that there are at least two features 
which distinguish them from rules. The first is a matter of degree”; “So law for Dworkin comprises both all-or-
nothing rules and non-conclusive principles, and he does not think that this difference between them is a matter 
of degree. But I do not think that Dworkin’s position can be coherent”). SCHAUER. Frederick. Thinking like a 
lawyer: a new introduction to legal reasoning. Cambridge: Harvard University Press, 2009, p. 189: (“The 
difference between rules and standards is actually a matter of degree.”). 
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público sensível às conseqüências de suas escolhas necessita de um denominador comum para 

solucioná-los84, de algum critério normativo que lhe permita fazer as melhores escolhas. Mas 

qual critério seria esse? Ao longo desta dissertação, será adotado o critério da maximização 

da riqueza, em seu sentido mais simples: aquelas pessoas e instituições responsáveis pela 

formulação de normas jurídicas devem (i) avaliar os custos e benefícios envolvidos na criação 

e aplicação de regras e normas abertas; e (ii) escolher aquela combinação de regras e normas 

abertas que gerar mais riqueza para a sociedade. E riqueza, aqui, significará dinheiro. A 

adoção do critério normativo da maximização da riqueza constitui, portanto, o segundo 

pressuposto do modelo85.  

Obviamente, legisladores e administradores públicos podem adotar outro parâmetro 

para orientar suas ações. Nada os obriga a sempre avaliar os custos e benefícios das normas 

que criam. É possível que um legislador ou administrador público opte por privilegiar, por 

exemplo, o aumento da participação popular na tomada de decisões em vez de buscar a 

maximização de riquezas. Por esse ângulo, o constante aumento do número de conselheiros 

representantes da sociedade civil no CONAMA, por exemplo, seria moralmente correto, 

mesmo que isso representasse um aumento no número de normas ambientais abertas, que, em 

excesso, podem gerar mais custos que benefícios econômicos para a sociedade. Mas, se vários 

critérios são possíveis, por que adotar o da maximização da riqueza? 

Não é objetivo desta dissertação aprofundar-se no sinuoso debate sobre as vantagens e 

desvantagens envolvidas na adoção da maximização da riqueza como critério normativo a 

guiar a atuação estatal.86 No entanto, mencione-se ao menos uma vantagem, de natureza 

metodológica, em adotá-lo: mensurar custos e benefícios sociais em termos de valores 

pecuniários é mais fácil e oferece informações mais transparentes se comparado com a 

alternativa de mensurá-los valendo-se de expressões como “interesse público”, 

“desenvolvimento sustentável” ou “colisão de princípios”. Isso não significa, contudo, que 

                                                           
84 DIVER, Colin S. The optimal precision of administrative rules, Yale Law Journal, 93, 1983, p. 72.  
85 O mesmo critério normativo parece ter motivado os administradores públicos brasileiros em diversos 
momentos de nossa história recente. Citem-se, por exemplo, o art. 14 do Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro 
de 1967 (“O trabalho administrativo será racionalizado mediante simplificação de processos e supressão de 
controles que se evidenciarem como puramente formais ou cujo custo seja evidentemente superior ao risco”) ou 
o art. 1º, inciso V, do Decreto nº 6.932, de 11 de agosto de 2009 (“Os órgãos e entidades do Poder Executivo 
Federal observarão as seguintes diretrizes nas relações entre si e com o cidadão: (...) eliminação de formalidades 
e exigências cujo custo econômico ou social seja superior ao risco envolvido”). Ao menos no âmbito dos órgãos 
ambientais federais, tais dispositivos até hoje não se transformaram em práticas ou metodologias formalizadas de 
análise de custos e benefícios das normas ambientais. 
86 Ver, por exemplo: DWORKIN, Ronald. Uma questão de princípio. 2ª edição. São Paulo: Martins Fontes, 
2005, pp. 351 – 398. POSNER, Richard. The value of wealth: a comment on Dworkin and Kronman, Journal of 
legal studies, 9, 1980.  
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não haja dificuldades para determinar com exatidão os custos e benefícios advindos das 

escolhas estatais. Na verdade, as dificuldades são imensas, e esse fato nos remete ao terceiro 

pressuposto do modelo.  

Vamos supor que o CONAMA decida criar um grupo de trabalho, formado por alguns 

de seus conselheiros, que ficará responsável por estudar a possibilidade de criação de uma 

resolução para disciplinar o licenciamento ambiental de hidrovias. A intenção do conselho é 

criar diretrizes claras (regras), aplicáveis em todo o país, que facilitem e acelerem a expedição 

de licenças para esse tipo de empreendimento, estratégico para nossa economia. Decide-se 

que tal grupo de trabalho se reunirá cinco vezes ao ano e convidará, para participarem do 

debate, especialistas em cada uma das principais bacias hidrográficas brasileiras. Após 3 anos, 

o grupo de trabalho chega a um consenso sobre a melhor redação para a resolução. O texto da 

proposta é, então, encaminhado para análise e votação no plenário do CONAMA, que o 

aprova. Desde a criação do grupo de trabalho até a aprovação da resolução, é possível 

identificar vários gastos incorridos por diversas instituições. Servidores públicos tiveram que 

deixar seus afazeres em ministérios e governos estaduais para participar das reuniões do grupo 

de trabalho. Passagens aéreas até Brasília foram compradas. Diárias em hotéis foram pagas 

com recursos públicos. Documentos foram impressos. Professores universitários 

especializados em hidrovias afastaram-se de suas salas de aula por alguns dias. Além disso, 

custos surgirão após a aprovação da resolução. Servidores públicos terão, por exemplo, que 

ser treinados para aplicar a nova norma.  Por outro lado, a edição da resolução trará 

benefícios. Empreendedores gastarão menos com consultoria jurídica, pois, com regras, é 

mais fácil descobrir o que exige a legislação ambiental. Hidrovias serão provavelmente 

licenciadas de forma mais rápida, permitindo uma melhora na infra-estrutura do país.  

Adotado o critério normativo da maximização da riqueza, surge naturalmente a 

pergunta: os benefícios gerados excedem os custos decorrentes da criação e aplicação de 

regras para o licenciamento de hidrovias? Como ficou claro no parágrafo anterior, tal cálculo, 

apesar de teoricamente possível, é extremamente complexo e, pode-se argumentar, impossível 

de, na prática, ser realizado de forma completamente satisfatória87. A dificuldade do cálculo 

não impede, entretanto, que sejam formuladas hipóteses sobre as principais variáveis que 

influenciam esse cálculo. Do exemplo acima, pode-se extrair algumas dessas variáveis: custos 

com o processo de criação de regras; custos com a contratação de consultoria jurídica; 

                                                           
87 Nesse sentido: POSNER, Eric. Standards, rules, and social norms. Harvard Journal of Law and Public 
Policy, 21, 1997, pp. 104 – 105.  
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benefícios decorrentes da aceleração do processo de licenciamento e assim por diante. O 

modelo construído nesta dissertação é, portanto, um modelo de variáveis e não de equações 

matemáticas capazes de processar dados e oferecer respostas prontas para complexos 

problemas reais. Esse é o terceiro pressuposto do modelo.  

Vale ressaltar que tudo o que foi dito até aqui sobre a maximização de riqueza e sobre 

a mensuração de custos e benefícios não significa que o crescimento econômico seja mais 

relevante que a proteção do meio ambiente. Significa apenas que há formas mais e menos 

eficientes de o Estado garantir a mesma qualidade ambiental. Um lento processo de 

licenciamento ou um grande número de normas ambientais não resultam necessariamente em 

melhorias para o meio ambiente. Ao contrário, há motivos para acreditar que a demora na 

expedição de licenças e a complexidade da legislação ambiental brasileira impõem, em alguns 

casos, custos desnecessários, que prejudicam os órgãos ambientais no desempenho 

satisfatório de suas funções, ao mesmo tempo em que dificultam o cumprimento das normas 

ambientais pelas empresas que desejam cumpri-las.  

A seguir, analiso alguns dos principais custos e benefícios que poderiam ser levadas 

em consideração por legisladores e administradores públicos preocupados em estabelecer a 

combinação mais eficiente de regras e normas abertas para a disciplina do licenciamento 

ambiental no Brasil.  

 
03.3 Custos para a criação de normas jurídicas 

 
Colin Diver argumenta que há dois tipos principais de custos para se criar uma norma 

jurídica. O primeiro está relacionado à obtenção e análise das informações sobre os possíveis 

impactos da norma. O segundo diz respeito aos esforços necessários para o alcance do 

consenso entre os participantes do processo de produção normativa88. Após entendê-los 

melhor, pode-se defender a hipótese de que quanto mais precisa for uma norma, maiores serão 

os custos necessários para a sua criação. Vejamos por quê. 

 
 
 
 
 

                                                           
88 DIVER, Colin S. The optimal precision of administrative rules. Yale Law Journal, 93, 1983, p. 72. 
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3.3.1 Custos para a obtenção e análise de informações sobre os possíveis impactos das 

normas jurídicas.  

 
Ao criar uma norma jurídica, casas legislativas e órgãos administrativos pretendem 

alcançar algum fim social, que seria a justificativa da norma. Nas leis e normas 

administrativas sobre licenciamento ambiental, por exemplo, a justificativa é a 

compatibilização, mediante controle administrativo prévio, entre o desempenho de atividades 

econômicas potencialmente poluidoras e a proteção ambiental. No entanto, durante o processo 

de produção de leis e normas administrativas, não é possível prever todas as circunstâncias 

fáticas relevantes para o alcance dessa justificativa, pois isso exigiria um esforço sobre-

humano para se conhecer os detalhes de todos os possíveis impactos ambientais provocados 

por cada uma das atividades econômicas desempenhadas no país. Para contornar essa 

dificuldade, há basicamente duas soluções.  

Primeiro, pode-se criar uma norma aberta, que transferirá para os órgãos licenciadores 

ou para o Judiciário a decisão, no caso concreto, sobre as circunstâncias fáticas relevantes 

para a compatibilização entre proteção ambiental e desempenho de atividade econômica. 

Como visto, esta foi a solução encontrada pela Resolução nº 237 do CONAMA, que prevê um 

critério ambiental bastante vago, segundo o qual a licença ambiental prévia será expedida se 

ficar comprovada a “viabilidade ambiental” do empreendimento.  

A outra solução é escolher algumas dessas circunstâncias fáticas e transformá-las em 

regras. A Resolução nº 335 do CONAMA, também já mencionada, que trata do licenciamento 

ambiental de cemitérios, elegeu como circunstância fática relevante a distância entre as 

sepulturas e o lençol freático, que deve ser de “pelo menos um metro e meio”. Presume-se 

que, atendida essa distância, o cemitério não comprometerá de maneira significativa a 

qualidade da água do lençol freático89. O problema com essa segunda solução reside no fato 

de que tal presunção pode revelar-se falsa no momento da aplicação da regra, causando 

prejuízos ambientais ou econômicos incompatíveis com a justificativa da norma. Não é difícil 
                                                           
89 Durante a 69ª Reunião Ordinária do CONAMA, na qual a Resolução nº 335 foi aprovada, as palavras da 
Conselheira Gláucia Savin deixam claro como a distância entre sepultura e lençol freático foi escolhida como 
circunstância fática relevante para a proteção ambiental: “Então, no caso de cemitérios, o que se mostrou 
relevante (...) nos estudos que nós podemos obter? É importante avaliar qual é o tipo de terreno em que se está 
fazendo o empreendimento, porque a permeabilidade do solo faz diferença. E é importante avaliar a questão da 
localização dos aqüíferos, a localização do lençol freático. (...) Como decorrência dessa exigência, a Norma 
estabelece um distanciamento mínimo entre o fundo da sepultura e o lençol, para que não haja possibilidades de 
contaminação.” A transcrição da ata da 69ª Reunião Ordinária do CONAMA encontra-se disponível no seguinte 
endereço eletrônico: http://www.mma.gov.br/port/conama/reunalt.cfm?cod_reuniao=329. Acesso em: 06 de 
agosto de 2010. 
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imaginar a possibilidade de se construir, sem dano ambiental, um cemitério em regiões cuja 

escassez de águas subterrâneas permitiria uma distância menor que um metro e meio. Seguir a 

regra, nesse caso, representaria gastos desnecessários para o empreendedor. Inversamente, 

cemitérios cujas sepulturas estejam a uma distância de 3 metros do lençol freático podem 

causar danos ambientais em razão de outras circunstâncias, que não foram previstas pelo 

formulador da regra. 

Portanto, se levarmos em consideração que sua razão de ser é a busca pelo equilíbrio 

entre proteção ambiental e o desempenho de atividades econômicas, regras sobre 

licenciamento ambiental, assim como qualquer tipo de regra, tendem a ser superinclusivas 

(como no caso dos cemitérios que, mesmo com sepulturas a uma distância inferior a um metro 

e meio do lençol freático, não poluem) ou subinclusivas (como no caso dos cemitérios que, 

mesmo com sepulturas a uma distância de 3 metros do lençol freático, poluem).90 Esse 

problema parece não ser tão grave quando se opta por uma norma aberta, pois esta permite 

maior flexibilidade na avaliação, seja pelo Judiciário, seja pelo órgão ambiental licenciador, 

das circunstâncias fáticas relevantes para o alcance do equilíbrio entre meio ambiente e 

atividade econômica.  

A partir dessas peculiaridades no funcionamento de regras e normas abertas, é possível 

elaborar a seguinte hipótese: legisladores e administradores públicos precisam obter e analisar 

uma quantidade maior de informações para criar uma regra do que para criar uma norma 

aberta.   

A responsabilidade na criação de uma regra é maior porque um erro na escolha da 

circunstância fática relevante (um metro, dois metros ou três metros de distância?) que 

constará na regra provavelmente desencadeará uma quantidade significativa de danos 

ambientais e de custos desnecessários para empreendedores, uma vez que ela será aplicada em 

todos os casos em que verificada sua hipótese de incidência. Obviamente, juízes e burocratas 

têm sempre a opção de, no caso concreto, não aplicar a regra, invocando algum valor superior 

ou princípio constitucional. No entanto, somente após um provavelmente longo e custoso 

processo administrativo ou judicial é que se decidirá que aquela regra não deve ser aplicada 

em razão de outras circunstâncias ou normas consideradas mais relevantes. Logo, o fato de 

um eventual erro cometido no momento da criação da regra poder ser corrigido 
                                                           
90 Sobre a superinclusão e subinclusão de regras, cf. SCHAUER, Frederick. Playing by the rules. A 
philosophical examination of rule-based decision making in law and in life. Oxford, Clarendon Press, 1991, 
p. 31 – 34. Cf. também STRUCHINER, Noel. O direito como um campo de escolhas: por uma leitura das regras 
prescritivas como relações. In: Nas fronteiras do formalismo. São Paulo: Saraiva, 2010, pp. 103 - 127.  
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posteriormente pelo Judiciário ou pela Administração Pública não invalida o argumento de 

que erros na formulação de regras costumam gerar uma quantidade significativa de custos 

desnecessários.  

Além disso, outro aspecto precisa ser lembrado. Regras ruins criam demandas por 

reforma, que podem ser fortes o suficiente para que haja o reinício do processo de produção 

normativa, gerando novos custos, que poderiam ter sido evitados caso o formulador da regra 

tivesse obtido, desde o início, mais informações sobre as suas conseqüências.  

Todos esses fatores indicam que legisladores e administradores públicos têm bons 

motivos para obter e analisar a maior quantidade possível de informações sobre os prováveis 

impactos das regras que criam. Isso significa instituir grupos de trabalho para debater qual 

seria a regra mais adequada para determinada situação, organizar reuniões com associações 

empresariais, buscar informações junto a órgãos ambientais licenciadores, desenvolver 

metodologias para a análise do custo e benefício de medidas regulatórias, ouvir especialistas 

em hidrologia, geologia, biologia etc.  

À primeira vista, causa estranheza a afirmação de que regras precisam ser criadas com 

mais cuidado em razão de suas prováveis conseqüências indesejadas. A estranheza vem do 

fato de que normas abertas também podem provocar despesas desnecessárias para 

empreendedores ou danos ambientais. Basta lembrar que a falta de parâmetros claros para o 

licenciamento tende a transformá-lo num processo mais demorado e, conseqüentemente, caro 

para o empreendedor, sem que essa demora represente necessariamente maior proteção 

ambiental. Além disso, aqueles órgãos licenciadores que não possuem recursos humanos ou 

orçamentários adequados para uma análise, caso a caso, de todos os fatores ambientais 

relevantes para a expedição de uma licença desempenhariam melhor seu papel de proteger o 

meio ambiente caso outra instituição mais capacitada, como o CONAMA, estabelecesse 

regras claras sobre licenciamento, capazes de indicar antecipadamente quais seriam os fatores 

ambientais mais relevantes a serem analisados. Se normas abertas também geram 

conseqüências indesejadas, então por que a criação de regras requer a obtenção e análise de 

uma quantidade maior de informações sobre seus custos e benefícios? Embora essa pergunta 

tenha sido negligenciada pelos autores estudados (Ehrlich e Posner, Diver, Kaplow, Schuck), 

acredito que tentar respondê-la pode nos levar a conclusões interessantes. É o que faço a 

seguir.    
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Até aqui, como uma forma de simplificar a análise, considerei que o Estado, quando 

confrontado com algum problema social, tem duas opções: ou criar uma regra ou uma norma 

aberta. Essa afirmação, no entanto, parte da falsa premissa de que normas jurídicas são criadas 

no vácuo, quando, na verdade, normas são criadas para detalhar ou substituir outras normas 

pré-existentes. Esse fato tem implicações importantes para a análise dos custos e benefícios 

envolvidos na produção de normas jurídicas.    

Esmiuçando a idéia de que normas surgem para tomar o lugar de outras normas, 

vemos que há quatro possibilidades durante um processo de produção normativa. Primeira: 

uma regra pode ser criada para detalhar uma norma aberta, o que, em alguns contextos, é 

chamado de regulamentação91. Segunda: uma norma aberta pode ser criada para substituir 

regras, algo que poderia ser denominado de desregulamentação92. A mera revogação das 

regras existentes, sem a edição formal de um novo texto normativo contendo normas abertas, 

seria equivalente, em seus efeitos práticos, a esse segundo caso. Terceira possibilidade: pode 

haver a substituição equivalente de uma norma por outra com o mesmo grau de precisão. 

Quarta: pode-se decidir, após a instauração do processo de produção normativa, pela 

manutenção da regra ou da norma aberta já em vigor.  

Espera-se de legisladores e burocratas racionais que regulamentem determinado 

assunto somente após a verificação de que as regras a serem criadas trarão mais benefícios 

que a alternativa de não regulamentar. Logo, em casos de regulamentação, o custo total para a 

obtenção e análise das informações necessárias para a produção de uma regra é o resultado da 

soma de dois outros custos. O primeiro refere-se à necessidade de se obter e analisar 

informações suficientes para realizar uma comparação entre, de um lado, a alternativa da 

regulamentação e, de outro, a alternativa da manutenção da norma aberta. Se o legislador ou 

burocrata decidir pela regulamentação, então terá que incorrer num segundo custo: aquele 

necessário para a obtenção e análise das informações pertinentes à escolha da circunstância 

fática relevante que será fixada na regra. Avivemos o que foi dito com o já conhecido 

exemplo dos cemitérios.  

                                                           
91 Utilizando-se o vocabulário consagrado no Direito Administrativo brasileiro, pode-se dizer que uma 
autoridade administrativa “regulamenta” determinada conduta quando se vale de seu poder normativo para 
detalhar, com normas mais claras, as normas mais gerais e abertas contidas nas leis criadas pelo Congresso 
Nacional.      
92 Para uma associação entre a expressão “desregulamentação” e a eliminação de regras, cf. VOGEL, Steven K. 
Freer markets, more rules: regulatory reform in advanced industrial countries. Ithaca: Cornell University 
Press, 1996, p. 3.   
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No dia 02 de abril de 2003, os conselheiros do CONAMA reuniram-se em Brasília, na 

69ª Reunião Ordinária desse órgão, para discutir, entre outras coisas, a possibilidade de se 

aprovar uma resolução que criaria um regime especial para o licenciamento ambiental de 

cemitérios. O texto da proposta de resolução havia sido preparado por um grupo de trabalho93, 

instituído um ano antes especialmente para estudar o assunto. Durante os debates da reunião, 

alguns conselheiros manifestaram-se no sentido de que a regulamentação (significando 

transição de normas abertas para regras) era necessária em razão dos graves danos ambientais 

que supostamente vinham sendo provocados por cemitérios. A coordenadora do Grupo de 

Trabalho, responsável por relatar a matéria diante do plenário do CONAMA, expressou-se 

assim: 

 
Em primeiro lugar, essa situação que se vê hoje pelo país, é uma situação 
verdadeira, ninguém está aqui para desmentir isso, ao contrário. O 
CONAMA se preocupou tanto com essa situação que criou o Grupo de 
Trabalho para regulamentar a matéria. (Destaques nossos).94 

 
Percebe-se, portanto, que, antes de definir quais regras seriam escolhidas para 

disciplinar o licenciamento de cemitérios, aparentemente o CONAMA já havia tomado a 

decisão de regulamentar a matéria, criando um grupo de trabalho para estudar o assunto. Para 

tomar essa primeira decisão, a de regulamentar, o CONAMA teve um custo. A julgar pelo que 

foi dito naquela reunião, a decisão de trocar normas abertas por regras envolveu, no mínimo, a 

coleta e organização de dados sobre os impactos ambientais provocados por cemitérios95. 

Outro custo que poderia estar por trás da decisão de regulamentar seria aquele relacionado à 

realização de eventuais pesquisas para comprovar que órgãos ambientais e juízes não estariam 

sendo capazes de estabelecer, caso a caso, critérios seguros para a preservação ambiental das 

áreas onde existissem cemitérios.  

Decididos a regulamentar, os conselheiros reunidos naquele dia passaram para uma 

segunda etapa: discutir as diferentes formas pelas quais a construção de um cemitério pode 

prejudicar o meio ambiente, com o intuito de escolher qual delas é a mais prejudicial e 

merecedora de ser alvo da ação estatal. Como sabemos, os conselheiros consideraram a 

                                                           
93 A criação de grupos de trabalho no CONAMA é uma possibilidade prevista no art. 36 de seu Regimento 
Interno, que se encontra anexo à Portaria nº 168, de 10 de junho de 2005, do Ministério do Meio Ambiente. 
94 Ministério do Meio Ambiente. Ata da 69ª Reunião Ordinária do CONAMA, 02 de abril de 2003, p. 38.  
95 Durante a reunião, o representante dos Ministérios Públicos dos Estados, conselheiro Saint Clair Honorato 
Santos, fez uma exposição, com fotos e levantamentos estatísticos, sobre os impactos ambientais de cemitérios. 
E disse: “na questão dos cemitérios, (...) os licenciamentos ambientais que nós estamos convivendo não têm 
dado a segurança que a questão merece.” Ministério do Meio Ambiente. Ata da 69ª Reunião Ordinária do 
CONAMA, 02 de abril de 2003, p. 35. 



47 

 

distância entre sepulturas e lençol freático como uma circunstância fática relevante, ou seja, 

uma distância adequada entre sepulturas e lençol freático significaria o alcance do fim social 

buscado pelo CONAMA, que seria o equilíbrio entre preservação ambiental e o 

funcionamento de cemitérios. O grupo de trabalho propôs inicialmente que essa distância 

fosse de 70 centímetros, com o que a Agência Nacional de Águas não concordou. O 

representante dessa agência no CONAMA defendeu a insuficiência da distância de 70 

centímetros da seguinte forma: 

A Agência participou do Grupo de Trabalho, em todas as sua fases (sic), a 
partir da contribuição técnica do Dr. Bolívar, que é especialista no assunto. E 
tendo em vista a importância desse assunto para a questão, principalmente da 
contaminação de águas subterrâneas, nós aproveitamos (...) para poder 
complementar com alguns aprimoramentos que foram, basicamente em 
relação a alguns distanciamentos que é mais prudente que sejam adotados e 
também o momento de se adotar. Esse distanciamento é que no artigo 4º, em 
vez de setenta centímetros, nós estamos propondo um metro e meio (...). 
Basicamente são sugestões pontuais apenas no sentido de um aprimoramento 
técnico da Resolução. (Destaques nossos).96 

 
Outros conselheiros elogiaram e concordaram com a proposta da ANA de exigir-se a 

distância de um metro e meio entre sepultura e lençol freático97. Outros criticaram: 

 
No maior cemitério do mundo, que é o cemitério de Hamburgo, tem cerca de 
4 milhões de metros quadrados,  lá o lençol freático se encontra também 
nessa posição [de 70 centímetros]. Não encontraram contaminação do lençol 
freático nessas condições.98 

 
Houve até quem considerasse o debate sobre tal distância irrelevante para a qualidade 

das águas subterrâneas, como o representante da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de 

São Paulo:  

 
Em Boston, você anda na rua, você tem um vizinho que é um cemitério. As 
igrejas enterram papas, cardeais e coisas dessa magnitude dentro da própria 
igreja. Então, eu acho que o problema de ser cinco metros ou um metro, isso 
é absolutamente irrelevante. Se foi feito cinco está bom. Como também acho 
que a proposta da ANA, 70 cm ou um metro e meio é a mesma coisa. 
(Destaques nossos).99 

 

                                                           
96 Ministério do Meio Ambiente. Ata da 69ª Reunião Ordinária do CONAMA, 02 de abril de 2003, p. 35. 
97 Disse o Conselheiro Francisco Pereira, representante da Associação Potiguar Amigos da Natureza: “Eu fiquei 
feliz porque quando eu li a matéria, eu achei um absurdo a questão dos setenta centímetros acima do lençol 
freático”. Ministério do Meio Ambiente. Ata da 69ª Reunião Ordinária do CONAMA, 02 de abril de 2003, p. 40. 
98 Ministério do Meio Ambiente. Ata da 69ª Reunião Ordinária do CONAMA, 02 de abril de 2003, p. 51. 
99 Ministério do Meio Ambiente. Ata da 69ª Reunião Ordinária do CONAMA, 02 de abril de 2003, p. 48. 
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No final, prevaleceu a distância de um metro e meio (art. 5º, I, da Resolução nº 335). 

Note-se que o consenso em torno dessa regra foi alcançado somente após mais de um ano de 

debates e pesquisas, com a participação e colaboração de diversas instituições e especialistas 

no assunto, que coletaram e analisaram uma determinada quantidade de dados sobre 

cemitérios e seus impactos ambientais.  

Pelo que foi descrito, as duas etapas da regulamentação parecem claras. A primeira 

etapa envolve o reconhecimento de que a falta de regras provoca danos sociais significativos 

(decisão de regulamentar), e uma segunda etapa relacionada à escolha da circunstância fática 

relevante que contribuirá para o alcance da finalidade subjacente da norma a ser criada 

(escolha dos fatos relevantes). Cada etapa possui seus próprios custos. Dito isso, já podemos 

voltar ao ponto que motivou as observações acima – a hipótese de que criar regras é mais caro 

que criar normas abertas em razão da quantidade de informações a serem obtidas e analisadas 

ao longo de processo de produção normativa.   

Defendi no início deste item que uma regra exige maiores cuidados no momento de 

sua criação porque um erro na escolha das circunstâncias fáticas relevantes para o alcance da 

justificativa social por trás da regra poderia levar a conseqüências indesejadas, pois regras 

tenderiam a ser superinclusivas ou subinclusivas. Daí veio a dúvida: se normas abertas 

também geram conseqüências indesejadas, então por que a criação de regras requer a 

obtenção e análise de uma quantidade maior de informações sobre seus possíveis impactos? 

Para respondê-la, comparemos contextos de regulamentação com aqueles de 

desregulamentação. Como vimos, a regulamentação envolve duas etapas – a decisão de 

regulamentar e a escolha do fato relevante. Por sua vez, a desregulamentação ocorre em 

apenas uma etapa – a decisão de desregulamentar. Na desregulamentação, ou seja, em casos 

de substituição de regras por normas abertas, legisladores e burocratas incorrem somente nos 

custos de obter e analisar informações para a decisão de desregulamentar, não havendo a 

necessidade de escolher, como ocorre na regulamentação, a circunstância fática relevante para 

o alcance da justificativa da norma.  Portanto, embora também haja riscos na criação de 

normas abertas, a criação de regras requer a obtenção e análise de uma quantidade maior de 

informações.  

No entanto, a idéia de que o ato de desregulamentar, se comparado ao ato de 

regulamentar, é mais barato e demanda menos estudos por parte do Estado parece contra-

intuitiva se levarmos em consideração o fato de que, nos últimos 30 anos de regulação 
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ambiental, existiram pouquíssimos casos de desregulamentação nas normas jurídicas que 

tratam de licenciamento ambiental. Se desregulamentar é supostamente mais fácil que 

regulamentar, por que iniciativas de desregulamentação parecem ser tão raras no Brasil?  

A resposta mais óbvia e comum apóia-se na crença de que processos de 

regulamentação seriam inevitáveis num mundo cada vez mais complexo100, no qual governos 

nacionais teriam assumido, de maneira aparentemente irreversível, o papel de garantir o bem-

estar de sua população não por meio da prestação direta de serviços públicos nem por meio da 

mera proteção do contrato e da propriedade, mas sim por meio da criação de ambientes 

econômicos fortemente regulados, onde agentes privados podem exercer suas atividades. 

Estaríamos vivendo num Estado Regulador. Um Estado de regras, com o qual processos de 

desregulamentação seriam incompatíveis.  

A fragilidade dessa explicação, baseada na suposta inevitabilidade da existência de 

mais regras num mundo complexo, parece residir no erro comum de extrair-se, de fatos, 

conseqüências normativas. O fato de hoje existirem mais regras do que duas décadas atrás não 

significa que um Estado cada vez mais regulamentador seja inevitável ou desejável. O 

caminho que leva a uma maior quantidade de regras rígidas, procedimentos, formalidades, 

instâncias decisórias é apenas um entre os vários caminhos possíveis101. Basta olhar os jornais 

e estudos sobre a burocracia brasileira para perceber que continuam bem vivas em nosso país 

demandas por simplificação e desburocratização na relação entre agentes privados e órgãos 

administrativos102. 

A complexidade do mundo, portanto, não esclarece por que iniciativas de 

desregulamentação são raras. Outra explicação, aparentemente mais plausível, está conectada 

à segunda espécie de custos, apontada por Diver, para a produção de normas jurídicas: o custo 

de obtenção do consenso necessário entre os participantes do processo de produção 

normativa. Tratemos dele.  

                                                           
100 Cf. BINENBOJM, Gustavo. Uma teoria do direito administrativo.  2ª edição. Rio de Janeiro: Renovar, 
2008, p. 128: (“É impossível o conhecimento pleno da legislação, sendo certo, também, que a complexidade das 
leis, conseqüência da complexidade das questões que regula, torna ainda mais difícil a sua compreensão”). Os 
destaques são nossos. Cf. também ADEODATO, João Maurício. A retórica constitucional. São Paulo: Saraiva, 
2009, p.164: (“A complexidade crescente e a pulverização dos espaços significativos comuns (...) vão fazer com 
que, dentro de um ordenamento jurídico já sobrecarregado, sobrecarregue-se também a atividade criadora do 
julgador e aumente seu poder discricionário.”).  
101 SCHUCK, Peter. Legal complexity: some causes, consequences and cures. Duke Law Journal, v. 42, n. 1, 
1992, p. 10.  
102 Cf. Folha de São Paulo. Burocracia custa R$ 46 bilhões e incentiva informalidade. 30 de junho de 2010. 
Cf. também BANCO MUNDIAL. Doing Business 2010: reformando em épocas difíceis. Washington: World 
Bank, 2009.  
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3.3.2 Custo para a obtenção do consenso político necessário  

 
Regras e normas abertas são instrumentos de alocação de poder103. Ao criar regras 

sobre os critérios ambientais a serem atendidos ao longo do licenciamento ambiental de 

cemitérios, por exemplo, o CONAMA está sinalizando para órgãos licenciadores e juízes que 

estes não poderão tomar suas decisões sem levar em consideração certas circunstâncias 

fáticas, como a distância entre sepulturas e lençol freático. Desconsiderar essa distância é até 

possível, mas exigirá de juízes e órgãos licenciadores a apresentação, no caso concreto, de 

outros argumentos e fatos mais relevantes para o alcance da preservação ambiental104. Regras, 

portanto, restringem o espaço de manobra daqueles que irão aplicá-las.  

Por outro lado, o CONAMA, quando escolhe critérios ambientais vagos para o 

licenciamento, confere a juízes e órgãos licenciadores grande liberdade para determinar quais 

fatos serão considerados relevantes para a compatibilização entre preservação ambiental e o 

exercício da atividade econômica. Essa transferência de poder, no entanto, não significa que 

juízes e órgãos licenciadores necessariamente escolherão fatos diferentes daqueles que teriam 

sido escolhidos pelo CONAMA, caso ele decidisse criar critérios ambientais mais precisos. 

Uma hipótese: mesmo que não houvesse nenhuma regra estabelecida, em nossa legislação, 

sobre o licenciamento ambiental de cemitérios, juízes e órgãos licenciadores, após anos 

lidando com o tema, também poderiam chegar à conclusão de que somente uma distância 

mínima de um metro e meio entre sepulturas e lençol freático é capaz de evitar danos 

ambientais significativos. Essa conclusão poderia traduzir-se na edição de uma súmula 

jurisprudencial ou de uma nova norma administrativa do órgão licenciador.  

Note-se que, nesse caso hipotético, uma escolha do CONAMA entre regra ou norma 

aberta para o licenciamento de cemitérios não altera a medida de preservação ambiental que, 

ao final, será exigida do empreendedor. No entanto, a escolha entre regra ou norma aberta 

acaba condicionando quem será responsável por definir essa medida (alocação de 

competências) e quando ocorrerá essa definição (alocação temporal).105 No caso de uma regra 

                                                           
103 Cf. SCHAUER, Frederick. Playing by the rules. A philosophical examination of rule-based decision 
making in law and in life. Oxford, Clarendon Press, 1991. p. 158. Cf. também SCHUCK, Peter. When the 
exception becomes the rule: regulatory equity and the formulation of energy policy through an exceptions 
process. Duke Law Journal, 1984, pp. 163 – 300. 
104 ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 7ª edição. 
São Paulo: Malheiros, 2007, pp. 112-120. 
105 SCHAUER, Frederick. Playing by the rules. A philosophical examination of rule-based decision making 
in law and in life. Oxford, Clarendon Press, 1991, pp. 158 – 162.  
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criada pelo CONAMA, o responsável por definir os fatos relevantes para a preservação 

ambiental é o próprio conselho. O tempo da definição é a data da publicação da regra no 

Diário Oficial da União. No caso de uma norma aberta criada pelo mesmo conselho, juízes e 

órgãos licenciadores serão os principais responsáveis pela escolha dos fatos relevantes, que 

ocorrerá em algum momento após a publicação da norma aberta no Diário Oficial da União, 

provavelmente no curso de algum processo administrativo ou judicial.  

O fato de regras e normas abertas serem utilizadas como instrumentos de alocação de 

poder está bastante relacionado com os custos existentes no processo de produção normativa. 

Quando uma norma aberta é criada, não se está somente postergando e transferindo para o 

Judiciário e órgãos licenciadores a escolha do fato relevante para o alcance da justificativa da 

norma, mas se está também postergando e transferindo os conflitos políticos inerentes a essa 

escolha. E, como será detalhado adiante, a superação desses conflitos impõe custos. 

Diferentemente, a criação de regras tende a antecipar esses conflitos, concentrando-os no 

momento do processo de produção normativa, e não no momento da aplicação das normas.   

A partir dessa análise, pode-se defender a idéia de que é o grau de precisão de uma 

norma jurídica que irá determinar quem arcará com os custos necessários para a superação dos 

conflitos políticos que estão por trás da sua criação. Mas não é só. O grau de precisão também 

determina a intensidade desses conflitos, ou seja, quanto mais precisa uma norma, mais 

interesses são afetados e, conseqüentemente, maiores os custos necessários para a obtenção do 

consenso político para a sua criação. O exemplo do licenciamento de cemitérios pode nos 

auxiliar mais uma vez. 

Vamos supor que a Resolução nº 335 do CONAMA, que estabelece várias regras para 

o licenciamento ambiental de cemitérios, não existisse e que o critério da “viabilidade 

ambiental” (art. 8º, I, da Resolução nº 237) fosse o único a orientar órgãos licenciadores, 

empreendedores e juízes na definição do que seja um cemitério ambientalmente correto. Em 

situações semelhantes a essa, ou seja, em situações de aplicação de normas abertas, há maior 

probabilidade de surgirem divergências entre órgãos licenciadores e empreendedores durante 

o processo de licenciamento, divergências que, caso não solucionadas, poderão acabar no 

Judiciário. Isso implica em custos, que provavelmente seriam menores caso houvesse uma 

regra disciplinando o assunto. Logo, seria plausível imaginar que proprietários e 

mantenedores de cemitérios, bem como órgãos licenciadores, buscassem pressionar o 

CONAMA a criar regras para o licenciamento ambiental de cemitérios.  
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No entanto, não foi isso o que de fato aconteceu. Quem provocou o CONAMA, dando 

início ao processo administrativo106 que culminou, em 2003, com a aprovação da resolução 

que trata do licenciamento de cemitérios, foi o Ministério Público do Estado do Paraná, e não 

associações empresariais ou órgãos licenciadores com assento no CONAMA. Somente após a 

aprovação da Resolução nº 335 e suas regras é que a mobilização dos proprietários de 

cemitérios fez-se notar com mais intensidade. O Sindicato dos Cemitérios Particulares do 

Brasil (SINCEP) apresentou requerimento perante o CONAMA para pleitear a suspensão da 

vigência da resolução107. Por sua vez, a Associação Cemitérios do Brasil (ACEMBRA) 

ajuizou ação direta de inconstitucionalidade contra alguns dispositivos da mesma resolução. 

Da análise da petição inicial dessa ação, pode-se notar que as exigências ambientais que, na 

resolução, assumiram o formato de regras foram questionadas pela Associação, enquanto as 

exigências ambientais formuladas por meio de normas abertas não o foram. Apontaram-se 

como inconstitucionais, por exemplo, a exigência da distância mínima de um metro e meio 

entre sepulturas e lençol freático (art. 5º, I) e o recuo mínimo de 5 metros entre a área de 

sepultamento e o perímetro do cemitério (art. 5º, IV). Por outro lado, a associação não reputou 

inconstitucionais a exigência de adotar-se “técnicas e práticas que permitam a troca gasosa, 

proporcionando, assim, as condições adequadas à decomposição dos corpos” (art. 5º, III), nem 

a exigência de que “os resíduos sólidos, não humanos, resultantes da exumação dos corpos 

deverão ter destinação ambiental e sanitariamente adequada” (art. 9º).  

Dois pontos podem ser destacados do relato acima. Em primeiro lugar, percebe-se a 

falta de iniciativa de empreendedores não só para propor a regulamentação, mas também para 

questionar judicialmente normas abertas (“viabilidade ambiental”; “destinação ambiental e 

sanitariamente adequada”; “condições adequadas à decomposição dos corpos”), mesmo 

havendo grande probabilidade de a falta de regras vir a causar dúvidas e conflitos durante o 

licenciamento.  Em segundo lugar, ressalte-se que a mobilização dos empreendedores contra a 

atuação do CONAMA deu-se somente após a criação de regras, que, ao menos em tese, 

deveriam ser consideradas benéficas, em razão da maior previsibilidade que elas poderiam 

conferir ao licenciamento de cemitérios. Se havia motivos para insurgir-se contra as normas 

abertas e para defender a criação de regras, o que explica o fato de as associações de 

proprietários de cemitérios terem feito justamente o contrário, preservando normas abertas e 

atacando regras?  

                                                           
106 Art. 10 do Anexo da Portaria nº 168, de 10 de junho de 2005. Ministério do Meio Ambiente.  
107 Supremo Tribunal Federal. Petição inicial na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.074, p. 3.  
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É possível defender que, no caso específico da resolução sobre cemitérios, os custos 

que seriam provocados pela incerteza na aplicação da antiga norma aberta (atrasos na 

expedição das licenças, contratação de advogados e consultorias, arbitrariedade no 

estabelecimento das condicionantes ambientais) são menores que os custos nos quais os 

empreendedores precisariam incorrer para atender as exigências ambientais das novas regras. 

Logo, faz sentido impugnar as regras, não as normas abertas. Se o resultado do cálculo fosse o 

inverso – ganhos com previsibilidade compensando os gastos para o atendimento das regras – 

empreendedores agiriam diferentemente, privilegiando a manutenção das regras e defendendo 

a sua constitucionalidade.  

Embora correta à primeira vista, essa explicação está, acredito, incompleta. Parecem 

existir outros fatores – além do difícil cálculo envolvendo, de um lado, os ganhos com 

previsibilidade e, de outro, os custos para se adequar as novas regras – que fazem com que 

empreendedores quase sempre oponham maior resistência à criação de regras do que à criação 

de normas abertas. Alguns dados reforçam essa impressão. Das 43 resoluções do CONAMA 

analisadas nesta dissertação, editadas para regulamentar determinados aspectos do 

licenciamento ambiental, nenhuma é resultado de processo administrativo iniciado por 

entidade empresarial presente no conselho108, o que demonstra um certo desinteresse de 

empreendedores em buscar a regulamentação e evitar as conseqüências indesejadas de normas 

abertas. Além disso, tem-se conhecimento de apenas uma decisão judicial brasileira que 

cogitou – rapidamente e sem grandes conseqüências práticas – a possibilidade de se declarar 

inconstitucional uma norma por causa de sua vagueza e do excesso de discricionariedade que 

ela proporcionaria ao órgão ambiental, uma prova de que empreendedores não vêm 

provocando o Judiciário nesse sentido109. 

Quais fatores explicariam, então, a resistência a regras e a cumplicidade com normas 

abertas? Em outras palavras: por que os conflitos políticos para a criação de regras são mais 

intensos?  

A explicação está relacionada ao fato de que, com regras, é mais fácil identificar quem 

sairá ganhando e quem sairá perdendo se uma nova norma for criada. Regras, mais do que 

                                                           
108 Ver anexo 01.  
109 Supremo Tribunal Federal. Voto do Ministro Carlos Ayres Britto na Medida Cautelar na Ação Direta de 
Inconstitucionalidade nº 3.540. No Brasil, aparentemente não ecoou a doutrina norte-americana da não-
delegação (nondelegation doctrine), segundo a qual o Judiciário detém o poder de invalidar normas 
excessivamente vagas criadas por legisladores, normas estas que poderiam ampliar perigosamente o poder 
discricionário de órgãos administrativos. Sobre a doutrina da não-delegação, cf. SUNSTEIN, Cass. 
Nondelegation canons. University of Chicago Law Review, v. 67, n. 2, 2000. 
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normas abertas, aguçam nossa percepção atual sobre suas possíveis conseqüências. É mais 

fácil para um empreendedor saber, hoje, se seu cemitério atende ou não a distância mínima de 

um metro e meio entre sepulturas e o lençol freático do que saber se esse mesmo cemitério 

respeita o vago critério da “viabilidade ambiental”. Em casos de criação de regras, portanto, 

pode-se esperar o surgimento de, no mínimo, dois grupos de empreendedores com interesses 

distintos: aqueles que se adequam às regras e aqueles que não o fazem. Os últimos têm 

incentivos para impedir a edição da nova norma; os primeiros farão lobby por ela, pois se 

beneficiarão com o maior número de obstáculos para que novos concorrentes ingressem no 

mercado de cemitérios110.  Essa polarização tende a dificultar a obtenção do consenso entre os 

participantes do processo de produção normativa, tornando-o mais lento e caro. O mesmo não 

ocorre com os destinatários de normas abertas, que têm dificuldades em identificar de que 

maneira exigências ambientais vagas os afetarão. Isso inibe a formação de grupos de 

interesses bem definidos e torna a criação de normas abertas menos controversa do ponto de 

vista político.  

O grau de precisão da norma jurídica a ser criada também determina a intensidade com 

que a burocracia responsável por aplicá-la participa do processo de produção normativa. Isso 

porque regras facilitam a avaliação e fiscalização da atuação de órgãos administrativos. 

Membros do Ministério Público, por exemplo, podem facilmente medir a distância entre 

sepulturas e lençol freático e verificar se o órgão licenciador expediu a licença de acordo com 

as exigências de nossa legislação. Da mesma forma, a criação de regras estabelecendo prazos 

para a expedição de licenças permite que a sociedade fiscalize melhor a atuação desses 

órgãos. Para evitar desgastes perante a opinião pública e ações de improbidade contra seus 

servidores, espera-se que órgãos licenciadores somente concordem com a criação de regras 

cuja efetividade eles possam garantir111. Assim, quanto mais precisa uma norma, maiores os 

incentivos para que burocratas participem ativamente do processo de sua criação, defendendo 

com firmeza suas posições e dificultando o alcance do consenso necessário.   

                                                           
110 Vários autores defendem a posição de que empresas já estabelecidas no mercado buscam influenciar o 
conteúdo de normas jurídicas com o objetivo de opor obstáculos a possíveis novas empresas concorrentes. Cf., 
por exemplo, STIGLER, George J. A teoria da regulação econômica. In: MATTOS, Paulo Todescan Lessa 
(coord). Regulação econômica e democracia: o debate norte-americano. São Paulo: Editora 34, 2004, p. 23-
48. Cf. também: SUNSTEIN, Cass. The paradoxes of the regulatory state. University of Chicago Law Review, 
57, 1990, p. 26. 
111 Cf. LINDSAY, Cotton. A theory of government enterprises. The Journal of Political Economy, 84, 5, 1976. 
Cf. também: DÁVILA, Alberto; PAGÁN, José; GRAU, Monteserrat Viladrich. Immigration reform, the INS, 
and the distribution of interior and border enforcement resources. Public Choice, 99, 1999. 
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Nas últimas páginas, a partir de certas características do funcionamento de regras e 

normas abertas, formulei a hipótese de que quanto mais precisa for uma norma, mais elevados 

serão os custos para a obtenção do consenso político necessário para a sua produção. Para 

chegar até essa hipótese, não foi preciso considerar questões relativas ao conteúdo da norma 

ou às peculiaridades das instituições que criam normas. Regras são mais difíceis de serem 

criadas pelo simples fato de serem regras. No entanto, outros fatores geram impactos no custo 

da obtenção do consenso político durante o processo de produção normativa. Um deles é 

justamente o conteúdo da norma. Normas, seja uma regra, seja uma norma aberta, sobre 

assuntos politicamente controversos112 naturalmente encontram maiores resistências para 

serem criadas. Outro fator é o número de participantes113 do processo de produção normativa. 

É mais caro obter consenso em torno de uma regra no Congresso Nacional do que no 

CONAMA, e mais caro obtê-lo no CONAMA do que no IBAMA, onde instruções normativas 

são criadas por determinação de seu presidente, sem a deliberação de um colegiado114. 

Portanto, nessas duas situações (assuntos politicamente controversos e grande número de 

participantes no processo de produção normativa), em que já existem dificuldades para o 

alcance do consenso em torno de qualquer solução jurídica, há uma tendência reforçada para a 

criação de normas menos precisas.  

 
3.3.3 Economia política da desregulamentação   

 
Há pouco defendemos a idéia de que regras aguçam nossa percepção dos interesses 

por trás da criação das normas jurídicas, o que tornaria mais problemática a obtenção do 

consenso político entre os participantes do processo de produção normativa. A mesma idéia 

explica por que iniciativas bem-sucedidas de desregulamentação das normas de 

licenciamento ambiental são pouco comuns, mesmo nos casos em que as regras existentes já 

tenham demonstrado ser ineficientes e sem efetividade.  

As conseqüências benéficas da desregulamentação são geralmente difusas e difíceis de 

identificar no curto prazo, o que obstaculiza a formação dos grupos de interesse que poderiam 

defendê-la. Por outro lado, os grupos que já sabem como a manutenção das regras pode lhes 

                                                           
112 EHRLICH, Isaac; POSNER, Richard. An economic analysis of legal rulemaking. Journal of legal studies, v. 
3, n. 1, 1974, p. 267.  
113 BUCHANAN, James M.; TULLOCK, Gordon. The calculus of consent: legal foundations of 
constitutional democracy. United States of America: The University of Michigan Press, 1962, pp. 97-98.    
114 Art. 95,VI, do Regimento Interno do IBAMA (Portaria nº 230, de 14 de maio de 2002, do Ministério do Meio 
Ambiente). 
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render benefícios econômicos ou políticos mobilizar-se-ão mais facilmente contra a 

desregulamentação. E, quanto mais longeva uma regra, mais tempo haverá para que empresas 

e indivíduos identifiquem interesses em comum e organizem-se para preservá-la. É razoável 

imaginar, por exemplo, que os proprietários de cemitérios já estabelecidos no mercado terão 

um custo relativamente baixo para se organizar em defesa da manutenção das regras que os 

protegem contra novos concorrentes, enquanto os prováveis beneficiados numa eventual 

desregulamentação – consumidores e futuros proprietários de cemitérios – precisarão 

despender mais recursos e tempo para se organizarem. Não é à toa que não existe no Brasil 

uma Associação de Futuros Proprietários de Cemitérios. 

Essa análise parece auxiliar na compreensão não só do comportamento de empresas, 

mas também do comportamento de associações ambientalistas quando iniciativas de 

desregulamentação estão em pauta no Congresso Nacional ou no CONAMA. Como são 

inúmeras as dificuldades para prever se a desregulamentação será, no longo prazo, benéfica 

para a proteção do meio ambiente, associações ambientalistas tendem a enxergar qualquer 

proposta de flexibilização das regras ambientais como um “desmonte”115 da legislação 

ambiental. Além disso, regras, sobretudo aquelas que possuem alguma dimensão quantitativa, 

explicitam os valores políticos em jogo116 e dão causa a julgamentos diletantes e apressados 

sobre a conveniência ou não de desregulamentar certos aspectos de nossa legislação 

ambiental. Por exemplo: uma hipotética substituição do critério ambiental da “distância de 

pelo menos um metro e meio entre sepulturas e lençol freático” pelo critério “da adequada 

distância entre sepulturas e lenço freático” será, intuitivamente, vista como uma iniciativa 

menos protetora do meio ambiente. O mesmo ocorrerá se a distância for alterada de um metro 

e meio para setenta centímetros. Assim, qualquer recuo nas regras de normas ambientais será 

provavelmente considerado uma derrota do movimento ambientalista, mesmo que tal recuo 

seja, no longo prazo, a medida ambientalmente mais correta a ser tomada. A expressão 

máxima dessa dinâmica política da desregulamentação está na boa aceitação, entre juristas e 

juízes brasileiros, do “princípio da norma ambiental mais restritiva” 117, muitas vezes 

                                                           
115 Folha de São Paulo. ONGs atacam “desmonte” ambiental no governo Lula. 05 de junho de 2009.    
116 DIVER, Colin. The optimal precision of administrative rules. Yale Law Journal, 93, 1983, p. 20.  
117 Cf., por exemplo, FARIAS, Paulo José Leite. Competência federativa e proteção Ambiental. Porto Alegre: 
Sérgio Antônio Fabris, 1999, p. 356: “Pelos já citados §§ 1.º e 4.º do art. 24, pelo art. 225 da Constituição, bem 
como pela indefinição do que seja norma especial, deve-se, a fortiori ratione, fixar como diretriz exegética que 
os eventuais conflitos, nos quais a noção de norma geral e especial não seja suficiente, devem ser resolvidos pela 
prevalência da norma que melhor defenda o direito fundamental tutelado, por tratar-se de preceito constitucional 
(lei nacional) que se impõe à ordem jurídica central ou regional (in dubio pro natura)”.  
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utilizado, pelo Judiciário, como critério para a solução de conflitos de competência normativa 

em matéria ambiental.118   

Uma decorrência interessante da análise feita acima é a possibilidade de ambientalistas 

e empreendedores já licenciados poderem conjugar seus interesses ao longo do processo de 

produção de normas sobre o licenciamento ambiental, um fenômeno que, na literatura norte-

americana, ficou conhecido como a “coalizão de padres e contrabandistas” 119 ou “alianças 

impuras” 120. A conseqüência é a possível edição de normas desnecessariamente restritivas, 

que darão prestígio às posições ambientalistas e limitarão a concorrência aos empreendedores 

já licenciados, mas prejudicarão a qualidade e coerência das normas ambientais, impedindo 

ou ao menos dificultando que regras ineficientes sejam revogadas121. Serve como indício de 

que tais “alianças impuras” se formaram a existência de resoluções do CONAMA que contêm 

exigências ambientais aplicáveis somente a novos processos de licenciamento ou que 

estabeleçam procedimentos simplificados para a adequação de antigos empreendimentos às 

novas exigências. Um exemplo seria a Resolução nº 382, que estabelece os limites máximos 

de emissão de poluentes atmosféricos para fontes fixas. Essa resolução poupou os 

empreendimentos já existentes de seguirem os novos e mais rígidos padrões ambientais 

criados por ela, permitindo inclusive que os órgãos licenciadores fixassem, caso a caso,  

limites mais brandos para os empreendimentos já licenciados.  A leitura da ata da reunião do 

Plenário do CONAMA que aprovou essa resolução permite verificar que associações 

empresariais participaram ativamente de sua elaboração.122 

A dificuldade em desregulamentar demonstra que as escolhas feitas por legisladores e 

administradores públicos no passado condicionam as escolhas de hoje123. Uma regra que, 

dada sua má qualidade, nunca deveria ter sido criada pode mostrar-se resistente perante 

inúmeras e justificadas tentativas de revogá-la, tudo por causa dos mencionados interesses 

                                                           
118 No Agravo de Instrumento n° 994.09.376564-1, o Desembargador Renato Nalini, do Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo, escreveu em seu voto: “Nem há se falar em mera aplicação da Resolução 303/02 da 
ANATEL em detrimento da legislação municipal. Em sede de meio ambiente, evidente a prioridade da 
legislação mais protetiva ante a que oferece menor proteção, quer seja federal, estadual ou municipal.”.   
119 YANDLE, Bruce. Bootleggers and baptists: the education of a regulatory economist. Regulation, 7, 3, 1983, 
p. 12. 
120 ACKERMAN, Bruce; HASSLER, William. Beyond the new deal: coal and the Clean Air Act. Yale Law 
Journal, 89, 1980, p. 1466. 
121 CHARNLEY, Gail; ELLIOTT, E. Donald. Risk versus Precaution. Environmental law and public health 
protection. Environmental Law Report, 32, 2001, p. 10365: (“Environmental health and regulation is path-
dependent: actions taken now affect the nature of actions taken later. Governments may not be able to ‘roll back’ 
citizen protection (…) even if the original actions turn out to have been unnecessary or ineffective”). 
122 Ministério do Meio Ambiente. Ata da 84ª Reunião Ordinária do CONAMA, 29 e 30 de novembro de 2003, p. 
22. 
123 ROE, Mark. Chaos and evolution in Law and economics. Harvard Law Review, 109, 1996, pp. 651-653.  
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econômicos e políticos que se sedimentaram após a edição da regra; ou simplesmente por 

causa da falta de informações sobre os benefícios da desregulamentação. O acúmulo de regras 

dessa espécie cria um ambiente regulatório crescentemente complexo e burocrático124, que, 

em vão, impõe custos significativos para a economia brasileira.  

Entender como esses embates políticos acabam influenciando o conteúdo de nossas 

normas ambientais é essencial para que o Estado brasileiro possa desenhar suas instituições, 

de modo a atenuar as deficiências provocadas pela pressão de diferentes grupos de interesse.  

 
3.4. Custos e benefícios na aplicação das normas jurídicas 

 
Quando uma norma jurídica é criada, dois grupos principais de pessoas terão que 

interpretá-la e obedecê-la: aquelas pessoas cuja conduta a norma visa regular – que poderiam 

ser chamadas de seus destinatários primários – e os servidores públicos lotados nos órgãos 

administrativos responsáveis por aplicá-la – que seriam seus destinatários secundários. A 

maneira como essas pessoas comportam-se diante de uma norma jurídica é, em grande 

medida, determinada por seu grau de precisão125. O objetivo deste subcapítulo é expor como 

esses dois grupos de destinatários da norma jurídica reagem aos diferentes incentivos gerados 

por normas mais precisas ou menos precisas.  

 

3.4.1 Regras: entre a previsibilidade e a complexidade 

 
Como vimos, regras limitam previamente o número de fatos que devem ser analisados 

por órgãos administrativos durante processos licenciadores ou sancionadores. Normas abertas, 

ao contrário, impelem órgãos administrativos a considerar um número maior de 

circunstâncias, cuja importância para o alcance da finalidade da norma será definida somente 

no caso concreto. Essa diferença nos permite afirmar que regras geram menos custos que 

normas abertas no momento de serem aplicadas, pois um número menor de fatos demanda 

menos tempo e recursos para serem analisados. 

                                                           
124 RUHL, J. B; SALZMAN, James. Mozart and the red queen: the problem of regulatory accretion in the 
administrative state. Georgetown Law Journal, 91, 2003, p. 817. 
125 EHRLICH, Eric; POSNER, Richard. An economic analysis of legal rulemaking. Journal of legal studies, v. 
3, n. 1, 1974, p.  
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Enxergando de um ângulo diferente, podemos afirmar também que outra vantagem, 

sempre lembrada126, da aplicação de normas mais precisas é a limitação que elas impõem à 

atuação discricionária de órgãos administrativos. Quanto mais precisa for uma norma jurídica, 

menos fatos estarão sujeitos ao escrutínio estatal e, portanto, mais previsível será o 

comportamento de servidores públicos.  Maiores serão as chances de licenças serem 

expedidas sem exigências despropositadas, sem favoritismos ou represálias. Assim como 

infrações administrativas serão, num número maior de casos, punidas de acordo com 

parâmetros previamente estabelecidos, sem a aplicação voluntariosa de sanções 

desproporcionais à gravidade do dano. 

Com normas mais precisas e maior previsibilidade na atuação estatal, empresas 

reguladas têm mais capacidade de planejar suas atividades de acordo com aquilo que é 

exigido pela legislação. Isso permite o aumento do cumprimento voluntário das normas 

jurídicas e, portanto, o alcance mais eficiente dos objetivos traçados pelos formuladores da 

norma. E, mesmo nos casos em que não houver o cumprimento voluntário e em que a 

transgressão das normas resultar em algum processo judicial, haverá mais chances, com 

normas mais precisas, de empresas reguladas e órgãos administrativos chegarem a um acordo 

extrajudicial, pois mais previsível será o comportamento do Judiciário, o que faz com que as 

partes tenham incentivos para antecipar-se à decisão judicial, economizando recursos e tempo. 

Apesar de verdadeira, a idéia de que regras tornam mais previsível a atuação de órgãos 

administrativos precisa ser analisada com cautela, pois previsibilidade nem sempre será 

sinônimo de eficiência ou de ausência de arbitrariedades. Como ficou explicitado em páginas 

passadas, regras podem ser criadas ou mantidas para o favorecimento de determinados grupos 

de interesse, mesmo quando sua ineficiência seja patente. Nesses casos, a previsível e exata 

aplicação de uma regra corresponderá à perpetuação das distorções ocorridas ao longo do 

processo legislativo ou administrativo que lhe deu origem.  

Pode-se esperar também que o excesso de regras crie embaraços na relação entre o 

Estado e as empresas reguladas.  Muitas vezes, em razão da falta de recursos humanos ou 

financeiros, órgãos administrativos não estarão aparelhados para dar cumprimento a um 

grande número de regras. Pelos mesmos motivos, empresas que atuam em setores da 

economia altamente regulados encontrarão dificuldades para cumprir todas as obrigações 

impostas, mesmo que estejam dispostas a obedecê-las. Assim, em contextos de forte 

                                                           
126 Cf. ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 7ª 
edição. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 118.   
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regulação, órgãos administrativos terão que escolher, entre todas as regras existentes, quais 

delas serão aplicadas e fiscalizadas, bem como empresas reguladas terão que escolher quais 

regras serão obedecidas. Muito provavelmente, empresas reguladas não saberão, num 

primeiro momento, qual critério o órgão administrativo utilizará para fazer essa escolha e 

vice-versa. Essa assimetria de informações, cuja solução deveria justamente ser uma das 

funções das regras, trará importantes implicações no cálculo do custo para a aplicação de 

regras.  

Em primeiro lugar, pode ocorrer que determinado órgão administrativo opte por 

fiscalizar o cumprimento das regras A, B e C, enquanto as empresas reguladas, por 

desconhecerem como ele atuará, escolham obedecer as regras D, E e F. Situações como essa 

provocarão grande número de conflitos e custos para solucioná-los. O excesso de regras 

também faz emergir uma segunda possibilidade: para evitar incorrer em custos 

desnecessários, empresas reguladas podem decidir não cumprir regra nenhuma e esperar que o 

órgão administrativo dê o primeiro passo. Somente após perceberem quais regras serão de 

fato fiscalizadas é que as empresas passarão a cumpri-las. Com isso, muitas atividades 

consideradas ineficientes e injustas por leis e normas administrativas continuarão a ser 

praticadas por períodos mais longos, impondo custos à sociedade.  

Com o tempo, a tendência é que servidores públicos e empresas alcancem um 

consenso, ainda que informal, sobre quais regras devem ser obedecidas e quais regras podem 

ser ignoradas ou flexibilizadas. Essa acomodação traz dois problemas principais. Primeiro: ao 

ignorarem ou flexibilizarem regras, órgãos administrativos estão tornando inúteis grande parte 

dos esforços – e recursos – empregados ao longo do processo de criação dessas mesmas 

regras. Segundo: o critério utilizado para a escolha das regras que serão, na prática, 

fiscalizadas pode não ser o mais adequado para o alcance da finalidade da lei ou da norma 

administrativa. Estudos sugerem, por exemplo, que órgãos administrativos privilegiam dar 

cumprimento àquelas normas mais fáceis de serem aplicadas e cuja efetividade é mensurável 

sem grandes custos, deixando de lado aquelas normas socialmente mais relevantes127.  

A análise acima reforça a impressão de que não é possível associar, de forma 

descontextualizada e apressada, regras à maior previsibilidade das ações estatais. Regras mal 

formuladas e em excesso, além de não gerarem maior segurança jurídica em razão dos 

                                                           
127 Cf. LINDSAY, Cotton. A theory of government enterprises. The Journal of Political Economy, 84, 5, 1976. 
Cf. também DÁVILA, Alberto; PAGÁN, José; GRAU, Monteserrat Viladrich. Immigration reform, the INS, and 
the distribution of interior and border enforcement resources. Public Choice, 99, 1999. 
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motivos apresentados, acabam contribuindo para a burocratização das atividades estatais, pois 

órgãos administrativos estão mais inclinados a cumprir regras procedimentais, que são mais 

fáceis de serem aplicadas e mensuradas, em prejuízo da fiscalização daquelas regras que 

estabelecem metas a serem cumpridas pelas empresas reguladas. 

Muito do que foi dito parece encontrar respaldo na forma como órgãos ambientais 

vêm atuando no Brasil. Desde 1997, houve uma intensa produção de normas jurídicas sobre 

licenciamento ambiental. O CONAMA editou quarenta e três resoluções que disciplinaram de 

alguma forma o processo de licenciamento, a grande maioria delas contendo regras sobre o 

tema. O IBAMA também editou diversas instruções normativas sobre o assunto, inclusive a 

Instrução Normativa nº 184, que traz normas bem detalhadas e precisas sobre o procedimento 

a ser seguido até a expedição da licença ambiental de operação. Além disso, inúmeros 

convênios128 foram firmados entre o IBAMA e órgãos ambientais estaduais para evitar 

conflitos de competência licenciatória. Todo esse esforço de regulamentação parece não ter 

sido suficiente nem para garantir segurança jurídica para empreendedores, nem para propiciar 

resultados seguros de melhorias ambientais. Algumas pesquisas, detalhadas a seguir, ajudarão 

a entender por que penso assim.  

Em 2004, a Confederação Nacional da Indústria (CNI) realizou uma pesquisa129 para 

identificar quais são as dificuldades mais comuns enfrentadas por empresas brasileiras durante 

o processo de licenciamento ambiental. Participaram da pesquisa 1218 empresas (1007 

pequenas e médias empresas e 211 grandes empresas) espalhadas por todo o território 

nacional. 71,9% das empresas que já haviam participado de algum licenciamento ambiental 

responderam ter experimentado dificuldades nesse processo. Entre elas, 34,3% apontaram 

como dificuldade principal “identificar e atender aos critérios ambientais exigidos”. Com 

relação às causas dos problemas de relacionamento entre indústria e órgãos ambientais, 

39,7% indicaram como causa principal “os requisitos exagerados da regulamentação 

ambiental”, enquanto 31,1% mencionaram “a regulamentação ambiental muito complexa”.  

                                                           
128 Nos últimos anos, vários acordos foram celebrados entre o IBAMA e entes públicos estaduais visando 
estabelecer um “sistema de cooperação administrativa para gestão compartilhada de competências 
constitucionais e legais, especialmente com relação aos procedimentos de autorizações e licenciamento 
ambiental de empreendimentos ou atividades utilizadoras dos recursos ambientais considerados efetiva e 
potencialmente poluidoras”. Cf, por exemplo, a Cooperação Técnica nº 09/2004 entre o IBAMA e o Estado de 
Minas Gerais (DOU 31/08/2004, Seção 3, p. 58) ou a Cooperação Técnica nº 04/2006 entre o IBAMA e o Estado 
do Pará (DOU 04/08/2006, Seção 3, p. 85).  
129 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA. Sondagem especial da CNI: a indústria e o meio 
ambiente, ano 2, n. 1, maio de 2004.  
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A CNI realizou a mesma pesquisa em 2007, agora com 1491 empresas130. Dentre 

aquelas que possuíam alguma experiência no requerimento de uma licença ambiental, 79,3% 

alegaram ter tido algum tipo de dificuldade no decorrer do processo de licenciamento, 

percentual que representa uma diferença de 8,6% em relação à pesquisa anterior (71,9%). 

Entre as empresas que já haviam enfrentado dificuldades, 42,6% lembraram como principal 

dificuldade “identificar e atender critérios técnicos exigidos”, um aumento em relação ao dado 

encontrado na pesquisa anterior (34,3%). Também apresentou aumento o número de empresas 

que apontaram “os requisitos exagerados da regulamentação ambiental” (39,7% em 2004; 

59,9% em 2007) e “a complexidade da regulamentação” (31,1% em 2004; 50,3% em 2007) 

como as principais causas dos problemas de relacionamento entre indústria órgãos ambientais. 

Percebe-se que, mesmo com a intensa atividade normativa do CONAMA e do IBAMA, 

empreendedores continuam tendo dificuldades em entender o que exigem nossas normas 

ambientais.  

Mas não é somente do lado do empreendedor que se notam dificuldades para uma 

compreensão adequada das normas ambientais. Em 2009, a Secretaria de Mudanças 

Climáticas e Qualidade Ambiental, do Ministério do Meio Ambiente, realizou pesquisa com 

os órgãos estaduais de meio ambiente e IBAMA, com o objetivo de avaliar os procedimentos 

de licenciamento ambiental de empreendimentos voltados para a geração de energia elétrica a 

partir de fonte eólica131. A Secretaria encaminhou a todos esses órgãos um questionário 

contendo perguntas sobre o licenciamento ambiental de parques eólicos. Dos 28 órgãos 

ambientais consultados, 11 responderam à pergunta sobre as dificuldades existentes para a 

realização do licenciamento ambiental desse tipo de empreendimento132. Cinco desses 11 

órgãos ambientais afirmaram ter dificuldades relacionadas, primeiro, à ausência de 

informações sobre os impactos ambientais provocados por parques eólicos e, segundo, à falta 

de capacitação técnica dos servidores públicos responsáveis pelo licenciamento. Quatro 

órgãos ambientais indicaram ainda a falta de normas e diretrizes adequadas para a disciplina 

do licenciamento de parques eólicos. Vale ressaltar que, à época da pesquisa, já estava em 

                                                           
130 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA. Sondagem especial da CNI: empresas enfrentam 
dificuldades no licenciamento, ano 5, n. 2, junho de 2007.  
131 SECRETARIA DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS E QUALIDADE AMBIENTAL DO MINISTÉRIO DO 
MEIO AMBIENTE. Pesquisa sobre licenciamento ambiental de parques eólicos, 2009. Disponível em: 
http://www.mma.gov.br/ estruturas/164/_publicacao/164_publicacao26022010101115.pdf. Acesso em 06 de 
agosto de 2010.  
132 Além do IBAMA, responderam ao questionário os órgãos ambientais dos seguintes estados: Amazonas, 
Amapá, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, 
Paraná, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina e Sergipe.  
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vigor a Resolução nº 279 do CONAMA, que disciplinou, entre outras coisas, o procedimento 

simplificado de licenciamento de usinas eólicas com pequeno potencial de impacto ambiental.  

Uma auditoria realizada em 2009 pelo Tribunal de Contas da União133 também 

apresentou dados reveladores sobre as limitações enfrentadas pelo IBAMA e seus servidores 

para dar cumprimento às normas sobre licenciamento ambiental. Verificou-se, por exemplo, 

que não existe, na Diretoria de Licenciamento Ambiental do IBAMA (DILIC),134 “um 

programa estruturado de treinamento e capacitação inicial para os analistas que ingressam na 

DILIC”, tampouco existe “um programa continuado de aprimoramento e capacitação para 

aqueles que já trabalham com licenciamento ambiental”. Em entrevista, o próprio diretor da 

DILIC reconhece não haver um programa de treinamento ou desenvolvimento para capacitar 

os servidores na análise e avaliação do licenciamento ambiental. Tal capacitação seria: 

 
realizada de forma esporádica, não planejada. Atualmente, ela ocorre por 
demanda, quando é solicitada pelo analista. Como não existe, ainda, um 
programa estruturado e continuado de capacitação, os procedimentos de 
análise do processo geralmente são repassados aos novos analistas pelos 
analistas mais experientes e aprendidos durante a prática diária.135 

 
Além de entrevistarem os membros da cúpula administrativa responsável pelo 

licenciamento ambiental em âmbito federal, os auditores do TCU aplicaram questionários a 

todos os servidores lotados na DILIC, obtendo respostas de 85% do corpo funcional. As 

informações consolidadas a partir dos questionários confirmam a falta de treinamento para a 

capacitação em assuntos relacionados ao licenciamento ambiental: 34% dos servidores 

disseram “não existir” qualquer tipo de treinamento, enquanto 55% afirmaram que o 

treinamento existente é “pouco” diante da complexidade de nossas normas ambientais.  

    Outros dados presentes na auditoria do TCU demonstram que o IBAMA não 

acompanha sistematicamente o cumprimento das condicionantes das licenças ambientais, 

tampouco possui metodologias definidas para avaliar os impactos ambientais das obras já 

licenciadas. Em uma amostra de 111 questionários aplicados, 62% dos analistas ambientais 

consideraram “insuficientes” os mecanismos de acompanhamento dos impactos ambientais 

dos empreendimentos licenciados. Além disso, nessa mesma amostra, 72% dos analistas 

                                                           
133 Acórdão 2212/2009. Plenário. Relator: Aroldo Cedraz. DOU, 25 de setembro de 2009. 
134 A Diretoria de Licenciamento Ambiental é órgão da estrutura do IBAMA, cujas atribuições estão definidas no 
Art. 14, Decreto nº 6.099, de 26 de abril de 2007: “À Diretoria de Licenciamento Ambiental compete coordenar, 
controlar, supervisionar, normatizar, monitorar, executar e orientar a execução das ações referentes ao licenciamento 
ambiental, nos casos de competência federal”. 
135 Acórdão 2212/2009. Plenário. Relator: Aroldo Cedraz. DOU, 25 de setembro de 2009, p. 34.  
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ambientais também definiram como “insuficiente” a capacidade operacional do IBAMA para 

analisar e acompanhar as condicionantes exigidas na licença ambiental. Isso confirma um 

ponto já mencionado anteriormente: órgãos administrativos tendem a concentrar seus recursos 

na fiscalização daquelas normas cuja mensuração da efetividade é menos custosa, em prejuízo 

da fiscalização daquelas que talvez proporcionassem maiores ganhos para a sociedade. Como 

a qualidade da atuação de órgãos ambientais é tradicionalmente medida pela quantidade e 

velocidade na expedição de licenças ambientais, negligencia-se o monitoramento de suas 

condicionantes.  

A falta de treinamento, estrutura e mecanismos para o acompanhamento do 

cumprimento de condicionantes, no entanto, não vem sendo empecilho para o aumento do 

número de condicionantes nas licenças expedidas. De acordo com o TCU, 65% dos analistas 

ambientais consultados disseram que, nos últimos anos, houve um aumento no número de 

condicionantes. As causas apontadas para esse crescimento vão desde a má qualidade dos 

estudos ambientais apresentados pelos empreendedores até a insegurança de analistas em 

relação a uma possível responsabilização administrativa ou penal perante o Ministério 

Público. Interessantemente, 7% dos analistas afirmaram que uma dessas causas – a 4ª mais 

citada – é o próprio fato de as condicionantes não serem cumpridas, o que os leva a exigir, por 

precaução, medidas ambientais desnecessariamente restritivas, que compensariam a falta de 

acompanhamento do cumprimento das condicionantes. Ou seja: servidores do IBAMA sabem 

que nem todas as condicionantes serão cumpridas, por isso estabelecem um número elevado 

de exigências ambientais justamente para que os empreendedores cumpram pelo menos 

algumas delas. Essa realidade está de acordo com a idéia, exposta alguns parágrafos acima, de 

que o excesso de regras cria um frágil equilíbrio entre órgãos administrativos e empresas 

reguladas, que pode a qualquer momento ser quebrado caso o próprio órgão administrativo ou 

algum outro ente público, como Ministério Público ou Tribunal de Contas, decida de fato 

fiscalizar o cumprimento de todas as regras aplicáveis. Em outras palavras: o excesso de 

regras também pode ser fonte de insegurança jurídica.  

No caso do licenciamento ambiental, a fragilidade desse equilíbrio é potencialmente 

maior, uma vez que há um número considerável de entes legitimados (associações 

ambientalistas, Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, órgãos ambientais 

municipais, estaduais e IBAMA, qualquer cidadão) para questionar a legalidade de qualquer 

licença ambiental, seja ela expedida pelo poder público federal, estadual ou municipal. O 

IBAMA, por exemplo, tem o poder de embargar, por causa do descumprimento de alguma 
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condicionante, empreendimentos licenciados em âmbito estadual136. Da mesma forma, órgãos 

estaduais podem embargar obras licenciadas na esfera federal, a pretexto de dar cumprimento 

às condicionantes existentes na licença.  

As conseqüências do aumento do número de condicionantes também foram objeto de 

questionamento dos auditores do TCU. Os analistas ambientais consultados mencionaram as 

seguintes conseqüências principais: “licenças enormes, difíceis de monitorar e exigir 

cumprimento” (46% das respostas); “aumento no tempo de análise do processo, com 

dificuldades em classificar condicionantes cumpridas, não cumpridas ou em cumprimento” 

(36% das respostas); “maior acuidade com o meio ambiente” (9% das respostas); e “aumento 

dos custos do empreendedor, tanto privado quanto público, para atendimento de 

condicionantes” (9% das respostas). A pesquisa mostra, portanto, que o aumento do número 

de condicionantes não é percebido, de maneira relevante, como um fator a gerar melhorias 

ambientais, mas sim como uma potencial fonte de mais burocracia no licenciamento 

ambiental.  

A concessão de licenças ambientais com condicionantes mais restritivas e caras do que 

o necessário nos conduz à seguinte pergunta: por que empreendedores não demonstram 

interesse em ingressar no Judiciário contra tal comportamento dos órgãos ambientais137? Uma 

primeira explicação possível encontra-se justamente na falta de fiscalização das 

condicionantes. Como sabem que elas provavelmente não serão fiscalizadas, empreendedores 

não têm incentivos para incorrer em custos no Judiciário, pois é baixo o risco de ocorrer uma 

eventual revogação da licença pelo descumprimento de alguma condicionante. Também 

poderia servir de explicação o fato de que empreendedores têm pressa em ver a expedição da 

licença, o que os faz concordar com condicionantes excessivamente restritivas para evitar os 

atrasos que certamente o ingresso no Judiciário representaria. Além disso, não é do interesse 

do empreendedor minar sua relação com os órgãos licenciadores a pretexto de buscar, no 

Judiciário, maior previsibilidade e razoabilidade na fixação de condicionantes. Dar causa a 

um litígio judicial pode arranhar, perante o órgão licenciador, a imagem do empreendedor, 

que continuará dependendo dele para a renovação de suas licenças ou para a concessão de 

futuras licenças referentes a novos empreendimentos. Essa passividade estratégica diante de 

                                                           
136 Art. 10, § 3º c/c art. 11, §1º, Lei nº 6.938/81. Cf. também: Agravo Regimental no Recurso Especial nº  
711405/PR (Superior Tribunal de Justiça, julgado em 28/04/2009). 
137 Como será detalhado no capítulo 4, em nenhum dos 40 processos judiciais analisados o empreendedor pediu, 
ao Judiciário, a expedição “compulsória” de licença em razão de eventual insistência de órgão ambiental em 
fixar condicionantes ambientais pouco razoáveis.  
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condicionantes excessivamente restritivas impede que o Judiciário tenha oportunidades de 

criar parâmetros adequados e previsíveis, a serem seguidos por órgãos ambientais no 

momento da escolha das condicionantes que constarão da licença ambiental.  

Todas essas informações e reflexões reforçam a hipótese, levantada nesta dissertação, 

de que regras, estejam elas em leis ou atos administrativos, nem sempre geram previsibilidade 

na atuação estatal ou avanços na proteção ambiental. Dependendo da forma como órgãos 

administrativos estão estruturados, quanto mais complexas e numerosas as regras, menores os 

ganhos com os benefícios da previsibilidade e maiores os custos com litígios administrativos 

e judiciais decorrentes do seu descumprimento. Esses custos da complexidade, ressalte-se, 

independem da qualidade da regras individualmente consideradas138. Mesmo regras eficientes 

e adequadas para o alcance de suas finalidades, quando reunidas num todo complexo e 

inexeqüível, perdem sua força, criando transtornos no momento de serem aplicadas.   

Chega-se, então, à conclusão de que legisladores e administradores públicos, no 

momento da criação de normas jurídicas, devem atentar não só para os possíveis benefícios da 

previsibilidade trazida por regras, mas também para os custos provocados pelo excesso de 

regras, sobretudo quando os órgãos administrativos responsáveis por aplicá-las não estão 

estruturados adequadamente para o exercício de suas funções. 

 
3.4.2 Normas abertas e a injustiça das regras 

 

No item anterior, tratamos de alguns benefícios da previsibilidade proporcionada por 

normas mais precisas. Entre eles, estão o menor custo para a solução de conflitos entre 

empresas reguladas e órgãos administrativos, bem como os ganhos sociais proporcionados 

pelo aumento do cumprimento voluntário das obrigações impostas pelo Estado. Por outro 

lado, destacamos que regras, quando fruto de um processo de produção normativa distorcido 

ou quando em excesso, não garantem a esperada segurança jurídica para empreendedores.  

Pode-se perceber, contudo, que a análise feita até aqui não esclarece em quais casos as 

instituições que criam normas jurídicas devem optar pela previsibilidade na aplicação de 

regras (bem formuladas) em detrimento da aplicação mais flexível proporcionada por normas 

abertas. É essa a lacuna que tentaremos preencher a seguir.  

                                                           
138 RUHL, J. B; SALZMAN, James. Mozart and the red queen: the problem of regulatory accretion in the 
administrative state. Georgetown Law Journal, v. 91, 2003, p. 817. 
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A partir de considerações teóricas a respeito de normas abertas e regras, construímos a 

hipótese de que a aplicação de normas abertas é mais cara por conta do maior número de fatos 

que servidores públicos lotados em órgãos administrativos, juízes e empresas têm que analisar 

para tomar decisões. A opção por uma norma aberta, portanto, só fará sentido naquelas 

situações em que outros benefícios compensarem os custos necessários para a sua aplicação. 

Que situações seriam essas?  

Compensa utilizar normas abertas quando forem altos os custos sociais provocados 

pelo fato de regras serem superinclusivas ou subinclusivas. Como detalhado páginas atrás, 

quanto mais precisa for uma norma, maiores as chances de ela ser aplicada em descompasso 

com a sua finalidade subjacente, proibindo condutas que deveriam ser permitidas 

(superinclusão) ou permitindo condutas que deveriam ser proibidas (subinclusão). Em pelo 

menos três situações principais, os erros provenientes da aplicação superinclusiva ou 

subinclusiva de regras serão particularmente graves – ou pelo menos se espera que sejam.  

Primeiro, quando a conduta regulada pela regra for bastante heterogênea139. Por 

exemplo: usinas hidrelétricas com capacidade de geração de energia acima de 10.000MW, 

como a de Belo Monte, provocam transformações sociais e desequilíbrios ambientais 

extremamente diversificados e profundos, cuja compreensão está além da capacidade 

cognitiva de qualquer grupo de legisladores ou administradores públicos. Qualquer tentativa 

de criar regras para regular o licenciamento ambiental de empreendimentos desse tipo 

esbarrará na inevitável dificuldade em prever-se todas as combinações possíveis de 

circunstâncias que devem ser levadas em consideração, por empreendedores e órgãos 

licenciadores, para o alcance da adequada proteção do meio ambiente. Em situações como 

essa, regular por meio de normas abertas, e transferir para órgãos licenciadores a decisão 

sobre as condicionantes da licença, pode apresentar vantagens em relação à opção de regular 

por meio de regras, que provavelmente acabariam provocando significativos custos 

ambientais, sociais e econômicos em razão de circunstâncias não previstas pelo formulador 

das regras. 

A pressão por normas abertas quando a conduta regulada é heterogênea explica em 

parte, por exemplo, por que há mais regras nas resoluções do CONAMA que estabelecem 

procedimentos simplificados de licenciamento para empreendimentos com pequeno impacto 

ambiental do que em outras resoluções sobre licenciamento editadas pelo mesmo conselho.  

                                                           
139 Cf. KAPLOW, Louis. Rules versus standards: an economic analysis. Duke Law Journal, v. 42, n. 3, dez. 
1992, p. 564. Cf. também: HART, H. L. A. The concept of Law. Oxford: Clarendon Press, 1998, p. 132.  
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A dificuldade de criar regras em contextos heterogêneos também explica por que o 

antigo parâmetro para a compensação ambiental de empreendimentos de significativo impacto 

ambiental (artigo 36 da Lei nº 9.985/00) acabou sendo objeto de ação direta de 

inconstitucionalidade, proposta pela Confederação Nacional da Indústria. Antes da decisão do 

STF140, que julgou inconstitucional tal parâmetro, o empreendedor estava obrigado a destinar, 

para o apoio à implantação e manutenção de unidades de conservação, um montante não 

inferior a 0,5% dos custos totais previstos para a implantação do empreendimento. Essa regra 

alcançava todos os tipos de empreendimento considerados de significativo impacto ambiental 

(todos os tipos de ferrovias, estradas, portos, aterros sanitários, unidades industriais e agro-

industriais, etc141). Obviamente, tratava-se de uma regra superinclusiva, pois empreendedores 

que não tivessem dado causa a nenhum dano ambiental ou que tivessem tentado atenuá-lo ao 

máximo também estariam obrigados – injustamente do ponto de vista da justificativa da 

norma – a “compensá-lo”, sempre no valor mínimo de 0,5% dos custos totais para a 

implantação do empreendimento. Ao ignorar as (inúmeras) peculiaridades de cada um dos 

(inúmeros) tipos de empreendimento que são submetidos ao processo de licenciamento e 

tentar disciplinar a compensação ambiental por meio de uma regra, o Congresso Nacional viu 

o parâmetro de 0,5% ser derrubado pelo STF, ao argumento de que o valor da compensação  

há de ser compatível e proporcional ao grau de impacto ambiental causado 
pelo empreendimento, desde que o estudo específico entenda que, daquele 
empreendimento, possa resultar impacto ambiental.142  
 

 
O comportamento do setor empresarial após a decisão do STF nesse caso diz muito 

sobre o eterno dilema entre normas abertas e regras. Mesmo com o fim do piso, a 

compensação ambiental continuou a ser exigida, tendo como parâmetro somente o “grau de 

impacto ambiental causado pelo empreendimento” 143, a ser definido, caso a caso, pelo órgão 

ambiental durante o licenciamento. Então, empreendedores passaram a reclamar da “falta de 

parâmetros” 144 para o cálculo da compensação ambiental. Reclamações ouvidas, foi editado o 

Decreto Federal nº 6.848, que estabeleceu, entre outras inovações, um teto de 0,5%.145 Essa 

nova regra para a compensação ambiental é, como se percebe, subinclusiva, pois 

empreendimentos ambientalmente mais impactantes serão tratados de modo equivalente a 

                                                           
140 STF. ADIN nº 3.378-6.  
141 Art. 2º, Resolução CONAMA 01/86.  
142 Ministro Celso de Mello. Debates. ADIN nº 3.378-6.  
143 Art. 36, §1º, da Lei nº 9.985/00 
144 Valor Econômico. A polêmica redução da taxa de conservação ambiental. 21 de maio de 2009.  
145 Art. 31-A, do Decreto nº 4.340, de 22 de agosto de 2002.  
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empreendimentos menos impactantes, sem que haja uma relação proporcional entre 

compensação e dano ambiental.  Esse “milagre da transformação de piso em teto” 146, nas 

palavras de uma ex-ministra do Meio Ambiente, fez com que organizações não-

governamentais propusessem reclamação perante o STF147, que ainda não foi julgada. Vê-se, 

portanto, a dificuldade em tentar domesticar, com regras, situações extremamente 

heterogêneas.  

Erros da aplicação subinclusiva ou superinclusiva de regras serão particularmente 

graves também numa segunda situação: quando pairarem muitas dúvidas sobre a relação de 

causalidade entre a conduta a ser regulada e a finalidade da norma. Vamos supor que o 

CONAMA queira criar uma norma para evitar que determinada espécie de bagre seja extinta 

durante a implantação de usinas hidrelétricas de grande porte. Vamos supor também que 

experiências passadas e estudos científicos comprovem que os reservatórios de usinas 

hidrelétricas de grande porte emitem uma quantidade x de metano, suficiente para impedir a 

reprodução dos bagres que vivam em qualquer bacia hidrográfica afetada por usinas desse 

tipo. Uma vez que, muito provavelmente, a emissão de uma quantidade x de metano 

representará a extinção dos bagres, o CONAMA agirá eficientemente, evitando gastos 

desnecessários no momento da aplicação da norma, se criar uma regra que proíba a emissão 

de uma quantidade igual ou superior a x, nunca inferior. Por outro lado, vamos supor que 

existam estudos científicos que comprovem que o tamanho do reservatório de usinas 

hidrelétricas também gera impactos negativos para a reprodução dos bagres, mas não há 

certeza sobre o tamanho a partir do qual esses impactos serão significativos o suficiente para 

dar fim aos bagres. Alguns estudos dizem que quanto maior o reservatório, melhor para o 

bagre; outros, quanto menor o reservatório, melhor para o bagre. Assim, o CONAMA, se 

quiser evitar custos desnecessários, tenderá a criar uma norma aberta exigindo que os 

reservatórios de usinas de grande porte tenham “um tamanho adequado para a reprodução dos 

bagres”.  

Portanto, quanto mais incerta a relação de causalidade entre conduta regulada e 

finalidade da norma, maior será a pressão por normas abertas. É bom ressaltar que, nessa 

análise, o grau de importância do bem jurídico tutelado pela norma – o bagre – não influencia 

a hipotética escolha ideal a ser feita pelo CONAMA. Essa idéia vai de encontro com o que 

                                                           
146 Valor Econômico. Marina critica taxa ambiental de até 0,5%. 20 de maio de 2009.  
147 STF. Reclamação nº 75.963. 
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escreveram alguns autores148, segundo os quais o grau de precisão de uma norma variaria, 

sim, em função da importância do bem jurídico a ser protegido. Hart, por exemplo, argumenta 

que certos eventos ou situações têm desdobramentos práticos tão relevantes que necessitam 

ser regulados por regras. Para defender seu ponto de vista, cita a regra de trânsito que obriga 

motoristas a circularem por um dos lados das rodovias. Sem essa regra, imensos transtornos 

surgiriam. Não à toa, nosso Código de Trânsito Nacional determina que a “circulação far-se-á 

pelo lado direito da via” 149. Apesar de haver muita verdade nesse argumento, ele é 

insuficiente para explicar, por exemplo, por que outras situações tão ou mais relevantes do 

que a fluidez e segurança no trânsito são reguladas por meio de normas abertas.  

A Lei de Biossegurança150, por exemplo, estabelece parâmetros bastante vagos para o 

licenciamento e liberação comercial de alimentos transgênicos. Fala em “proteção à vida 

humana” e “atividade potencialmente causadora de degradação ambiental”. No entanto, não 

há dúvidas de que os bens jurídicos que a lei visa proteger são bastante relevantes. E não há 

dúvidas de que milhões de brasileiros comem alimentos transgênicos todos os dias e que a 

liberação temerária dos mesmos poderia causar sérios danos sociais. Por que proteger a saúde 

de milhões de brasileiros por meio de normas abertas? Nesse caso, a opção por normas 

abertas revela-se mais atrativa porque até hoje não se provou consistentemente a relação de 

causalidade entre o consumo de alimentos transgênicos e graves prejuízos à saúde. Proibir ou 

restringir seu consumo por meio de regras provavelmente implicaria em significativos custos 

para a sociedade, pois aumentariam as chances de alimentos adequados para o consumo serem 

desnecessariamente proibidos. Por outro lado, não é preciso muito esforço para notar que, 

muito provavelmente, a inexistência de uma regra de trânsito que defina de que lado 

motoristas devem dirigir provocará graves contratempos.  

Assim, acredito ser inadequada, tanto do ponto de vista descritivo, quanto do 

normativo, a idéia de que quanto mais relevante o bem, mais precisa será a norma criada para 

protegê-lo. Na verdade, mais vantajoso é enxergar a questão pelo ângulo sugerido: uma norma 

será mais precisa quando maior a certeza sobre a relação de causalidade entre a conduta a ser 

regulada e a finalidade por trás da norma.  

                                                           
148 Cf. DIVER, Colin. The optimal precision of administrative rules. Yale Law Journal, 93, 1983, p. 74. Cf. 
também: HART, H. L. A. The concept of Law. Oxford: Clarendon Press, 1998, p. 134. 
149 Art. 29, I, Lei nº 9.503/97. 
150 Lei nº 11.105/05.  
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A terceira situação em que a aplicação de regras provocará custos sociais relevantes 

está relacionada àquilo que Frederick Schauer chamou de “textura aberta das normas” 151. 

Para Schauer, é teoricamente possível imaginar regras perfeitamente exatas, que não sejam 

nem superinclusivas nem subinclusivas. É possível imaginar, por exemplo, que exista uma 

única circunstância relevante para a preservação dos bagres durante a construção de uma 

hidrelétrica: a quantidade de gás metano emitido por seu reservatório. E, em qualquer 

contexto, a quantidade ideal dessas emissões para a preservação do bagre seria sempre x, 

nunca mais, nunca menos. Portanto, seria perfeita a regra que obrigasse o responsável pela 

construção da hidrelétrica a respeitar o limite x de emissões.  

Schauer corretamente afirma, contudo, que regras ideais como essa não duram por 

muito tempo. Quando um legislador ou administrador público pensa ter encontrado o grau de 

precisão ideal de uma norma, ele o faz com base em “conclusões empíricas” da época em que 

a norma foi criada. É possível que, no dia, semana, ano ou década seguinte à promulgação da 

norma, surja uma nova circunstância que torne falsas essas mesmas conclusões empíricas. Ou, 

nas bonitas palavras de Schauer, traduzidas livremente: algo sobre o mundo pode mudar 

amanhã, ou podemos descobrir, amanhã, algo que desconhecíamos sobre o mundo de hoje. 

Voltando ao bagre, isso significa que alguma transformação na natureza – mudanças 

climáticas, por exemplo – pode alterar a maneira como o metano influencia a reprodução 

dessa espécie de peixe, fazendo com que aquele limite x deixe de ser ideal. Ou talvez sejam 

publicados novos estudos científicos comprovando que a reprodução dos bagres seja 

prejudicada não pela quantidade de metano, mas sim pelo volume de água existente nos 

reservatórios de hidrelétricas.  

A conseqüência normativa que se extrai dessa análise é a seguinte: legisladores e 

administradores públicos devem privilegiar a criação de normas abertas, e não de regras, em 

contextos nos quais novas descobertas científicas ou o desenvolvimento de novas tecnologias 

sejam freqüentes. Vejamos por que essa hipótese normativa é de especial importância para a 

disciplina do licenciamento ambiental.  

                                                           
151 SCHAUER, Frederick. Playing by the rules. A philosophical examination of rule-based decision making 
in law and in life. Oxford, Clarendon Press, 1991, pp. 34 -37. Note-se que o conceito de textura aberta adotado 
por Schauer é diferente daquele construído por Hart: (“[Hart] equates open texture with the fringe of vagueness 
surrounding the core meaning of most terms. It is true that the bulk of the terms we confront have both a core of 
settled meaning and a penumbra of uncertainty, but some terms, based on our current knowledge, appear to have 
no realistic penumbra of uncertainty”).  
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Na tentativa de compatibilizar proteção do meio ambiente e exercício da atividade 

econômica, um legislador ou um administrador público pode optar por duas estratégias 

regulatórias. Primeiro, estabelecer metas ambientais a serem cumpridas pelo empreendedor, 

mas sem determinar previamente quais instrumentos, meios ou tecnologias devem ser 

utilizados para o alcance dessas metas. Ou estabelecer metas e obrigar, com regras, a 

utilização de tecnologias específicas.  

Aparentemente, o CONAMA e o IBAMA vêm privilegiando a primeira estratégia. 

Nas resoluções do CONAMA selecionadas para esta pesquisa, não foi possível encontrar 

nenhuma que exigisse a utilização, por parte do empreendedor, de alguma tecnologia 

específica. A mesma postura foi adotada pelo IBAMA.  

Por exemplo: a Resolução nº 413 do CONAMA, que trata do licenciamento de 

empreendimentos de aqüicultura, diz: 

Art. 19. O órgão ambiental licenciador poderá exigir do empreendedor a 
adoção de medidas econômica e tecnologicamente viáveis de prevenção e 
controle de fuga das espécies cultivadas, devendo estas medidas constarem 
obrigatoriamente como condicionantes das licenças emitidas. (Destaques 
nossos). 

 

Da mesma forma, a Resolução nº 284 permite a flexibilização de certas exigências 

procedimentais para aqueles empreendimentos de irrigação que “incorporem equipamentos e 

métodos de irrigação mais eficientes, em relação ao menor consumo de água e de energia”152.  

A opção pela estratégia de não detalhar qual tecnologia deve ser utilizada também 

pode ser observada na Instrução Normativa nº 7/09, do IBAMA, segundo a qual usinas 

termelétricas devem adotar “medidas que promovam a eficiência energética” 153. Ou na 

Portaria Conjunta nº 259/09, do Ministério do Meio Ambiente e do IBAMA, que exige a 

inclusão, no Estudo de Impacto Ambiental, de um capítulo específico sobre 

as alternativas de tecnologias mais limpas para reduzir os impactos na saúde 
do trabalhador e no meio ambiente, incluindo poluição térmica, sonora e 
emissões nocivas ao sistema respiratório. (Destaque nosso)154. 

 
À primeira vista, parece correta a estratégia adotada pelo CONAMA e IBAMA, dado 

que, no mundo, investe-se muito em pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias 

                                                           

152 Art. 5º, parágrafo único, Resolução CONAMA nº 284.  
153 Art. 2º, II, Instrução normativa IBAMA nº 7, de 13 de abril de 2009. 
154 Art. 1º, Portaria Conjunta MMA/IBAMA nº 259, de 07 de agosto de 2009.  
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voltadas para a proteção ambiental,155 o que faz com que, na regulação ambiental, regras 

sobre padrões tecnológicos envelheçam mais rapidamente que normas abertas e imponham 

mais custos desnecessários à sociedade.  

No entanto, há indícios de que o IBAMA, em alguns casos, obriga o uso de certas 

tecnologias, supostamente as ambientalmente mais corretas, por meio das condicionantes das 

licenças ambientais. Isso pode se tornar problemático caso não haja um procedimento 

administrativo claro e ágil que permita ao empreendedor substituir uma tecnologia defasada 

por outra mais nova. Preocupa, portanto, o fato de o IBAMA geralmente exigir, nas licenças 

que expede, que qualquer alteração das especificações do projeto deva ser precedida de sua 

anuência prévia. A imposição do uso de determinadas tecnologias combinada com a 

necessidade de anuência prévia para a substituição dessa mesma tecnologia caso ela se torne 

obsoleta é um verdadeiro paradoxo regulatório, que pune aquelas empresas mais 

inovadoras156. Do ponto de vista de empreendedor, talvez seja mais barato e seguro continuar 

utilizando uma tecnologia defasada do que iniciar um processo administrativo para solicitar a 

sua substituição por outra mais nova e limpa. 

 
3.4.3 Outras soluções 

 
Até aqui, tratamos das opções de regular por meio de normas abertas e regras como se 

fossem opções excludentes, como se, de um lado, a única solução para a incerteza das normas 

abertas fosse a criação de regras e, do outro, a única solução para evitar desperdícios de 

recursos em razão da superinclusão ou subinclusão das regras fosse a edição de normas 

abertas. A realidade, porém, é mais complexa. Legisladores e administradores públicos podem 

adotar outras soluções para alcançar esses mesmos objetivos. Falemos um pouco mais de duas 

delas: regras amparadas por normas abertas e processos de formalização de exceções.  

 
 
 
 

                                                           
155 No início de 2010, previam-se, para os próximos anos, investimentos na ordem de 521 bilhões de dólares em 
tecnologias limpas, a serem feitos pelas treze maiores economias do mundo. Cf. HSBC GLOBAL RESEARCH. 
Delivering the green stimulus. London: HSBC plc, 2010.  
156 Cf. SUNSTEIN, Cass. The paradoxes of the regulatory state. University of Chicago Law Review, 57, 1990, 
pp. 427 – 430: (“Requiring the adoption of the Best Available Technology eliminates the incentive to innovate at 
all, and indeed creates disincentives for innovation by imposing an economic punishment on innovators”). Cf. 
também: FIORINO, Daniel J. The new environmental regulation. Cambridge: The MIT Press, 2006, pp. 71 – 
75.  
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3.4.3.1 Regras amparadas por normas abertas 

 
Problemas de subinclusão, por exemplo, podem ser enfrentados com uma combinação 

de regras e normas abertas. Com relação ao licenciamento ambiental, o principal exemplo 

desse tipo de estratégia está no artigo 2º, da Resolução CONAMA nº 237:  

 
Art. 2o A localização, construção, instalação, ampliação, modificação e 
operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos 
ambientais consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, bem como os 
empreendimentos capazes, sob qualquer forma, de causar degradação 
ambiental, dependerão de prévio licenciamento do órgão ambiental 
competente, sem prejuízo de outras licenças legalmente exigíveis.  

§ 1o Estão sujeitos ao licenciamento ambiental os empreendimentos e as 
atividades relacionadas no anexo 1, parte integrante desta Resolução.  

§ 2o Caberá ao órgão ambiental competente definir os critérios de 
exigibilidade, o detalhamento e a complementação do anexo 1, levando em 
consideração as especificidades, os riscos ambientais, o porte e outras 
características do empreendimento ou atividade. (Destaques nossos).  

 
Ou seja: devem se submeter ao licenciamento ambiental aquelas atividades listadas de 

forma mais precisa no anexo 1 da resolução ou aquelas consideradas “efetiva ou 

potencialmente poluidoras”. Ao amparar regras com normas abertas, o CONAMA evita que a 

finalidade do licenciamento ambiental seja comprometida pela aplicação subinclusiva da 

norma, obrigando ao licenciamento aqueles empreendimentos que, apesar de não estarem na 

lista do anexo 1, provavelmente provocarão danos ambientais. Obviamente, tal estratégia 

diminui parte dos benefícios gerados por regras157, em seu papel de facilitar a comunicação 

entre empreendedores e órgãos administrativos. Por exemplo: empreendedores que não estão 

na lista ficarão na dúvida se devem ou não se submeter ao licenciamento. Contratarão 

advogados e consultores ambientais para, mais tarde, talvez descobrirem que não precisavam 

se submeter ao licenciamento.  

Em sistemas jurídicos constitucionais, em especial naqueles que a Constituição 

disciplina um grande número de assuntos, pode-se defender a posição de que qualquer regra 

criada por legisladores ou órgãos administrativos está potencialmente amparada por uma 

norma aberta constitucional. À primeira vista, esta peculiaridade dos sistemas constitucionais 

– uma peculiaridade, na verdade, de qualquer sistema jurídico com normas estruturadas 

                                                           

157 ERHLICH, Isaac; POSNER, Richard. An economic analysis of legal rulemaking. Journal of legal studies, v. 
3, n. 1, 1974, p. 268.   
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hierarquicamente – poderia gerar um ambiente institucional de extrema insegurança jurídica, 

onde qualquer ação estatal ou decisão judicial é capaz de ser justificada a partir de princípios 

demasiadamente vagos. Em tais contextos, não prevaleceriam os argumentos mais racionais, 

mas aqueles cuja defesa seja feita pelos grupos de interesse política ou retoricamente mais 

influentes.  

Assim como a idéia – debatida e parcialmente refutada páginas atrás – de que regras 

conferem maior previsibilidade no comportamento do Estado, a idéia de que há uma relação 

necessária e inevitável entre normas abertas e decisões arbitrárias de juízes e burocratas é 

discutível e passível de ser refutada empiricamente. Além disso, incertezas provocadas por 

normas abertas não afetam de maneira uniforme todos os diferentes campos sociais e 

econômicos que o Estado visa regular. Por diversas razões, uma norma aberta criada para 

organizar a relação entre ANATEL e empresas de telefonia pode gerar menos insegurança 

jurídica do que uma norma aberta criada pela ANVISA. A questão relevante, portanto, não é 

somente saber se uma grande quantidade de regras amparadas por normas abertas causa 

insegurança, mas saber como e em quais contextos elas podem causar significativa 

insegurança para empresas e órgãos administrativos. 

 
3.4.3.2 Processos de formalização de exceções 

 
Já os problemas decorrentes da aplicação superinclusiva podem ser enfrentados por 

aquilo que chamarei aqui de processos de formalização de exceções. Lembrando: uma regra é 

superinclusiva quando alcança situações que, se levarmos em consideração a finalidade da 

regra, não deveriam ser alcançadas. Quando os custos provocados por essa superinclusão são 

significativos, legisladores ou administradores públicos têm a opção de criar mecanismos 

capazes de afastar, no caso concreto, a aplicação daquela regra (processos de formalização de 

exceções). Um bom ponto de partida para a discussão é o licenciamento ambiental de 

cemitérios.  

Em sua redação original, a resolução dos cemitérios proibiu a instalação dos mesmos 

em “áreas de manancial para abastecimento humano”. O caráter superinclusivo dessa regra 

fez-se notar logo após a sua criação. Na data em que a resolução foi editada, estava em curso, 

na Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, processo de licenciamento para a 

construção de um novo cemitério no município de Biritiba Mirim, processo iniciado pela 

própria prefeitura municipal. Como o local do cemitério, assim como 89% do território do 
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município, estava em área de mananciais, a licença ambiental não pôde ser expedida, apesar 

de a Secretaria ter verificado que não havia nenhum risco de contaminação do lençol 

freático158. 

Após dois anos de impasse, com pareceres jurídicos, interpelações administrativas, 

ofícios enviados e recebidos, o prefeito do município encaminhou Projeto de Lei à Câmara 

Municipal proibindo os falecimentos e determinando que “os infratores responderão pelos 

seus atos” 159. Quando a inovadora iniciativa do prefeito veio a público, o CONAMA 

defendeu-se dizendo ter competência somente para modificar a resolução, não para expedir a 

licença ambiental, pois “o órgão estadual é que dá o parecer técnico”. Por sua vez, a 

Secretaria do Meio Ambiente enviou ofício à prefeitura dizendo-se “impedida de analisar 

novos pedidos” de licenciamento por causa da resolução do CONAMA.  Em 2006, o 

CONAMA finalmente alterou a resolução, passando a permitir a construção de cemitérios em 

áreas de mananciais.  

O exemplo demonstra como a aplicação superinclusiva de uma regra pode provocar 

significativos custos para empreendedores e órgãos licenciadores. Pergunta-se: quais 

mecanismos existem para evitá-los, sem que haja a revogação da regra?  

Mecanismos para o afastamento da regra no caso concreto podem assumir 

basicamente duas formas: a judicial e a administrativa. No processo judicial de formalização 

de exceções, o empreendedor prejudicado com a aplicação superinclusiva de uma regra 

requer, no Judiciário, o reconhecimento de que aquela regra não se aplica ao seu 

empreendimento. No Brasil, não seria difícil encontrar instrumentos processuais capazes de 

exercer essa função. No entanto, a pesquisa realizada para essa dissertação demonstra que 

empreendedores, assim como o prefeito de Biritiba Mirim, não costumam ajuizar ações para 

afastar a aplicação de regras sobre licenciamento ambiental, nem para requerer a expedição, 

em definitivo, da licença. Uma explicação possível para esse comportamento está no fato de o 

Judiciário brasileiro atuar predominantemente como fiscal do regular processo administrativo 

de licenciamento. Em nenhum dos 40 processos judiciais analisados o Judiciário decidiu pela 

expedição ou indeferimento da licença ambiental. Talvez por saber que juízes e tribunais não 

oferecem soluções definitivas para o licenciamento, empreendedores evitam o ingresso no 

Judiciário e prefiram apostar numa solução negociada em âmbito administrativo.  
                                                           
158 Ofício da Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Estado de São Paulo nº 468/2005, de 21 de dezembro de 
2005. Esse ofício consta dos autos do processo administrativo nº 02000.000562/2002-59, do CONAMA. 
159 Folha de S. Paulo. Prefeito quer "proibir a morte" em cidade sem espaço no cemitério. 08 de dezembro 
de 2005.  
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O outro mecanismo possível para o afastamento da aplicação superinclusiva de regras 

funcionaria da mesma forma, só que no âmbito administrativo. Como evidenciado no caso do 

cemitério em Biritiba Mirim, os órgãos ambientais brasileiros não dispõem hoje de um 

instrumento capaz de afastar a aplicação superinclusiva de regras, mesmo quando essa 

aplicação já tenha sido reconhecida como extremamente custosa para a sociedade. No Brasil, 

não existe, por exemplo, um tribunal administrativo com a atribuição de julgar casos 

controversos em matéria de licenciamento ambiental. Qualquer disputa entre órgãos 

ambientais e empreendedores costuma ser solucionada no próprio processo de expedição ou 

renovação da licença ambiental. A inexistência de um processo administrativo de 

formalização de exceções, unido ao fato de que o Judiciário não costuma determinar a 

expedição definitiva de licenças, cria impasses cuja única solução consiste na revogação ou 

alteração da regra, algo que pode revelar-se significativamente custoso em determinados 

contextos.  

 
3.5 A freqüência como parâmetro 

 

 Até aqui, tentamos demonstrar que, de um lado, regras, quando bem formuladas, 

geram maior previsibilidade na atuação de órgãos administrativos, o que incentiva o 

investimento de empreendedores e evita custos desnecessários na aplicação de normas 

jurídicas e na solução de conflitos. Por outro lado, normas abertas são a escolha mais eficiente 

e efetiva quando são elevados os custos provocados pela aplicação superinclusiva e 

subinclusiva de regras.  

 A decisão entre regular por meio de regras ou normas abertas dependerá, portanto, do 

contexto, levando-se em consideração os diversos aspectos mencionados nas últimas páginas. 

No entanto, Louis Kaplow afirma que existe um fator mais decisivo dentre todos, que 

influenciará de maneira determinante a escolha entre regras ou normas abertas: a freqüência 

com que a norma será aplicada160. Quanto maior a freqüência, mais desejável será a adoção de 

regras.  

 Kaplow não chega a definir um ponto a partir do qual a aplicação de uma norma pode 

ser considerada freqüente, nem a oferecer subsídios para a elucidação da questão. Parece-me, 

                                                           
160 KAPLOW, Louis. Rules versus standards: an economic analysis. Duke Law Journal, v. 42, n. 3, dez. 1992, 
p. 578. 
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contudo, que o peso da freqüência na escolha entre regras e normas abertas está relacionado à 

qualidade e ao tamanho da estrutura administrativa que ficará responsável por aplicar a 

norma. Ser instado a licenciar, num único ano, 50 complexas plantas industriais gerará num 

órgão ambiental com 50 servidores uma pressão maior por regras do que num órgão 

ambiental com 500 servidores. Em outras palavras: no caso do licenciamento ambiental, o 

órgão licenciador é o ente mais legítimo e capacitado para avaliar se o volume de 

requerimentos de licenças alcançou o ponto em que compensa criar regras. Daí a importância 

de arquitetar um arranjo institucional no qual o IBAMA e órgãos ambientais estaduais e 

municipais possam participar de maneira adequada no processo de produção normativa do 

CONAMA, algo que hoje, a meu ver, não ocorre devido ao seu regimento interno e ao 

inchaço no número de conselheiros, como ficará mais claro quando analisarmos o papel do 

CONAMA na regulamentação do licenciamento.  

 

3.6 Afinal, o que fazer com esse modelo teórico? 

 

 Na introdução desta dissertação, dissemos que o teste de nossa hipótese de pesquisa 

seria realizado em três etapas. A primeira delas foi cumprida: delineamos um modelo teórico 

que contém algumas variáveis (freqüência na aplicação da norma, complexidade gerada pelo 

excesso de regras, custos da imprevisibilidade na aplicação de normas abertas, custos com a 

judicialização de conflitos, capacidade institucional dos órgãos aplicadores da norma, custos 

com a obtenção de consenso político, entre outras) que devem ser levadas em consideração 

por entidades reguladoras no momento da criação de normas jurídicas.  

 São variáveis, portanto, que servem como ponto de referência para identificarmos 

quais são as falhas no desenho das instituições responsáveis por criar normas disciplinadoras 

do licenciamento ambiental – falhas que impedem ou dificultam que seja criado um conjunto 

de normas jurídicas efetivas e eficientes para esse instrumento de regulação ambiental. 

 No próximo capítulo, tratamos das outras duas etapas. A segunda é identificar em 

quais espaços institucionais estão sendo criadas as principais normas sobre licenciamento 

ambiental federal, o que nos levou a examinar a atuação do Congresso Nacional, do Poder 

Judiciário e do CONAMA. Cada uma dessas três instituições mereceu um subcapítulo. No 

final de cada subcapítulo, damos conta da terceira etapa desta dissertação, que é comparar a 

atuação de cada uma das três instituições com o modelo teórico e identificar eventuais desvios 
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que possam ser apontados como causadores da falta de eficiência e efetividade do 

licenciamento.   

 A comparação que será feita entre modelo teórico e a atuação do Congresso Nacional, 

Judiciário e CONAMA merece mais um esclarecimento. Da forma como foi construído, o 

modelo teórico pode ser utilizado para dois tipos de avaliação. Em primeiro lugar, pode ser 

utilizado para uma avaliação do texto das normas sobre licenciamento e poder normativo dos 

órgãos ambientais. Em segundo lugar, pode ser utilizado para avaliar as razões que levaram 

legisladores, administradores públicos e juízes a criarem uma norma.  

 No caso do Congresso Nacional, privilegiou-se uma avaliação do texto das leis sobre 

licenciamento ambiental, uma vez que não demonstrou ser metodologicamente viável a coleta 

de informações sobre os debates travados e pareceres apresentados nas comissões do Senado e 

da Câmara dos Deputados que discutiram projetos de lei relacionados ao licenciamento 

ambiental.  

 Já no caso das decisões judiciais selecionadas, a leitura dos votos dos 

desembargadores permitiria uma análise das razões que os teriam levado a criar parâmetros 

normativos sobre licenciamento ambiental. No entanto, essa análise restou prejudicada porque 

se verificou que o tribunal selecionado para a pesquisa – o Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região – não cria nem invalida normas sobre licenciamento, tampouco fixa condicionantes 

para a licença ambiental. Na verdade, o Judiciário atua predominantemente como um fiscal de 

regras procedimentais, sem estabelecer parâmetros normativos claros que possam ser 

utilizados em decisões judiciais ou administrativas futuras. Dessa forma, não foi possível 

realizar uma avaliação do texto das normas criadas pelo Judiciário, nem das razões 

subjacentes a elas, pois tais normas não existem. Identificaram-se, contudo, as razões 

suscitadas para não regular, como, por exemplo, o princípio da precaução e o da separação de 

poderes. Além disso, a conclusão de que o Judiciário tem uma atuação relativamente discreta 

revelou importantes nuances – algumas delas previstas no modelo teórico – na dinâmica da 

aplicação das normas de licenciamento ambiental e na relação entre órgãos licenciadores e 

empreendedores, bem como permitiu descartar a hipótese segundo a qual o ativismo judicial é 

o principal foco irradiador de ineficiências no processo de licenciamento.   

 Por sua vez, o CONAMA mostrou ser a instituição ideal para uma investigação sobre 

as razões invocadas para a criação de normas jurídicas. Isso porque a página eletrônica desse 
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conselho161 possui uma base de dados bastante completa contendo não só estudos e 

documentos produzidos ao longo de seu procedimento administrativo de produção normativa, 

mas também a transcrição das atas de várias das reuniões em que se analisaram e votaram os 

textos de suas resoluções. Assim, optamos por evidenciar, por meio de três estudos de caso, 

alguns aspectos importantes da dinâmica por trás da criação de atos normativos no 

CONAMA. Aqui, o uso do modelo teórico como ponto de referência deixará claro que parte 

da ineficiência e inefetividade do licenciamento ambiental brasileiro pode ser atribuída à 

forma como o CONAMA cria suas resoluções. 

  

  

  

  

                                                           
161 www.mma.gov.br/conama. Acesso em: 06 de agosto de 2010.  
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Capítulo 4 

EM BUSCA DOS DESVIOS  

 

4.1 Qual é o papel do Congresso Nacional? 

 

4.1.1 Metodologia  

 

Um bom ponto de partida para a discussão do papel do Congresso Nacional na criação 

de normas sobre licenciamento ambiental é a promulgação, em 1981, da Política Nacional do 

Meio Ambiente, que estabeleceu, pela primeira vez em âmbito nacional, normas gerais para o 

licenciamento, além de repartir competências entre os órgãos administrativos responsáveis 

pela proteção ambiental162. A grande inovação institucional dessa política foi a criação de um 

conselho administrativo, o CONAMA, com poderes normativos para deliberar sobre normas e 

padrões compatíveis com o meio ambiente ecologicamente equilibrado, função esta que era 

até então exercida pela Secretaria do Meio Ambiente, órgão subordinado ao Ministério do 

Interior.   

Desde 1984, data da sua efetiva entrada em funcionamento, o CONAMA editou mais 

de quatrocentas resoluções, tornando-se um dos órgãos administrativos federais com maior 

produção normativa. Naturalmente, a ascendência do CONAMA como instância decisória na 

administração pública federal não ocorreu sem atritos, pois outros órgãos federais viram-se 

obrigados a dividir poderes.  

Um exemplo: antes da criação do CONAMA, a Comissão Nacional de Energia 

Nuclear (CNEN) era a instância responsável por licenciar a construção de usinas nucleares no 

Brasil. Os órgãos ambientais eram apenas “ouvidos” 163 durante o processo. A partir de 1986, 

o jogo começa a inverter-se. O CONAMA, por meio de suas resoluções, passou a exigir, 

durante o licenciamento de usinas nucleares, a apresentação de Estudo de Impacto Ambiental. 

Essa exigência foi descumprida pela CNEN, o que motivou o CONAMA a acionar a 

Procuradoria Regional da República, solicitando as providências cabíveis.164 Em 1997, o 

CONAMA, impondo-se definitivamente, determina, por meio de uma resolução, que o ente 

                                                           
162 Lei nº 6.938/81.  
163 Art. 20, § 4º, Decreto nº 88.351, de 1º de junho de 1983.   
164 Cf. Resolução CONAMA nº 29/1986.  
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competente para conduzir o licenciamento ambiental de empreendimentos utilizadores de 

energia é o IBAMA, mediante o parecer técnico do CNEN165.  

Ainda nos primeiros anos do CONAMA, embates semelhantes a esse ocorreram com 

outros entes públicos, como a Eletrobrás e suas subsidiárias166, a Petrobrás167 e o 

Departamento Nacional de Produção Mineral.168 Assumindo outras formas, os conflitos entre 

o CONAMA e demais órgãos da administração pública federal em torno do licenciamento 

ambiental prosseguem até os dias de hoje.  

Diante desse histórico, cabe perguntar: como o Congresso Nacional reagiu? Buscou 

criar mecanismos para esvaziar o poder normativo do CONAMA de criar normas para o 

licenciamento ambiental? Ou lhe atribuiu novas funções? O Congresso Nacional tornou mais 

precisa a norma que define o poder normativo do CONAMA ou ela continuou com o mesmo 

grau de precisão?   

As respostas nos ajudarão a entender a complexidade do atual arranjo institucional 

responsável pela proteção ambiental no Brasil, que o afasta, nos pontos que serão destacados 

mais adiante, do arranjo que seria mais adequado se levarmos em conta o modelo teórico 

construído no capítulo anterior.  

Com o objetivo de responder as perguntas acima, tentou-se analisar todas as leis 

promulgadas ou modificadas pelo Congresso Nacional de 1981 até o final de 2009 que de 

alguma forma tratassem de licenciamento ambiental ou dos limites do poder normativo dos 

órgãos ambientais federais. Chegou-se a um conjunto de 34 leis169.  

Antes de expor as conclusões dessa análise, é preciso observar as limitações do 

método utilizado. A mera leitura de leis sobre licenciamento ou órgãos ambientais não é capaz 

de captar todas as nuances das razões que motivaram o Congresso Nacional a promulgá-las, 

nem de revelar a efetividade de outros mecanismos institucionais que talvez tenham sido 

utilizados, ao longo dos anos, para exercer controle sobre a atuação do CONAMA170, como, 

                                                           
165 Art. 4º, IV, Resolução CONAMA nº 237/97. 
166 Resolução CONAMA nº 24/86. 
167 Resoluções CONAMA nº 08/87 e 15/89.  
168 Resolução CONAMA nº 05/87. 
169 Leis nº 4.771/65, 5.197/67, 6.938/81, 7.661/88, 7.735/89, 7.797/89, 7.804/89, 7.805/89, 8.028/90, 8.287/91, 
8.490/92, 8.723/93, 8.746/96, 8.974/95, 9.503/97, 9.513/97, 9.605/98, 9.649/98, 9.797/99, 9.985/00, 9.966/00, 
10.683/03, 10.779/03, 10.814/03, 10.932/04, 11.079/04, 11.105/05, 11.182/05, 11.284/06, 11.428/06, 11.445/07, 
11.516/07, 11.909/09, 11.977/09.  
170 Uma abordagem diferente para avaliar o controle exercido pelo Congresso Nacional sobre órgãos 
administrativos pode ser encontrada em: OLIVA, Rafael. Accountability parlamentar no presidencialismo 
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por exemplo, a possibilidade de o Congresso Nacional sustar os atos normativos do Poder 

Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites da delegação legislativa171.  

De fato, muito do que vai a seguir é interpretação. No entanto, as leis selecionadas, quando 

tomadas em conjunto, parecem mostrar uma tendência razoavelmente clara na atuação do 

Congresso Nacional diante dos temas do licenciamento ambiental e do poder normativo dos 

órgãos ambientais.  

 
4.1.2 A ausência de grandes reformas e de reação política 

 
Um primeiro ponto a destacar é a forte estabilidade legal do sistema criado pela Lei da 

Política Nacional do Meio Ambiente. Desde 1981, não houve nenhuma alteração significativa 

nas normas gerais sobre licenciamento ambiental172, nem na base da repartição de 

competências normativas e administrativas entre CONAMA, IBAMA e Ministério do Meio 

Ambiente173.  

Pode-se dizer que, nos últimos 30 anos, o Congresso Nacional não restringiu 

diretamente o poder normativo do CONAMA, o qual se manteve baseado, durante esse 

período, no inciso VII, artigo 8º, da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, segundo o 

qual compete a esse conselho: 

Estabelecer normas, critérios e padrões relativos ao controle e à manutenção 
da qualidade do meio ambiente com vistas ao uso racional dos recursos 
ambientais, principalmente os hídricos. 

 
Convém registrar, no entanto, que a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente 

possuía, desde sua promulgação, um dispositivo com potencial para restringir de modo 

significativo o poder normativo do CONAMA no que se refere ao licenciamento ambiental. 

Trata-se do inciso I, do mesmo art. 8º, cuja redação é a seguinte:  

Art. 8º Compete ao CONAMA: 

I - estabelecer, mediante proposta do IBAMA, normas e critérios para o 
licenciamento de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras, a ser 
concedido pelos Estados e supervisionado pelo IBAMA. (Destaques nossos).  

 

                                                                                                                                                                                     

brasileiro: decifrando o caso das agências reguladoras. Tese de doutorado. Escola de Administração de 
Empresas de São Paulo. 2006, sobretudo p. 166 e seguintes.  
171 Art. 49, V, Constituição Federal de 1988.  
172 Arts. 10 e 11, ambos da Lei nº 6.938/81.  
173 Arts. 6º e 8º, ambos da Lei nº 6.938/81.   
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Na prática, a iniciativa privativa do IBAMA174 para propor normas e critérios para o 

licenciamento de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras nunca foi respeitada pelo 

CONAMA. Se a intenção do Congresso Nacional, ao prever tal dispositivo, fora restringir o 

exercício do poder normativo desse conselho, ela não foi alcançada. A resolução que criou o 

procedimento simplificado de licenciamento para empreendimentos de aqüicultura, por 

exemplo, foi proposta pela Secretaria Especial de Aqüicultura e Pesca do Paraná175. Por sua 

vez, a resolução que dispõe sobre o licenciamento simplificado de aterros sanitários foi 

proposta pela Secretaria de Qualidade Ambiental do Ministério do Meio Ambiente176. Além 

disso, há resoluções que são criadas mesmo quando o IBAMA posiciona-se contrariamente à 

sua edição, como no caso da resolução para o licenciamento de agroindústrias de pequeno 

porte177.  

Não se tem notícia de qualquer reação frontal, seja judicial ou política, do Congresso 

Nacional e seus membros para fazer valer, no CONAMA, a obrigatoriedade de iniciativa 

privativa do IBAMA em matéria pertinente à criação de normas administrativas sobre 

licenciamento ambiental.  

Portanto, para entender o papel do Congresso Nacional no arranjo institucional da 

regulação ambiental, e em especial do licenciamento, deve-se buscar não por grandes 

reformas da organização administrativa dos principais órgãos ambientais federais, nem por 

fortes reações contra o exercício crescente do poder normativo do CONAMA, mas sim por 

detalhes presentes em leis que tinham como objetivo principal tratar de outros assuntos, 

como, por exemplo, a proteção da mata atlântica ou a concessão de florestas públicas.  

 

4.1.3 Fugindo do regime geral 

 

Em 11 das 34 leis selecionadas, houve algum tipo de detalhamento do regime geral do 

licenciamento ambiental criado em 1981. Em 4 dessas 11, é possível afirmar que o Congresso 

Nacional estabeleceu novas obrigações procedimentais ou encargos ambientais para o 

                                                           
174 Antes de 1989, ano da criação do IBAMA, quem detinha iniciativa privativa para apresentar propostas de 
criação de normas sobre licenciamento ambiental era a Secretaria do Meio Ambiente.  
175 Resolução CONAMA nº 413. Processo Administrativo nº 02000.000348/2004-64. 
176 Resolução CONAMA nº 404. Processo Administrativo nº 02000.000868/2006-39. 
177 Resolução CONAMA nº 385.  Processo Administrativo nº 02000.000868/2006-39. No Ofício DILIQ/IBAMA 
nº 539, de 05 de setembro de 2005, presente nos autos do processo administrativo mencionado, lê-se: “Dessa 
forma, defendemos que não seja alterado o procedimento já consagrado pela legislação, em especial pela Lei nº 
6.938 e resolução 237/1997”. 
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empreendedor178, tornando o licenciamento, de certa forma, mais rigoroso ou burocrático em 

determinados casos. Uma dessas leis, por exemplo, é a que instituiu o Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação da Natureza e que condicionou à autorização dos órgãos 

responsáveis pela administração das unidades de conservação a expedição de licenças 

ambientais de empreendimentos que possam afetá-las179.  

Por outro lado, quatro leis foram criadas com o claro objetivo de simplificar 

procedimentos disciplinados por normas infralegais180. Num caso específico, o Congresso 

Nacional, na prática, sustou temporariamente uma resolução do CONAMA181, ao dispensar, 

no ano de 2003, empreendedores da exigência de obter licença ambiental para o cultivo de 

soja geneticamente modificada182.  

É interessante notar que os outros três casos de simplificação estão relacionados a 

alguma política governamental.  

A Lei nº 11.284 simplificou, eliminando a etapa da licença de instalação, o processo 

de licenciamento ambiental necessário para a licitação de concessão de florestas públicas183.  

Com relação ao licenciamento ambiental de unidades de tratamento de esgotos 

sanitários, o Congresso também buscou o caminho da desburocratização ao delegar à 

“autoridade ambiental competente” a atribuição de estabelecer um procedimento simplificado 

para esse tipo de empreendimento. Além disso, inovou ao criar a possibilidade de as 

condicionantes da licença ambiental serem fixadas pelo órgão licenciador em função da 

capacidade de pagamento dos futuros usuários do empreendimento. Isso evita, por exemplo, 

que exigências ambientais muito custosas acabem inviabilizando a construção de unidades de 

tratamento de esgotos sanitários em municípios ou regiões onde vivam pessoas de baixa 

renda.  

A quarta lei promulgada pelo Congresso Nacional que busca simplificar o 

licenciamento é a criadora do Programa Minha Casa, Minha Vida, política do governo federal 

voltada para o financiamento de habitações para famílias com renda mensal de até 10 salários 

mínimos. Nela prevê-se a possibilidade de o município aprovar projetos de regularização 

fundiária em processo administrativo unificado, que permita a expedição concomitante das 

                                                           
178 Leis nº 7.661/88, 7.805/89, 9.985/00 e 10.932/04.  
179 Art. 36, § 3º, Lei nº 9.985/00.  
180 Leis nº 10.814/03, 11.284/06, 11.445/07 e 11.977/09. 
181 Resolução CONAMA nº 305/02.  
182 Art. 1º, I, Lei nº 10.814/03.  
183 Art. 18, § 6º. Lei nº 11.284/06.  
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licenças ambiental e urbanística. Além disso, a lei autoriza a construção de moradias 

populares em áreas de preservação permanente, desde que obedecidos alguns requisitos.  

Mencionem-se outras três leis184 cujo objetivo, ao tratar de licenciamento, parece ser 

garantir maior segurança jurídica a empreendedores, não necessariamente tornando o 

processo de expedição de licenças ambientais mais simples ou complexo.  

É o caso da Lei nº 9.966, que repartiu, entre órgãos ambientais federais, estaduais e 

municipais competências administrativas para a o controle ambiental e fiscalização dos portos 

organizados e instalações portuárias, quanto às exigências previstas nas condicionantes de 

suas licenças. Para esses empreendimentos, o Congresso Nacional afastou – ou pelo menos 

tentou afastar – a competência fiscalizatória concorrente dos órgãos ambientais, para 

determinar que somente o IBAMA teria o poder de autuar o descumprimento de alguma 

norma ambiental185.  

As outras duas leis que pretendem garantir maior segurança jurídica a empreendedores 

contêm dispositivos criados aparentemente para tornar mais clara a posição que o 

licenciamento ambiental deve ocupar nas licitações de concessões públicas. O marco 

regulatório da indústria do gás natural, por exemplo, define que é o concessionário quem 

ficará responsável pela obtenção das licenças ambientais186, não o poder concedente. Já na lei 

das parcerias público-privadas, o Congresso Nacional condicionou a abertura do processo 

licitatório dessa modalidade de concessão pública à obtenção da licença ambiental prévia ou à 

expedição de diretrizes para o licenciamento ambiental do empreendimento. Nesse último 

caso, a lei incorporou uma prática que já vem sendo há algum tempo exigida pelo Tribunal de 

Contas da União, que entende constituir irregularidade grave a contratação de obras com base 

em projeto básico elaborado sem a existência da licença prévia187.  

O gráfico a seguir resume como o Congresso Nacional legislou sobre licenciamento 

ambiental nos últimos 30 anos: 

                                                           
184 Lei nº 9.966/00, 11.079/04, 11.909/09. 
185 Art. 27, II, a, Lei nº 9.966/00. 
186 Art. 17, V, Lei nº 11.909/09. 
187 Cf. Acórdão 1.608/2003 – TCU – Plenário. Cf. também: Acórdão 516/2003 – TCU – Plenário.  



87 

 

 

 

Dessa análise, dois pontos emergem. Primeiro: mesmo quando o Congresso Nacional 

cria normas especiais sobre licenciamento ambiental, ele o faz de maneira pontual, sem 

grandes inovações em relação ao lacônico regime geral da Lei da Política Nacional do Meio 

Ambiente. Isso prova que há um grande espaço infralegal no qual órgãos administrativos 

federais podem exercer seu poder normativo.  

Segundo: o Congresso Nacional tende a criar normas especiais para o licenciamento 

daqueles empreendimentos que, de alguma forma, estejam atrelados a iniciativas 

governamentais, como políticas habitacionais, construção e ampliação de portos, manejo de 

florestas públicas, concessão de atividades relacionadas à indústria de gás natural, parcerias 

público-privadas e implantação de unidades de tratamento de esgoto sanitário. Esse fato talvez 

se explique pela maior dificuldade encontrada por grupos difusos de interesse de se unir em 

torno de uma proposta de reforma ampla para a regulamentação legal do licenciamento 

ambiental, ao passo que o governo federal encontra-se em posição privilegiada para propor, 

ao Congresso Nacional, a criação de normas especiais para o licenciamento daqueles 

empreendimentos que sejam de seu interesse.  

 
4.1.4 Delegações 

 
Chama a atenção também a variedade de formas que o Congresso Nacional utilizou 

para conferir poderes normativos aos três principais órgãos ambientais federais. Por vezes, 
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legisladores delegam ao CONAMA a tarefa de regulamentar algum dispositivo presente em 

lei. Outras vezes, escolhem o IBAMA. No total, foram encontradas nove maneiras diferentes 

de delegação normativa: (i) direcionadas somente ao CONAMA188; (ii) somente ao 

IBAMA189; (iii) ao CONAMA e IBAMA em conjunto190; (iv) ao Ministério do Meio 

Ambiente e outro ministério da estrutura administrativa federal191; (v) ao Chefe do Poder 

Executivo Federal, após as recomendações do CONAMA192; (vi) ao “órgão ambiental 

competente”, sem maiores especificações193; (vii) a todos os órgãos ambientais em nível 

federal, estadual ou municipal;194 (viii) “aos órgãos responsáveis pela execução das políticas 

ambiental e indigenista” 195; (ix) ao “órgão federal do meio ambiente” em conjunto com outro 

órgão administrativo federal196.  

Primeiramente, é possível perceber que o Congresso Nacional, ao longo das últimas 

três décadas, não adotou nenhuma política clara de esvaziamento do poder normativo do 

CONAMA por meio de delegações a outros órgãos ambientais. A maior quantidade de 

delegações continua sendo dirigida a ele. Além disso, a pesquisa permite notar que os 

dispositivos que conferem poderes a órgãos administrativos diferentes tratam de temas 

bastante pontuais e incapazes de diminuir significativamente o poder normativo do 

CONAMA.  

Se as delegações do Congresso Nacional, por um lado, não representam um controle 

mais rígido da atividade do CONAMA, por outro, apontam para uma regulação ambiental 

mais complexa e fragmentada, cujos possíveis custos desnecessários para a sociedade já 

foram discutidos quando tratamos, no capítulo anterior, da complexidade gerada pelo excesso 

de regras. Além disso, o Congresso Nacional afastou-se, em muitos casos, de nosso modelo 

teórico ao criar normas de competência extremamente vagas. Como vimos, em ambientes 

regulatórios significativamente descentralizados, como é o caso do sistema nacional do meio 

ambiente, justifica-se a criação de normas mais precisas de repartição de competências, 

                                                           
188 Art. 2º, IV, Lei nº 8.723; art. 2º, §3º, Lei nº 8.723; art. 2º, §4º, II, d, Lei nº 8.723; art. 2º, § 9º, Lei nº 8.723; 
Lei nº 4.771; art. 1º, § 2º, IV, c, Lei nº 4.771; art. 1º, §2º, V, a, Lei nº 4.771; art. 1º, §2º, V, c, Lei nº 4.771; art. 
4º, §6º, Lei nº 4.771; art. 19, §1º, III, Lei nº 4.771; art. 44, §2º, Lei nº 4.771; art. 3º, VIII, a, Lei nº 11.428; art. 3º, 
VIII, c, Lei nº 11.428; art. 4º, Lei nº 11.428; art. 104, Lei nº 9.503.  
189 Art. 2º, § 2º, Lei nº 8.723; art. 2º, §8º, Lei nº 8.723; art. 5º, Lei nº 9.513; art. 1º, §2º, Lei nº 10.779; art. 53 c/c 
art. 23, §2º, I, Lei nº 9.985.  
190 Art. 3º, Lei nº 8.723. 
191 Art. 27, § 6º, Lei nº 10.683. 
192 Art. 20, Lei nº 9.795.  
193 Art. 5º, Lei nº 9.966; art. 44, §1º, Lei nº 11.445; art. 44, §2º, Lei nº 11.445. 
194 Art. 15, Lei nº 8.723. 
195 Art. 57, Lei nº 9.985. 
196 Art. 28, Lei nº 9.966. 
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sobretudo pela diminuição de conflitos administrativos e judiciais que elas proporcionam. O 

que a pesquisa demonstra é que o Congresso Nacional caminhou em sentido contrário, 

delegando competências por meio de normas abertas em seis casos197, valendo-se 

negligentemente de expressões como “órgão ambiental competente” ou “órgãos responsáveis 

pela execução da política ambiental”.  

 
4.1.5 A fragmentação do poder normativo do CONAMA  

 
Outro mecanismo que poderia ser utilizado pelo Congresso Nacional para controlar as 

atividades normativas do CONAMA seria a criação de novos entes administrativos, também 

dotados de poderes normativos para tratar de assuntos relacionados à proteção ambiental. E, 

de fato, desde 1981, ano da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, inúmeros novos 

órgãos foram criados, entre conselhos, comissões e autarquias. Fato é que nenhum deles 

chegou a rivalizar com o CONAMA. Alguns desses órgãos, que poderiam ter assumido uma 

posição de destaque na regulação ambiental brasileira, morreram por inação, nem chegaram a 

funcionar de fato, como o Conselho Superior do Meio Ambiente198, o Conselho Nacional da 

Amazônia Legal199 e o Conselho Nacional dos Recursos Naturais Renováveis200.  

Contudo, é inegável que a criação de novos entes administrativos vem, ainda que de 

forma não muito significativa, restringindo a capacidade de o CONAMA produzir normas. 

Hoje, na estrutura administrativa federal, além do CONAMA, IBAMA e Ministério do Meio 

Ambiente, existem mais oito entes com alguma espécie de poder normativo em matéria 

ambiental: o Ministério da Pesca201, o Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade (ICMBIO)202, a Comissão de Gestão de Florestas Públicas203, o Conselho de 

Gestão do Patrimônio Genético204, a Câmara Federal de Compensação Ambiental205, o 

Conselho Nacional de Recursos Hídricos206, a Agência Nacional de Aviação Civil207 e a 

Comissão Técnica Nacional de Biossegurança208.  

                                                           
197 Arts. 5º e 28, Lei nº 9.966; art. 44, §1º e §2º, Lei nº 11.445; Art. 15, Lei nº 8.723; art. 57, Lei nº 9.985. 
198 Lei nº 7.804. 
199 Lei nº 8.490 e Decreto nº 1.541 de 27 de junho de 1995. 
200 Art. 16, X, Lei nº 9.649 (posteriormente revogado pela Medida Provisória nº 2.216-37, de 2001). 
201 Art. 27, § 6º, Lei nº 10.683. 
202 Criado pela Lei nº 11.516, o Instituto Chico Mendes tem seu poder normativo regulamentado pelo art. 2º, I, 
do Decreto nº 6.100, de 26 de abril de 2007.   
203 Art. 51, I, Lei nº 11.284.  
204 Art. 10, Medida Provisória nº 2.186-16, de 23 de agosto de 2001. 
205 Art. 32, Decreto nº 4.340, de 22 de agosto de 2002.  
206 Art. 35, VI, Lei nº 9.433.  
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Em ao menos dois casos de criação de novos órgãos pelo Congresso Nacional, parece 

ter havido uma real diminuição no poder normativo do CONAMA. O primeiro envolve a 

reestruturação da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança (CTNBIO), órgão que, além 

de editar normas concernentes à liberação comercial de alimentos geneticamente modificados, 

passou a deter competência administrativa para decidir, em última e definitiva instância, se 

determinado alimento geneticamente modificado deve ou não ser licenciado por órgão 

ambiental209. Isso significa que a atual resolução do CONAMA sobre o licenciamento de 

alimentos geneticamente modificados (Resolução nº 305) e futuras resoluções sobre o mesmo 

assunto serão aplicáveis somente quando houver a concordância da CTNBIO.   

O segundo caso diz respeito à edição de normas sobre a emissão de poluentes de 

aeronaves. Tradicionalmente, o CONAMA utiliza seu poder normativo para fixar limites de 

emissões de poluentes atmosféricos, sobretudo no âmbito do Programa de Controle da 

Poluição do Ar por Veículos Automotores (PROCONVE), disciplinado por várias de suas 

resoluções. Hoje, no entanto, quem detém competência para fixar limites de emissões de 

poluentes de aeronaves é a ANAC. Esse fato limita, por exemplo, o alcance de um futuro 

plano de combate às mudanças climáticas criado pelo CONAMA, pois o consumo de 

combustível para aviação – uma das mais conhecidas fontes de gases de efeito estufa – não 

poderá ser objeto de suas resoluções.  

 A existência de diversos órgãos com poderes normativos relacionados de alguma 

forma à matéria ambiental merece nossa redobrada cautela, pois pode trazer conseqüências 

significativas ao processo de licenciamento ambiental. Isso por um motivo principal: qualquer 

norma cujo conteúdo remeta a questões ambientais tende a influenciar no desenrolar do 

licenciamento. No Brasil, o licenciamento funciona como um procedimento aglutinador de 

normas ambientais – sejam federais, estaduais ou municipais – que estabeleçam encargos a 

empreendedores. Por exemplo: um empreendedor que pretenda instalar uma planta industrial 

no município de Hortolândia terá que obedecer não só os encargos previstos na legislação 

ambiental do município, mas também aqueles fixados na legislação ambiental do estado de 

São Paulo e nas normas editadas pelo Congresso Nacional e pelo CONAMA, desde que não 

incompatíveis entre si. Se a planta industrial localizar-se nas proximidades de unidade de 

conservação federal, o empreendedor terá que cumprir também as normas emanadas pelo 

                                                                                                                                                                                     
207 Art. 8º, X, Lei nº 11.182. 
208 Art. 14, Lei nº 11.105. 
209 Art. 16, § 3º, Lei nº 11.105. 
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ICMBIO. Se a planta industrial representar risco de significativos impactos ambientais, o 

empreendedor será obrigado a calcular a compensação ambiental devida baseando-se nas 

metodologias criadas pela Câmara Federal de Compensação ambiental. E assim por diante.  

 Logo, quanto maior o número de órgãos com competências normativas em matéria 

ambiental, maiores são as chances de normas serem criadas sem uma análise do impacto que 

elas representam para o conjunto do procedimento de licenciamento. O resultado são mais 

conflitos, complexidade e ineficiências. 

 Por fim, vale ressaltar que há outra espécie de fragmentação do poder normativo do 

CONAMA quando surgem novos órgãos administrativos com alguma competência em 

matéria ambiental. Podemos chamá-la de fragmentação burocrática. Para entendê-la, usemos 

o exemplo da criação do ICMBIO.  

 Criado em 2007, o ICMBIO tem como uma de suas atribuições a elaboração de 

parecer técnico conclusivo no licenciamento de empreendimentos que afetem210 unidades de 

conservação federal, suas zonas de amortecimento ou área circundante. Ou seja: nesses casos, 

a licença ambiental somente será emitida após prévia manifestação do ICMBIO, manifestação 

essa que será resultado de procedimento administrativo conduzido no interior dessa autarquia. 

Tal procedimento já se encontra regulamentado por norma administrativa editada pelo próprio 

ICMBIO: a Instrução Normativa nº 01, de 2 de janeiro de 2009.  

 Note-se, portanto, que, nesse exemplo, a criação de um novo órgão acabou 

representando para o CONAMA a perda de parte do poder de ditar os rumos do 

licenciamento, uma vez que uma das etapas do procedimento – do requerimento de 

autorização ao ICMBIO até a aprovação do parecer técnico conclusivo por seu Conselho 

Diretor – não mais será disciplinado por ele, mas por outro órgão.  

 Consta da instrução normativa citada acima, por exemplo, a regra que estabelece um 

prazo máximo de 45 dias entre o requerimento da autorização e a decisão do Conselho Diretor 

do ICMBIO, prazo que poderá ser suspenso para a apresentação de estudos e informações 

complementares ou prorrogado com base em justificativa da equipe técnica211. Caso esse 

prazo máximo se revele longo demais, gerando atrasos e ineficiências no licenciamento, o 

CONAMA necessitará incorrer em custos políticos e financeiros se quiser modificá-lo 

                                                           
210 Art. 13, Lei nº 11.516. 
211 Art. 15 c/c art. 23, Instrução Normativa nº 01, de 02 de janeiro de 2009.  
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mediante negociações ou enfrentamentos com o ICMBIO – custos que não existiam antes da 

criação desse novo órgão.  

 O mesmo raciocínio seria aplicável ao procedimento administrativo voltado para outra 

exigência do licenciamento ambiental: a outorga do direito de uso de água, concedida pela 

Agência Nacional de Águas212. 

 Assim, a fragmentação burocrática do poder normativo do CONAMA significa a 

dificuldade de criar normas que alcancem os procedimentos administrativos levados a cabo 

por entes públicos diferentes do órgão licenciador. Tal fragmentação constitui um desafio para 

o CONAMA, pois, nos últimos tempos, o procedimento de licenciamento vem funcionando 

não só como um aglutinador de encargos ambientais criados esparsamente em nossa 

legislação, como já mencionado, mas também como um aglutinador de procedimentos 

esparsos. O IPHAN e a FUNAI, por exemplo, também participam do licenciamento ambiental 

federal213, cada um deles possuindo um procedimento diferente para nele se manifestar, sobre 

o qual o CONAMA pode influir muito pouco.  

 Em resumo: ao criar, nas últimas décadas, um número considerável de órgãos 

administrativos com algum poder normativo em matéria ambiental, bem como ao omitir-se 

diante da profusão de procedimentos administrativos que acabam desembocando no 

licenciamento ambiental federal, o Congresso Nacional contribui para a crescente impotência 

do CONAMA, cada vez mais impossibilitado de, por meio de suas próprias resoluções, 

transformar o licenciamento num processo mais eficiente e efetivo. 

   

4.1.6 O Congresso Nacional diante do modelo teórico 

 

 Com relação à disciplina do licenciamento ambiental e à organização da estrutura 

administrativa responsável por criar normas ambientais, o Congresso Nacional pode ser 

julgado por suas ações e omissões. 

 Quanto às ações, a pesquisa evidenciou dois pontos principais. Primeiro ponto: o 

Congresso Nacional criou uma quantidade significativa de órgãos administrativos detentores 

de alguma espécie de competência normativa em matéria ambiental. Segundo ponto: a forma 

                                                           
212 Art. 10, § 1º, Resolução CONAMA 237/97.  
213 Art. 21, Instrução Normativa IBAMA nº 184, de 17 de julho de 2008.  
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bastante diversificada com que o Congresso Nacional delega, em leis esparsas, poderes 

normativos aos órgãos ambientais.  

 Tanto o crescimento do número de órgãos administrativos com poderes normativos em 

matéria ambiental quanto à relativa falta de coerência na delegação de poderes normativos em 

leis esparsas têm o potencial de contribuir sobretudo para, primeiro, o aumento dos custos na 

aplicação de normas jurídicas sobre licenciamento e, segundo, o aumento dos custos na 

obtenção do consenso político necessário para a criação de normas administrativas.  

 O aumento dos custos na aplicação de normas jurídicas deve-se ao agravamento da 

complexidade em torno do licenciamento. Quanto mais fragmentado o poder normativo, 

maiores as chances de regras procedimentais e encargos ambientais serem criados por órgãos 

administrativos diferentes, que não conhecem as limitações uns dos outros e não calculam os 

impactos de suas normas sobre a atuação dos demais.  

 Quanto às omissões, mencione-se a quase inexistência de detalhamentos referentes ao 

procedimento de licenciamento ambiental e aos encargos que devem ser atendidos pelos 

empreendedores. Esse fato cria um vácuo legal que tende a ser ocupado pelos diversos órgãos 

administrativos que hoje detêm competência normativa em matéria ambiental. Esse vácuo 

legal conjugado com a grande quantidade de entes legitimados para elaborar normas 

ambientais criam um contexto regulatório frutífero para a aparição de conflitos, que geram 

custos desnecessários e impedem que o licenciamento seja regulado por um conjunto coerente 

de normas jurídicas.  

 Considerado a partir do modelo teórico, o fato de o procedimento e os encargos serem 

regulados, em nível legal, por meio de normas abertas representa um desvio, pois regras 

serviriam de maneira mais eficiente para evitar custos decorrentes da falta de coordenação 

entre um número considerável de entes reguladores e licenciadores.  

 Assim, conclui-se que o licenciamento poderia se tornar um procedimento mais 

eficiente e efetivo se for eliminado pelo menos um dos três pontos do contexto delineado 

acima. Ou se restringe o poder normativo de órgãos ambientais, algo que nos últimos 30 anos 

o Congresso Nacional não fez de maneira direta; ou se diminui o número de órgãos 

administrativos que participam do licenciamento; ou se criam normas mais precisas para 

disciplinar, em nível legal, o procedimento e a fixação de encargos ambientais para 

empreendedores.  
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4.2. Qual é o papel do Judiciário? 

 

4.2.1 Metodologia 

 

 Este item tem como objetivo a verificação do papel do Judiciário no licenciamento 

ambiental. Para tanto, foram analisados 40 acórdãos do Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, em conjunto com os respectivos votos dos desembargadores envolvidos no 

julgamento. 

Os 40 acórdãos do Tribunal Regional Federal da 1ª Região foram selecionados a partir 

do sistema de pesquisa de jurisprudência da página eletrônica desse tribunal na internet214. 

Nesse sistema de pesquisa, utilizaram-se as expressões “licenciamento ambiental” e “licença 

ambiental”, chegando-se a uma total de 190 acórdãos. Desses, foram selecionados apenas 

aqueles acórdãos que julgaram recursos em processos judiciais instaurados pela parte autora 

com o objetivo de ver declarada a invalidade de ato administrativo praticado ou durante o 

processo de licenciamento ambiental ou no exercício do poder de polícia de órgãos 

licenciadores (por exemplo: um empreendedor impetra mandado de segurança para invalidar 

auto de infração lavrado por órgão licenciador em virtude da ausência da devida licença 

ambiental). 

Assim, foram excluídas da pesquisa aquelas decisões que apenas mencionavam, de 

maneira lateral, as expressões “licença ambiental” ou “licenciamento ambiental”. Além disso, 

foram descartadas também as decisões sobre aspectos penais ou tributários do licenciamento 

ambiental. Por fim, realizou-se um recorte temporal na amostra dos acórdãos, restando apenas 

aqueles 40 mais recentes.  

A relação dos acórdãos utilizados encontra-se no Anexo 02 desta dissertação, no qual 

cada um deles possui um número correspondente. O acórdão proferido na Apelação Cível nº 

2001.39.00.005867-6, por exemplo, corresponde ao acórdão de número 07. Dessa forma, 

sempre que houver uma menção ao “Caso 07”, estar-se-á fazendo referência ao acórdão que 

julgou o mencionado recurso de apelação ou aos respectivos votos dos desembargadores 

envolvidos no caso.   

Com essa base de dados, buscou-se responder as seguintes perguntas:  

                                                           
214 www.trf1.gov.br. Acesso em 06 de agosto de 2010. 
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a) Quem atua na judicialização do licenciamento ambiental? 
b) Quais são as espécies de conflito mais comuns? 
c) Quais questões procedimentais são abordadas? 
d) As partes e desembargadores utilizam-se de normas administrativas 
para embasar sua argumentação? 
e) Em quais casos o tribunal realizou controle de constitucionalidade ou 
legalidade de normas administrativas sobre licenciamento ambiental?  
f) O que o tribunal decidiu ? 
g)  O tribunal criou parâmetros claros para a interpretação de normas 
abertas? 
h) O tribunal criou novas regras para o licenciamento ambiental?  
 

Como se verá adiante, esse conjunto de perguntas nos levará a conclusões importantes 

sobre o papel do Judiciário e o comportamento de empreendedores ao longo do procedimento 

de licenciamento ambiental.  

 
4.2.2 Quem atua na judicialização do licenciamento ambiental? 

 
Na pesquisa realizada, um primeiro dado que chama atenção é a forte atuação do 

Ministério Público Federal (MPF). Em 55% dos processos analisados215, foi o MPF quem 

inicialmente provocou o Judiciário, pedindo a anulação de atos praticados durante o 

licenciamento ambiental. Essa informação torna-se ainda mais reveladora se comparada com 

a baixa participação das associações civis ambientalistas, dos Ministérios Públicos Estaduais e 

de cidadãos. Associações ambientalistas estiveram presentes no pólo ativo das demandas 

analisadas em apenas três casos216, um deles em litisconsórcio ativo com o MPF.217 Por sua 

vez, os Ministérios Públicos Estaduais apareceram no pólo ativo somente em quatro ocasiões, 

sempre em litisconsórcio ativo com o MPF218. Com relação à participação de cidadãos por 

meio de ações populares, encontrarem-se somente dois casos219.  

 Note-se também que, em nenhum dos 40 casos pesquisados, órgãos ambientais 

estaduais ou municipais, em tese legitimados para propor ações contra irregularidades nos 

procedimentos de licenciamento federal220, surgiram no pólo ativo.  

À luz do modelo teórico delineado no capítulo anterior, o fato de o MPF centralizar 

significativamente as iniciativas judiciais contra irregularidades do licenciamento tem 

                                                           
215 Casos 01, 04, 05, 06, 07, 12, 14, 18, 19, 22, 23, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40. 
216 Casos 15, 18 e 25. 
217 Caso 18.  
218 Casos 18, 27, 29, 36.  
219 Casos 31 e 39.  
220 Art. 11, § 1º, da Lei nº 6.938/81. 
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desdobramentos importantes. Como vimos221, a complexidade de nossa legislação ambiental 

faz com que haja uma tendência de a aplicação das normas sobre licenciamento ocorrer por 

meio de consensos frágeis entre o órgão licenciador e o empreendedor. Como é altamente 

custoso para o empreendedor cumprir todas as obrigações presentes nas normas ambientais 

brasileiras, assim como é altamente custoso para o órgão licenciador fiscalizá-las todas, pode-

se esperar a realização de um acordo entre ambos, ainda que tácito, para a definição de quais 

normas deverão ser de fato cumpridas e fiscalizadas. Tais acordos são frágeis porque podem 

sofrer a interferência de uma terceira parte, que não participou do acordo, como, por exemplo, 

membros do Ministério Público. Quanto mais entes legitimados para interferir, maior a 

fragilidade dos acordos e maiores as chances do surgimento de custos decorrentes da 

judicialização de disputas. Suponha-se, por exemplo, que determinado empreendedor tenha 

descumprido uma condicionante da licença, condicionante essa tida como pouco relevante 

para a proteção ambiental pelo órgão licenciador, que decide, apesar do descumprimento, não 

revogar a licença ambiental. Esse “acordo” entre órgão licenciador e empreendedor correrá 

menos riscos de ser questionado judicialmente caso haja um número pequeno de legitimados 

para fazê-lo.  

No caso do licenciamento ambiental federal, eventuais acordos entre IBAMA e 

empreendedores seriam, em tese, bastante frágeis, uma vez que nossa legislação permite que 

os atos praticados durante o licenciamento federal sejam impugnados por uma ampla gama de 

legitimados, como, por exemplo, cidadãos222, associações ambientalistas223, órgãos 

ambientais estaduais e municipais224, Ministérios Públicos Estaduais e Federal225 e outros 

empreendedores concorrentes226.  

No entanto, a pesquisa demonstrou que essa ampla legitimação processual não vem se 

transformando em efetiva participação, restando ao MPF o exercício do protagonismo na 

fiscalização, por meio de ações judiciais, do regular processamento do licenciamento 

ambiental no âmbito federal. Por um lado, isso significa que, à primeira vista, as ineficiências 

do licenciamento ambiental não são uma decorrência dos custos que teoricamente poderiam 

ser provocados por um grande número de legitimados para levar ao Judiciário questões sobre 

licenciamento. Por outro lado, o protagonismo de um único ente fiscalizador – o MPF, que 

                                                           
221 Página 56.  
222 Art. 5º, LXXIII, da Constituição Federal de 1988.  
223 Art. 5º, V, a, da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985. 
224 Art. 11, § 1º, da Lei nº 6.938/81. 
225 Art. 5º, I, da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985. 
226 Art. 5º, LXXIII, da Constituição Federal de 1988. 
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costuma estar sozinho no pólo ativo, sem litisconsortes227 – torna mais fácil a obtenção de 

acordos extrajudiciais ou judiciais entre as partes envolvidas, o que evita custos 

desnecessários no Judiciário.   

A fraca atuação dos demais entes legitimados para judicializar o licenciamento 

ambiental também embute um enigma referente à efetividade: o licenciamento seria um 

instrumento de regulação ambiental mais efetivo caso órgãos estaduais e municipais, 

associações ambientalistas, cidadãos, promotores ingressassem com maior freqüência com 

ações judiciais contra eventuais erros procedimentais cometidos pelo IBAMA ou contra o 

descumprimento de condicionantes por parte de empreendedores? No fundo, essa pergunta 

confunde-se com outra, mais ampla: maior judicialização do licenciamento o transformaria 

num instrumento mais efetivo de proteção ambiental?  Acredito que esses questionamentos 

somente poderão ser respondidos de forma satisfatória mais a frente, quando já estiverem sido 

explicitados outros resultados da pesquisa.  

Por fim, mencione-se o que os dados revelam sobre a participação do IBAMA e de 

empreendedores. O IBAMA aparece no pólo passivo em 17 casos228 e no pólo ativo em 09 

casos229. O fato de o IBAMA estar mais freqüentemente no pólo passivo do que no ativo, 

apesar de ser o primeiro e principal fiscal da legalidade do procedimento de licenciamento 

ambiental, parece ser explicado pelo poder de autotutela da administração pública e pela 

autoexecutoriedade dos atos administrativos, que o poupam de ir até o Judiciário para, por 

exemplo, revogar determinada licença ambiental ou para requerer ao empreendedor um 

estudo ambiental mais elaborado.  

Foi possível comprovar também que em todos os casos230 em que o IBAMA teve a 

iniciativa de ingressar de forma isolada (sem litisconsortes) no Judiciário, ele o fez sempre em 

controvérsias relacionadas à ausência da devida licença ambiental. Ou seja: o IBAMA não 

provoca o Judiciário de maneira significativa durante o procedimento de licenciamento 

ambiental nem após a expedição da licença.  

Já os empreendedores estiveram no pólo ativo somente em 5 ocasiões231. Em todos os 

demais casos, há empreendedores no pólo passivo. De forma especulativa, é possível apontar 

dois motivos principais para o aparente desinteresse de empreendedores em buscar a 

                                                           
227 Casos 01, 04, 05, 06, 07, 14, 19, 23, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 40. 
228 Casos 01, 14, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 39. 
229 Casos 02, 03, 08, 09, 10, 11, 13, 12, 22. 
230 Casos 02, 03, 08, 09, 10, 11, 13.  
231 Casos 17, 20, 21, 24, 28.  
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prestação jurisdicional. Primeiro motivo: empreendedores sabem que o Judiciário não 

determina a expedição em definitivo da licença ambiental, nem fixa as condicionantes que 

nela constarão. Logo, os benefícios decorrentes do ingresso no Judiciário provavelmente não 

compensariam seus custos. Um segundo motivo diz respeito ao fato, já mencionado nesta 

dissertação, de o licenciamento ser um procedimento cuja duração coincide com o tempo de 

vida da empresa, o que inibe empreendedores de se aventurarem no Judiciário contra órgãos 

ambientais que detêm o poder de, a qualquer momento e baseados em normas abertas que 

conferem ampla discricionariedade, suspender a licença ambiental, interrompendo obras e 

impondo embaraços no funcionamento da empresa.   

 

4.2.3 Espécies de conflito 

 

Os julgados analisados também foram classificados em três grandes categorias: (i) 

julgados que decidiram conflitos que surgiram antes da instauração do procedimento de 

licenciamento ambiental, em razão da instalação ou operação de empreendimento sem a 

devida licença; (ii) os que decidiram conflitos que surgiram durante o licenciamento; (iii) os 

que decidiram conflitos que surgiram após o deferimento ou indeferimento da licença 

ambiental. 

Verificou-se que os conflitos mais freqüentes são aqueles que ocorrem durante o 

procedimento de licenciamento, com 17 casos encontrados232. Foram incluídos nessa 

categoria os casos em que o pólo ativo exigiu a federalização do licenciamento, quando já 

tramitava o licenciamento em âmbito estadual ou municipal.  

Um exemplo de conflito ocorrido durante o licenciamento seria o caso da Usina 

Hidrelétrica de Itumirim.233 MPF e IBAMA propuseram ação civil pública em face do 

empreendedor e do órgão ambiental estadual com o objetivo de anular a licença prévia 

concedida em âmbito estadual. O principal argumento trazido pelo pólo autor foi a falta de 

competência do órgão estadual para licenciar o empreendimento, uma vez que as obras da 

usina hidrelétrica provocariam danos à fauna localizada no Parque Nacional das Emas, uma 

unidade de conservação administrada pelo governo federal. Somente a participação do 

IBAMA tornaria a licença ambiental válida. Acatando os argumentos do MPF e do IBAMA, o 

                                                           
232 Casos 01, 07, 12, 13, 19, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 35, 37, 38, 40. 
233 Caso 22. 
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tribunal anulou a licença expedida e determinou que o processo administrativo de 

licenciamento fosse reiniciado com a efetiva participação do IBAMA, que ficaria responsável 

pela análise dos impactos ambientais sobre o Parque Nacional das Emas. Note-se que o 

conflito termina sem uma solução definitiva sobre o deferimento ou indeferimento da licença 

ambiental, havendo somente ajustes durante as diversas etapas do licenciamento. 

A segunda espécie mais comum de conflito envolve a instalação ou operação de 

empreendimento sem licença ambiental, situação verificada em 12 casos234. Entre eles está o 

caso das Estações Rádio-Base235.  Em 2008, o MPF ajuizou, no Estado do Acre, ação civil 

pública em face de empresa de telecomunicações, pedindo ao Judiciário que a instalação e 

funcionamento de Estações Rádio-Base (popularmente conhecidas como “antenas” de 

telefonia celular) fossem condicionadas ao prévio licenciamento ambiental e à elaboração de 

Estudo de Impacto Ambiental. Deferindo pedido de tutela antecipada, o juiz de primeiro grau 

determinou a suspensão de todas as obras voltadas para a instalação desse tipo de 

equipamento no Acre, decisão essa que acabou sendo revertida pelo TRF da 1ª Região.  

A terceira categoria de conflitos compõe-se de 11 casos236, em que a judicialização 

ocorreu após o término do procedimento de licenciamento ambiental. Analisando-os em 

maior profundidade, foi possível notar que certos tipos de controvérsias praticamente não 

chegam ao TRF da 1ª Região. Por exemplo: em apenas um único caso237 o empreendedor 

provocou o Judiciário para insurgir-se contra o indeferimento da licença ambiental. Também 

numa única ocasião238 o tribunal viu-se julgando pedido de empreendedor para alterar algum 

ponto da licença ambiental concedida. Nesse caso específico, o empreendedor pediu o 

alongamento do prazo de validade da licença de operação a ele concedida, de 1 ano para 4 

anos. Outro fato que chama atenção é a pequena quantidade (um caso239) de conflitos em 

torno da renovação da licença ambiental.  

O dado mais interessante, no entanto, parece ser a completa ausência de dois tipos de 

conflitos, que seriam de certa maneira esperados após a concessão da licença ambiental. Em 

primeiro lugar, não foram encontrados casos em que o empreendedor objetive a alteração das 

condicionantes fixadas pelo órgão licenciador. Em segundo lugar, nossa amostra não contém 

                                                           
234 Casos 02, 03, 04, 05, 08, 09, 20, 21, 24, 30, 33, 34.  
235 Caso 04. 
236 Casos 06, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 32, 36, 39. 
237 Caso 17. 
238 Caso 16. 
239 Caso 14. 
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julgados que tratem do descumprimento das condicionantes presentes nas licenças 

concedidas. Tais informações corroboram alguns pontos já levantados nesta dissertação, 

como, por exemplo, o pouco interesse de empreendedores em ingressar no Judiciário e a 

negligência dos órgãos ambientais em fiscalizar o cumprimento das condicionantes das 

licenças ambientais.  

 
4.2.4 Quais questões procedimentais? 

 
A análise feita nas últimas duas páginas não deixa margem para dúvidas: a atuação do 

TRF da 1ª Região no que se refere ao licenciamento ambiental gira fortemente em torno do 

procedimento necessário para a regular expedição da licença, e não em torno da razoabilidade 

ou efetividade de suas condicionantes. Daí ser importante esclarecer quais questões 

procedimentais estão comumente em jogo na judicialização do licenciamento ambiental.  

De longe, a questão procedimental que mais gerou conflitos nos julgados analisados – 

em 40% deles – envolvia a repartição de competências licenciatórias entre o IBAMA e o 

órgão ambiental estadual240. Várias importantes obras de infra-estrutura, inclusive 

hidrelétricas durante o auge da crise energética241, foram questionadas pelo Ministério Público 

Federal e suspensas por decisões judiciais ao argumento de que a licença ambiental fora 

expedida por órgão estadual incompetente.  

A segunda controvérsia mais comum, presente em 12 casos242, refere-se aos estudos 

ambientais que devem ser apresentados pelo empreendedor ao longo do licenciamento. Em 7 

desses 12 casos tratou-se da necessidade de elaboração de Estudo de Impacto Ambiental 

(EIA)243, exigido para os empreendimentos com “significativo impacto ambiental” 244. Da 

leitura da fundamentação dessas 7 decisões do tribunal pode-se perceber que os 

desembargadores não fixaram parâmetros claros para a delimitação do significado da 

expressão “significativo impacto ambiental”, parâmetros que pudessem ser utilizados em 

decisões futuras sobre a mesma questão. Ainda nessas 7 decisões, os desembargadores 

envolvidos não citam nenhum julgado do STJ ou do STF sobre o conceito de “significativo 

impacto ambiental”, um indício de que esses outros tribunais também não vêm estabelecendo 

                                                           
240 Casos 05, 07, 12, 14, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 36, 37, 39, 40.  
241 Caso 23.  
242 Casos 04, 06, 11, 14, 18, 19, 25, 27, 32, 38, 39, 40.  
243 Casos 04, 06, 11, 14, 32, 38, 39.  
244 Art. 225, § 1º, IV, da Constituição Federal de 1988. 
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critérios para a interpretação do mesmo ponto. Essas informações são importantes na medida 

em que revelam que o tribunal não vem arcando com alguns custos previstos no modelo 

teórico. Explico.  

O modelo teórico sugere que a aplicação de uma norma aberta é mais custosa que a 

aplicação de uma regra em razão das inúmeras circunstâncias fáticas que devem ser levadas 

em consideração por órgãos administrativos e tribunais no momento de aplicá-la. Em tese, 

portanto, um tribunal, ao interpretar e aplicar a norma aberta que obriga a realização de EIA 

para empreendimentos causadores de “significativos impactos ambientais”, deveria debruçar-

se sobre os detalhes do empreendimento, entender as diversas formas pelas quais ele afetará a 

fauna e a flora no seu entorno, encontrar metodologias para a mensuração da poluição 

produzida, avaliar se as alternativas tecnológicas empregadas atenuarão os impactos 

ambientais previstos e assim por diante. Fazer essa análise demandaria mais tempo de 

desembargadores e recursos do tribunal do que a aplicação de uma regra.  

No entanto, o que se verificou na pesquisa realizada é que o tribunal não se aprofunda 

naquelas questões técnicas cuja compreensão seria necessária para definir se determinado 

empreendimento causará ou não “significativo impacto ambiental”. Na realidade, os 

desembargadores, em seus votos ou durante os debates da sessão de julgamento, mostram-se 

pouco cuidadosos no momento de aferir os impactos ambientais de determinado 

empreendimento. Veja-se, por exemplo, o conceito de “significativo impacto ambiental” 

oferecido por um desembargador no julgamento do já citado caso das Estações Rádio-Base: 

  
Significativo é aquilo que não é insignificante. Quer parecer que a 
degradação ambiental, na espécie, não pode ser classificada como 
insignificante, ou, no mínimo, há dúvida a respeito. Por esta razão, e até 
como forma de manter acesa a discussão enquanto não fique definitivamente 
esclarecida a situação, ouso divergir do voto do ilustre relator245. (Destaques 
nossos).  

 
Outro desembargador, julgando caso em que um empreendedor privado buscava 

reformar suas instalações portuárias246, justificou a necessidade de apresentação de EIA da 

seguinte maneira:  

 
A rigor, o que se pensa, nestes autos, é que a empresa privada, com a 
ganância de faturamento, sob o ponto de vista puramente econômico-
financeiro, não quer nem ouvir falar em EIA. (...) A soja na Amazônia, no 

                                                           
245 Voto do Desembargador João Batista Moreira no caso 04.  
246 Voto do Desembargador Souza Prudente no caso 32.  
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surto que está sendo desenvolvida, sem qualquer estudo prévio de impacto 
ambiental, vai levar a Amazônia a desaparecer do planeta. Isso é uma 
conseqüência inevitável. E eu não quero que a minha consciência, um dia 
perante Deus, seja condenada a pagar por isso. 

 

É perceptível, portanto, que a vagueza da norma que exige a elaboração de EIA para 

empreendimentos com “significativo impacto ambiental” não vem se traduzindo, no tribunal, 

num verdadeiro empenho na análise das variadas circunstâncias que poderiam ser abordadas. 

Logo, nesses casos, os custos referentes à judicialização não resultam em decisões 

preocupadas com a efetividade do licenciamento. A exigência da apresentação de EIA torna-

se, aos olhos do tribunal, uma mera etapa procedimental do licenciamento.  

As controvérsias em torno dos estudos ambientais requeridos no licenciamento não se 

resumem à realização do EIA em empreendimentos de significativo impacto ambiental. 

Encontraram-se também 05 casos em que um dos motivos da judicialização do licenciamento 

foi a insuficiência dos estudos apresentados247, como, por exemplo, no licenciamento 

ambiental da ampliação de porto localizado na Hidrovia Paraguai-Paraná248, quando o tribunal 

determinou que os estudos ambientais das respectivas obras fossem mais detalhados, de modo 

a incluir considerações sobre os possíveis impactos da ampliação do porto sobre todo o Rio 

Paraguai. Também nesse caso específico percebeu-se a fragilidade de alguns argumentos 

trazidos pelos desembargadores. Um deles, contrapondo-se ao argumento da União de que a 

ampliação de um único porto não seria suficiente para a degradação ambiental de todo o rio 

Paraguai, afirmou:  

 
É absurdo a União dizer que não vai representar alteração porque vai, o bom 
senso diz isso, não há necessidade de aprofundamento técnico.249  

 
 

A terceira espécie de questão procedimental mais tratada pelo tribunal (4 casos250) diz 

respeito à ausência de regular autorização do Congresso Nacional para o aproveitamento dos 

recursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas 

minerais em terras indígenas251. 

                                                           
247 Casos 18, 19, 25, 27, 40.  
248 Caso 27.  
249 Voto do Desembargador João Batista Moreira no caso 27. 
250 Casos 01, 07, 35, 37.  
251 Art. 231, § 3º, da Constituição Federal de 1988.  
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Também foram objeto da análise do tribunal controvérsias envolvendo: a repartição de 

competências fiscalizatórias entre o IBAMA e órgãos estaduais252; a falta de autorização do 

IBAMA para a supressão de vegetação253; irregularidades nos atos necessários para a 

realização de audiência pública durante o licenciamento254; falta de participação de outro 

órgão administrativo, como o IPHAN, no licenciamento255; recusa do IBAMA em enviar 

documentos necessários para o licenciamento realizado pelo órgão ambiental licenciador256; 

falta da entrega de documento necessário para a renovação da licença de operação257. 

Vale destacar que a grande maioria das questões procedimentais mencionadas acima 

está relacionada ao fato de o licenciamento ambiental ser um processo complexo, que 

envolve, na maioria das vezes, a participação de mais de um ente público. Órgãos 

licenciadores estaduais, por exemplo, necessitam da autorização do IBAMA para licenciar 

empreendimentos que dependam da supressão de determinadas espécies de vegetação258. Por 

sua vez, a atuação do IBAMA está condicionada, em muitos casos, à autorização do 

Congresso Nacional259 e ao parecer de outros órgãos administrativos, como o IPHAN ou a 

FUNAI260. Nesse ambiente regulatório, onde muitos entes públicos detêm alguma 

participação no desenrolar do procedimento, há mais chances de conflitos surgirem, tendência 

essa que acabou sendo corroborada por nossa pesquisa.  

Por fim, também foi possível observar que em nenhum dos casos analisados o tribunal 

afastou a aplicação de uma regra procedimental em nome de algum valor ou princípio 

supostamente mais relevante. Os desembargadores não cogitaram, por exemplo, dispensar 

alguma formalidade do licenciamento em razão da relevância econômica ou social de certo 

empreendimento.  

O fato de o Judiciário valorizar o rito procedimental delineado em leis e normas 

administrativas pode ser visto por dois ângulos diferentes. Primeiro, o Judiciário não atua para 

frear o excesso de burocracia no licenciamento. Segundo, a valorização do procedimento no 

Judiciário é um argumento a mais para que órgãos administrativos – sobretudo o CONAMA –  

avaliem com cuidado as conseqüências das normas que criam, pois eventuais excessos na 

                                                           
252 Casos 02, 03, 10, 20. 
253 Casos 10 e 11.  
254 Caso 25. 
255 Caso 07. 
256 Caso 13.  
257 Caso 16.  
258 Art. 3º, § 1º, Lei nº 4.771/65. 
259 Art. 231, § 3º, da Constituição Federal de 1988. 
260 Art. 21, Instrução Normativa nº 184, de 17 de julho de 2008. 
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exigência de estudos ou na criação de novas etapas procedimentais não serão corrigidos por 

juízes e tribunais.  

 
4.2.5 Normas administrativas mencionadas 

 
Ao examinar o papel do Congresso Nacional na disciplina do licenciamento ambiental, 

chegamos à conclusão que os legisladores brasileiros deixaram um espaço bastante amplo 

para que órgãos administrativos criassem normas sobre o tema. Esse espaço, no entanto, 

poderia ser restringido pela atuação do Judiciário, detentor do poder de invalidar os atos 

normativos criados por esses órgãos administrativos. Daí ser importante verificar como o TRF 

da 1ª Região convive com tais normas. 

Em primeiro lugar, é preciso observar que uma grande variedade de normas 

administrativas sobre proteção ambiental foi mencionada nas decisões de nossa amostra, 

sobretudo resoluções do CONAMA261 e decretos editados pelo Presidente da República262, 

sem que houvesse qualquer questionamento sobre a legalidade ou constitucionalidade de 

seus dispositivos. Isso demonstra que tanto as resoluções do CONAMA quanto os decretos 

federais vêm sendo vistos pelo tribunal e pelas partes litigantes como fontes normativas 

legítimas.  

 Em segundo lugar, destaque-se a pequena quantidade de menções a normas criadas 

pelo Ministério do Meio Ambiente263 ou pelo IBAMA264. Com relação a esse último órgão 

ambiental, revela-se particularmente interessante a ausência, mesmo nas decisões mais 

recentes, de menções à Instrução Normativa nº 184, norma que, desde 2008, disciplina em 

detalhes o procedimento do licenciamento ambiental federal.  

 

4.2.6 Fugindo do debate técnico: princípio da precaução e separação de poderes 

 

                                                           
261 Resolução nº 237/97 (casos 01, 08, 12, 14, 15, 17, 22, 23, 27, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 39, 40); Resolução nº 
01/86 (casos 11, 12, 14, 22, 27, 32, 35, 39); Resolução nº 01/88 (caso 07); Resolução nº 26/94 (caso 11); 
Resolução nº 278/01 (caso 11); Resolução nº 317/02 (caso 11); Resolução nº 04/85 (caso 12); Resolução nº 
302/02 (caso 17); Resolução nº 02/96 (caso 18); Resolução nº 303/02 (caso 30); Resolução nº 09/87 (caso 35). 
262 Decretos nº 97.632/89 (caso 06), nº 98.812/90 (caso 06), nº 750/93 (caso 11), nº 5.975/06 (caso 11), nº 
99.274/90 (casos 12, 14, 22, 26, 32), nº 5.300/04 (caso 30) e nº 88.358 (caso 32).  
263 Caso 05. 
264 Caso 13.  
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 A leitura dos votos e acórdãos nos permitiu concluir, páginas atrás, que o TRF da 1ª 

Região não se aprofunda em questões técnicas sobre o meio ambiente, agindo mais como um 

fiscal do procedimento a ser seguido por empreendedores e órgãos ambientais durante o 

licenciamento. A pesquisa realizada demonstra que os desembargadores valem-se 

freqüentemente de duas espécies de argumentos que, de certa forma, os desobrigam de 

realizar esse exame mais cuidadoso sobre os impactos ambientais dos empreendimentos em 

processo de licenciamento.  

 O primeiro argumento ancora-se numa versão forte do princípio da precaução e 

defende a idéia de que, havendo dúvida quanto ao prejuízo ambiental, deve-se tomar a decisão 

mais benéfica ao meio ambiente. Das 12 decisões em que o princípio da precaução aparece 

como uma das bases da fundamentação do voto do relator do recurso, em 10 foi possível 

identificar a adoção dessa versão forte do princípio265. No caso 32, por exemplo, em que se 

discutia a necessidade de elaboração de Estudo de Impacto Ambiental para a instalação de um 

terminal graneleiro no Porto de Santarém, Pará, um desembargador manifestou-se no seguinte 

sentido:  

Quando houver dúvida sobre o potencial deletério de uma determinada ação 
sobre o ambiente, toma-se a decisão mais conservadora, evitando-se a ação. 

 

 Da mesma forma, em outro caso266, quando se examinou o licenciamento de um 

projeto de manejo florestal no Piauí, afirmou-se:  

Diante do risco ou da probabilidade de dano à natureza, e não apenas na 
hipótese de certeza, o dano deve ser prevenido. Trata-se do princípio da 
precaução, fruto do aperfeiçoamento dos convênios internacionais 
celebrados no final da década de 80 e objeto da Declaração do Rio. 
(Destaques nossos).  

 

 A utilização da versão forte do princípio da precaução permite que juízes e tribunais 

tomem decisões aparentemente corretas mesmo quando o conjunto probatório é extremamente 

frágil para aferir-se qualquer tipo de dano ambiental. Agora, atente-se: a utilização do 

princípio da precaução não resultou, em nenhum dos casos analisados, no indeferimento da 

licença ambiental ou na imposição de algum novo, mais rígido, encargo ambiental para os 

                                                           
265 Casos 04, 11, 12, 14, 18, 22, 23, 32, 39. Em outros 2 casos (casos 01, 05) prevaleceu uma concepção mais 
branda do princípio da precaução, segundo a qual empreendedores e órgãos licenciadores podem agir mesmo 
quando não existe certeza sobre os possíveis impactos de uma obra, bastando que os mesmos tomem os cuidados 
necessários para que os prejuízos ambientais sejam atenuados. 
266 Caso 11.  
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empreendedores. Tanto no caso do Porto de Santarém quanto no caso do projeto de manejo 

florestal no Piauí, por exemplo, o tribunal limitou-se a ordenar a elaboração do EIA. Tudo 

isso parece demonstrar que, por mais criticável que seja267, a adoção do princípio da 

precaução em seu sentido forte não vem desaguando num exacerbado ativismo judicial no 

licenciamento ambiental.  

 O segundo argumento que respaldou a tomada de decisões sem uma análise cuidadosa 

dos aspectos técnicos presentes no licenciamento é o respeito ao princípio da separação de 

poderes, que, em vários casos, implicou numa atitude de deferência do tribunal às decisões 

dos órgãos licenciadores.  

 Note-se que o princípio da separação de poderes manifestou-se de diversas formas em 

votos e acórdãos. Houve casos em que desembargadores aludiram à presunção de veracidade 

dos atos dos órgãos licenciadores e ao poder discricionário da Administração Pública:  

Assim, se é o próprio órgão responsável pela concessão do licenciamento 
ambiental, qual seja, o IBAMA, que faz essa afirmação, e se os atos 
exarados por esse órgão têm a presunção de veracidade, tenho que a medida 
liminar tem o condão de causar grave lesão à ordem pública, pois invade a 
esfera de discricionariedade da administração e usurpa a competência 
privativa da administração pública de conceder a autorização para o 
empreendimento (...). Não deve e não pode o Judiciário substituir-se ao 
Executivo nas escolhas diretas de política governamental, naquilo que 
representa a sua atuação institucional, que envolve conveniência e 
oportunidade, sob pena de violação da Constituição Federal quando traça a 
engenharia tripartite do exercício do poder.268.  

 

 A maior capacidade técnica dos órgãos licenciadores também serviu de fundamento 

para decisões judiciais deferentes, como no caso 38, em que o TRF da 1ª Região determinou o 

prosseguimento de obras em rodovia no município de Santarém, Pará:  

Se os órgãos técnicos, tanto o estadual como o federal, não vêem a 
necessidade da elaboração do EIA / RIMA, não vejo como o juiz possa, por 
sua interpretação dos fatos, concluir pela necessidade e afirmar, como o fez, 
que a obra causará significativa degradação ao meio ambiente, contrariando 
as posições dos órgãos técnicos, sem estar baseado em um outro laudo 
técnico. 

 

                                                           
267 Para um debate sobre as fragilidades da versão forte do princípio da precaução como um parâmetro para guiar 
decisões estatais, cf. MOTA, Mauricio. Princípio da precaução no direito ambiental: uma construção a partir da 
razoabilidade e da proporcionalidade. Revista de Direito Ambiental, v. 13, 2008, pp. 180-211. Cf. também: 
SUNSTEIN, Cass. Laws of fear: beyond the precautionary principle. New York: Cambridge University 
Press, 2005, pp. 13 – 34.  
268 Caso 01.  
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 A deferência do tribunal também se evidencia no fato de que, em várias ocasiões, 

desembargadores utilizaram – como embasamento técnico de suas decisões – pareceres, 

estudos ou laudos de vistoria elaborados pelos próprios órgãos licenciadores269 ou Estudos de 

Impacto Ambiental aprovados pelos mesmos270.  

 Essa relativa “inércia” do tribunal destaca-se ainda mais se percebermos que em 

apenas um caso271 o tribunal anulou sentença proferida em primeiro grau e determinou que 

fosse realizada perícia sobre os danos ambientais provocados por determinado 

empreendimento. Mencione-se ainda o fato, talvez sintoma do mesmo fenômeno, de que em 

apenas dois casos desembargadores citaram, em seus votos, elementos trazidos por prova 

pericial produzida pelas partes em primeiro grau272. 

 

4.3.1.7 O TRF da 1ª Região diante do modelo teórico 

 

 Das 40 decisões pesquisadas emerge um tribunal certamente coadjuvante no conjunto 

das instituições responsáveis por estabelecer parâmetros normativos para o licenciamento 

ambiental. Em nenhum caso o tribunal determinou a fixação ou invalidação de encargos 

ambientais, tampouco deferiu ou indeferiu em definitivo a licença ambiental, muito menos 

julgou ilegal ou inconstitucional determinado ato normativo.  

 Na verdade, a pesquisa demonstrou que, em grande parte de suas decisões, o TRF da 

1ª Região limitou-se a, primeiro, determinar que o IBAMA, por ser o órgão competente, 

conduzisse o licenciamento ambiental e, segundo, ordenar que o empreendedor elaborasse ou 

complementasse os estudos relacionados aos impactos ambientais do projeto em 

licenciamento.  

 Tal forma de atuação não parece ser uma excentricidade do TRF da 1ª Região. Em 

ampla pesquisa de jurisprudência, que envolveu a análise de decisões de diversos Tribunais de 

                                                           
269 Caso 01, 11, 14, 18, 22, 29, 31, 34, 38, 39.  
270 Casos 01, 22, 27.  
271 Caso 18.  
272 Casos 33 e 39.  
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Justiça, todos os cinco Tribunais Regionais Federais, STF e STJ, Maria Rita Dias chegou a 

conclusões semelhantes às que acabamos de apresentar273. 

 Diante do modelo teórico construído, a discrição do TRF da 1ª Região tem duas 

implicações principais.  

 Em primeiro lugar, o tribunal, dado que não cria regras, não vem se apresentando 

como uma fonte direta relevante de complexidade (no sentido de excesso de regras) na 

disciplina do licenciamento ambiental.   

 Em segundo lugar, o fato de o tribunal não criar parâmetros claros para a interpretação 

das normas abertas sobre licenciamento acaba significando que os custos decorrentes da 

aplicação incerta dessas normas acabam sendo suportados principalmente por 

empreendedores e órgãos licenciadores, e não pelo Judiciário. Explico.  

 Um dos pontos mais relevantes do modelo teórico diz respeito ao fato de a aplicação 

de normas abertas ser mais custosa do que a aplicação de regras, pois aquelas necessitam da 

análise de um número maior de circunstâncias fáticas para serem aplicadas. Em tese, portanto, 

o Judiciário, ao aplicar normas abertas, deveria incorrer em custos mais expressivos para 

examinar se determinado empreendimento provocará, de fato, “significativo impacto 

ambiental” ou “impacto ambiental de âmbito nacional ou regional”. Ainda em tese, esses 

custos mais expressivos deveriam, aos poucos, forçar o Judiciário a estabelecer normas mais 

precisas, capazes de diminuir o tempo e custos necessários para a solução desse tipo de 

controvérsia.  

 No entanto, verificamos que o Judiciário, na maioria das vezes, não se aprofunda em 

questões técnicas, transferindo os custos e as verdadeiras decisões sobre a viabilidade 

ambiental de empreendimentos para as mãos de empreendedores e órgãos licenciadores. 

 É de se perguntar por que os desembargadores não se mostraram interessados em 

definir parâmetros claros para a interpretação de expressões abertas como “significativo 

impacto ambiental” ou “impacto ambiental nacional ou regional”. O modelo teórico pode 

oferecer uma hipótese: a freqüência de casos sobre licenciamento é baixa, o que não 

justificaria a criação de regras para abreviar o tempo e esforço na solução de tais casos.  

                                                           
273

 DIAS, Maria Rita Rebello Pinho. A concretização do conceito de desenvolvimento sustentável: Uma análise 
jurisprudencial do conflito entre desenvolvimento econômico e o direito ao meio ambiente. Dissertação de 
mestrado. PUC-SP, 2010, pp. 132 – 142.  
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 Outro motivo que parece impedir a formulação de parâmetros decisórios reside na 

própria natureza dos conflitos que emergem durante o processo de expedição de licenças. O 

risco de danos ambientais irreversíveis – argumento sempre levantado em ações civis públicas 

e ações populares – e os altos custos suportados pelo empreendedor em razão da suspensão do 

licenciamento fazem com que tais conflitos sejam solucionados, na maioria das vezes, por 

meio de deferimentos e suspensões de liminares. Isso tende a dificultar a sedimentação de 

teses jurídicas sobre o tema, que poderiam neutralizar as incertezas decorrentes do grande 

número de normas abertas em nossa legislação ambiental.    

 

4.3 Qual é o papel do CONAMA? 

 

4.3.1 Metodologia 

 

 Dos dados expostos até aqui, conclui-se que tanto o Congresso Nacional quanto o 

Poder Judiciário deixam um amplo espaço de manobra para que órgãos administrativos 

disciplinem os principais aspectos do licenciamento ambiental. Como já sugerido nesta 

dissertação, esse espaço de manobra vem sendo ocupado sobretudo pelo CONAMA, que 

desde 1997 editou 43 resoluções274 contendo normas gerais e abstratas que tratam de 

competências licenciatórias, rito procedimental do licenciamento e encargos ambientais a 

serem fixados pelo órgão licenciador e seguidos pelos empreendedores. 

 O fato de o CONAMA ter conquistado, nos últimos 30 anos, ampla legitimidade 

normativa e política para regular o licenciamento ambiental pode ser visto por dois ângulos 

distintos.  

 Por um lado, poder-se-ia afirmar que o CONAMA é o principal responsável pela 

inexistência de normas jurídicas ou iniciativas capazes de conferir eficiência e efetividade ao 

licenciamento ambiental. Quanto maior o poder, maior a responsabilidade.  

 Por outro lado, torna-se inevitável concluir que qualquer pretensão de reformar o 

licenciamento ambiental passa por uma reflexão sobre a maneira como está organizado o 

                                                           
274  Resoluções CONAMA nº 237/97, 248/99, 257/99, 264/99, 273/00, 279/01, 283/01, 284/01, 286/01, 289/01, 
293/01, 302/02, 305/02, 306/02, 307/02, 308/02, 312/02, 313/02, 316/02, 334/03, 335/03, 344/04, 346/04, 
347/04, 349/04, 350/04, 357/05, 358/05, 362/05, 369/06, 371/06, 375/06, 377/06, 379/06, 382/06, 385/06, 
387/06, 396/08, 404/08, 412/09, 413/09, 416/09, 420/09.  
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processo de produção normativa do CONAMA, algo que não vem sendo levado em 

consideração nos atuais debates sobre reformas no licenciamento.   

 Este item da dissertação tem como objetivo examinar como o Plenário do CONAMA, 

que é seu órgão superior de deliberação275, cria normas para o licenciamento ambiental. Para 

tanto, foram feitos três estudos de caso sobre a elaboração de normas de licenciamento. Foram 

analisadas três resoluções e as respectivas atas das reuniões do Plenário do CONAMA nas 

quais as mesmas resoluções foram aprovadas. A análise das atas fornece bons subsídios para 

uma avaliação de como alguns pontos do regimento interno acabam implicando na edição de 

normas de baixa qualidade.  

 Ao selecionar as resoluções, baseei-me em dois critérios: o da finalidade das 

resoluções e o da abrangência.  

 Quanto à finalidade, pode-se dividir as resoluções sobre licenciamento em duas 

categorias: aquelas cuja finalidade principal é criar procedimentos especiais de licenciamento 

ambiental, seja simplificando-o ou tornando-o mais rígido; e aquelas resoluções cuja 

finalidade não é fixar procedimentos especiais de licenciamento, embora prevejam, ainda que 

sutilmente em alguns casos, novos encargos ou formalidades que devem ser obedecidas por 

empreendedores e órgãos ambientais.  

 Buscou-se selecionar ao menos uma resolução de cada categoria. Por trás dessa opção 

metodológica, está a intenção de verificar se os conselheiros do CONAMA comportam-se de 

maneira diferente na elaboração de suas resoluções, sendo talvez menos criteriosos na análise 

dos impactos sobre o licenciamento trazidos pela segunda categoria de resoluções.  

 Das 24 resoluções encontradas que tratam primordialmente do procedimento de 

licenciamento ambiental276, foi objeto de nossa investigação a Resolução nº 404, que 

regulamenta o licenciamento de aterros sanitários de pequeno porte de resíduos sólidos 

urbanos. Convém registrar que a Resolução nº 237, principal norma disciplinadora do 

procedimento de licenciamento ambiental, não foi selecionada porque não se encontra 

disponível, na página eletrônica do CONAMA na internet, a ata da reunião plenária em que se 

aprovou essa resolução, o que inviabilizou a nossa análise nesse caso. 

                                                           
275 Art. 7º, Regimento Interno do CONAMA (Anexo da Portaria nº 168, de 10 de junho de 2005, Ministério do 
Meio Ambiente). 
276 Resoluções nº 237/97, 248/99, 264/99, 273/00, 279/01, 283/01, 284/01, 286/01, 289/01, 305/02, 308/02, 
312/02, 334/03, 335/03, 347/04, 349/04, 350/04, 371/06, 377/06, 385/06, 387/06, 404/08, 412/09, 413/09. 
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 Das 19 resoluções encontradas que não tratam primordialmente do procedimento de 

licenciamento ambiental277, optou-se pela Resolução nº 382, que dispõe sobre limites 

máximos de emissão de poluentes atmosféricos para fontes fixas.  

  A terceira resolução foi selecionada com base no critério da abrangência. Ou seja: 

tentou-se identificar aquela resolução com potencial de atingir o maior número possível de 

empreendedores e órgãos licenciadores. A resolução escolhida foi a de nº 420, que dispõe 

sobre a qualidade do solo. 

 Após a seleção das resoluções, tomou-se um segundo passo, que envolveu a leitura das 

atas das reuniões do Plenário do CONAMA em que aquelas três resoluções foram 

aprovadas278. Tal material de pesquisa demonstrou ser extremamente rico, revelando quais 

fatores são levados em consideração pelos conselheiros no momento da criação de normas 

sobre o licenciamento ambiental.  

 A riqueza do material também impôs uma série de desafios metodológicos. O maior 

deles foi o da sistematização: como organizar todas as informações contidas nas atas de modo 

a não transformar a análise numa mera colcha de retalhos contendo curiosidades e 

idiossincrasias dos conselheiros? Nesse ponto, o modelo teórico revelou-se de extrema 

utilidade para a avaliação da atuação do Plenário do CONAMA e de seus conselheiros. 

Embora o modelo teórico não forneça respostas prontas para todos os dilemas enfrentados 

pelo CONAMA, ele aponta para um conjunto mínimo de aspectos que deveriam ser objeto da 

preocupação de conselheiros comprometidos com a maximização da riqueza da sociedade e 

com a eficiência e efetividade do licenciamento ambiental.   

 Assim, buscou-se averiguar se os conselheiros, ao criarem regras ou normas abertas 

sobre licenciamento ambiental, discutem alguns dos seguintes pontos extraídos do modelo 

teórico:   

a) a freqüência com que a norma será aplicada; 
b) a capacidade técnica, financeira e humana dos órgãos licenciadores;  
c) a complexidade criada pelo excesso de regras procedimentais; 
d) custos relacionados à superinclusão e subinclusão das regras; 
e) a relação de causalidade entre a norma criada e o objetivo que a norma 

pretende alcançar; 
f) custos com a possível judicialização de normas abertas; 
g) os benefícios decorrentes da norma. 

                                                           
277 Resoluções nº 257/99, 293/01, 302/02, 306/02, 307/02, 313/02, 316/02, 344/04, 346/04, 357/05, 358/05, 
362/05, 369/06, 375/06, 379/06, 382/06, 396/08, 416/09, 420/09. 
278 Tais atas podem ser encontradas na página eletrônica do CONAMA na internet: www.mma.gov.br/ 
/port/conama/reunoe.cfm. Acesso em 06 de agosto de 2010.  
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 A partir desses parâmetros, foi possível identificar algumas regras de organização 

interna do CONAMA que parecem dificultar a criação de normas mais eficientes e efetivas 

para o licenciamento ambiental. 

 

4.3.2 Análise das resoluções e reuniões plenárias  

 

4.3.2.1 Resolução nº 420 (qualidade do solo) 

 

A Resolução nº 420 criou critérios para orientar os órgãos ambientais na avaliação da 

qualidade ambiental do solo, fixando inúmeras metodologias para a mensuração dos riscos 

relacionados à presença de determinadas substâncias químicas no solo. Além disso, 

estabeleceu diretrizes para o gerenciamento de áreas contaminadas por essas mesmas 

substâncias.  

No que se refere ao licenciamento ambiental, interessa-nos o artigo 14279 da 

Resolução, segundo o qual os empreendimentos que desenvolvem atividades com potencial 

de contaminação dos solos e águas subterrâneas deverão, a critério do órgão ambiental 

competente, adotar dois tipos de medidas. A primeira é “implantar programa de 

monitoramento de qualidade do solo e das águas subterrâneas na área do empreendimento”. 

Como pode ser exigido “a critério do órgão ambiental”, nada impede que tal programa de 

monitoramente seja requerido pelo órgão licenciador durante o processo licenciamento 

ambiental.  A segunda medida consiste na apresentação de um “relatório técnico conclusivo 

sobre a qualidade do solo e das águas subterrâneas, a cada solicitação de renovação de licença 

e previamente ao encerramento das atividades”.  

                                                           
279 Art. 14, da Resolução CONAMA nº 420: “Com vista à prevenção e controle da qualidade do solo, os 
empreendimentos que desenvolvem atividades com potencial de contaminação dos solos e águas subterrâneas 
deverão, a critério do órgão ambiental competente: I - implantar programa de monitoramento de qualidade do 
solo e das águas subterrâneas na área do empreendimento e, quando necessário, na sua área de influência direta e 
nas águas superficiais; e II - apresentar relatório técnico conclusivo sobre a qualidade do solo e das águas 
subterrâneas, a cada solicitação de renovação de licença e previamente ao encerramento das atividades. 
§ 1o Os órgãos ambientais competentes publicarão a relação das atividades com potencial de contaminação dos 
solos e das águas subterrâneas, com fins de orientação das ações de prevenção e controle da qualidade do solo, 
com base nas atividades previstas na Lei no 10.165, de 27 de dezembro de 2000. 
§ 2o O programa de monitoramento para as águas subterrâneas, bem como o relatório técnico, mencionados nos 
incisos I e II, deverão ser estabelecidos observadas as ações implementadas no âmbito do Sistema Nacional de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos-SINGREH.” 
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Pela leitura da ata da 96ª Reunião Ordinária do Plenário do CONAMA, percebe-se que 

essas duas regras procedimentais – implantação de programa de monitoramento e 

apresentação de relatório técnico conclusivo – não foram sequer debatidas. Tampouco se 

discutiu a possibilidade de tais medidas serem exigidas de maneira discricionária, “a critério 

do órgão ambiental”.  

Vale notar ainda que o CONAMA não define, na resolução, o conteúdo desse 

“relatório técnico conclusivo”, o que leva a crer que se tratou de uma delegação tácita para 

que órgãos licenciadores o façam, delegação esta sobre cuja conveniência também não foi 

debatida durante a reunião.  

A falta de interesse dos conselheiros em debater essas novas exigências 

procedimentais também significa uma falta de interesse em entender qual o impacto desses 

dispositivos sobre o já complexo processo de licenciamento.  

Por sua vez, o § 1º do art. 14 foi sim objeto de discussões por parte dos conselheiros. 

Esse dispositivo prevê que “os órgãos ambientais competentes publicarão a relação das 

atividades com potencial de contaminação dos solos e das águas subterrâneas, com fins de 

orientação das ações de prevenção e controle da qualidade do solo”. Como se percebe, “os 

órgãos ambientais competentes” também ficaram responsáveis por definir quais atividades 

estarão sujeitas às ações de prevenção e controle da qualidade do solo. O que se discutiu em 

plenário foi a modificação da expressão “órgãos ambientais competentes” por alguma outra 

que conferisse maior clareza nessa espécie de delegação de poder normativo.  

Um conselheiro sugeriu “IBAMA e demais órgãos ambientais competentes” 280. 

Outro, “órgãos ambientais competentes, União, estados e municípios” 281. Entrando no debate, 

a Secretária-Executiva do CONAMA afirmou que não seria possível delegar essa 

competência a entes públicos municipais, justificando a sua posição da seguinte maneira:  

Não sei se município tem essa competência, mas enfim (...). Só estou 
dizendo que tem que ter cuidado com isso, essa coisa de querer dar papel a 
todo mundo a toda hora282.  

 

                                                           
280 Ministério do Meio Ambiente. Ata da 96ª Reunião Ordinária do CONAMA, 25 de novembro de 2009, p. 103. 
281 Ministério do Meio Ambiente. Ata da 96ª Reunião Ordinária do CONAMA, 25 de novembro de 2009, p. 104. 
282 Ministério do Meio Ambiente. Ata da 96ª Reunião Ordinária do CONAMA, 25 de novembro de 2009, p. 104. 
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No fim, mesmo sem nenhuma consideração sobre a capacidade institucional dos 

órgãos ambientais ou sobre possíveis conflitos de competência normativa, prevaleceu a 

expressão “órgãos ambientais competentes”.  

Apesar de não ter sido discutido em plenário, o § 2º do art. 14 também merece nossa 

atenção, pois se apresenta como uma possível fonte de complexidade no licenciamento 

ambiental. Nesse dispositivo, o CONAMA determinou que tanto o “programa de 

monitoramento” quanto o “relatório técnico conclusivo” exigidos do empreendedor deverão 

ser confeccionados de acordo com “as ações implementadas no âmbito do Sistema Nacional 

de Gerenciamento de Recursos Hídricos”, sem especificar quais ações seriam essas. O 

potencial gerador de insegurança jurídica dessa norma torna-se ainda mais evidente se 

lembrarmos que o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos é formado por 

um grande número de entes públicos283.  

Observe-se também o art. 19 da resolução, também possuidor de potencial para tornar 

o licenciamento mais lento e burocrático. Diz ele que o monitoramento da qualidade do solo, 

que pode ser fixado pelo órgão ambiental como uma condicionante da licença, deverá ser 

realizado somente por laboratórios acreditados pelo INMETRO. Essa exigência cria mais um 

guichê na burocracia estatal e privilegia controles procedimentais em detrimento do controle 

de resultados na avaliação da qualidade do solo.  

Criticado durante a reunião plenária, o art. 19 foi flexibilizado por uma proposta de 

emenda284 feita pela Confederação Nacional de Indústrias, preocupada com o fato de que o 

INMETRO, segundo informações expostas durante a reunião plenária anterior, leva em média 

10 meses para acreditar um laboratório285. Para evitar atrasos nos licenciamentos em curso à 

época da edição da resolução, criou-se um parágrafo único permitindo, durante os cinco anos 

seguintes, que o monitoramento do solo fosse realizado por instituição “aceita pelos órgãos 

ambientais ou de recursos hídricos”.  

                                                           
283 Art. 33, da Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997: “Integram o Sistema Nacional de Gerenciamento de 
Recursos Hídricos: I – o Conselho Nacional de Recursos Hídricos; I-A. – a Agência Nacional de Águas; II – os 
Conselhos de Recursos Hídricos dos Estados e do Distrito Federal; III – os Comitês de Bacia Hidrográfica; IV – 
os órgãos dos poderes públicos federal, estaduais, do Distrito Federal e municipais cujas competências se 
relacionem com a gestão de recursos hídricos; V – as Agências de Água.”  
284 A possibilidade de apresentação de emendas durante as reuniões plenárias do CONAMA está prevista no art. 
13, II, de seu Regimento Interno: “Art. 13. A deliberação dos assuntos em Plenário obedecerá à seguinte 
seqüência: (...) II - terminada a exposição, a matéria será posta em discussão, podendo qualquer conselheiro 
apresentar emendas por escrito, com a devida justificativa (...)” 
285 Ministério do Meio Ambiente. Ata da 95ª Reunião Ordinária do CONAMA, 03 de setembro de 2009, p. 78. 
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Nesse ponto, é perceptível que o CONAMA optou por trocar um problema – atrasos 

na acreditação de laboratórios pelo INMETRO – por outro – a subjetividade e falta de 

parâmetros na escolha, pelos órgãos ambientais, dos laboratórios que poderão realizar o 

monitoramento da qualidade do solo. Do ponto de vista do empreendedor, o segundo 

problema talvez seja mais facilmente contornável em razão da maior possibilidade de 

influenciar as decisões do órgão licenciador do que de um órgão técnico como o INMETRO, 

menos infenso à pressão de empreendedores.  

Com relação à necessidade de atualização das diretrizes estabelecidas e correção de 

eventuais deficiências, a resolução contém artigo, pouco mencionado durante a reunião, que 

prevê a sua revisão após cinco anos contados a partir de sua publicação. Por outro lado, a 

resolução não estabelece nenhum procedimento administrativo capaz de afastar a aplicação 

superinclusiva das regras e padrões ambientais criados.  

Por fim, ressalte-se que os conselheiros negligenciaram, ao menos durante a reunião 

plenária, a existência de leis estaduais sobre a qualidade do solo e gerenciamento de áreas 

contaminadas. No dia da reunião, já estava em vigor, por exemplo, a Lei nº 13.577, do Estado 

de São Paulo, que também trata do assunto.  

 Conclui-se, portanto, que pontos importantes para a eficiência e efetividade do 

licenciamento ambiental foram tratados displicentemente, isso quando não foram ignorados 

por completo. Regras procedimentais, cuja aplicação pode provocar custos desnecessários 

para uma grande quantidade de empreendedores, foram criadas sem qualquer análise de 

custos e benefícios, assim como competências normativas foram delegadas por meio de 

normas abertas para um grande número de entes públicos, abrindo um caminho razoavelmente 

largo para o surgimento de conflitos.  

  

4.3.2.2 Resolução nº 404 (licenciamento ambiental de aterro sanitário de pequeno porte de 
resíduos sólidos urbanos) 

 

A proposta de uma resolução para simplificar o licenciamento ambiental de aterros 

sanitários de pequeno porte teve uma motivação bem clara: pequenos municípios não tinham 

como suportar o custo financeiro da elaboração do Estudo de Impacto Ambiental necessário 

para o licenciamento ambiental de aterros sanitários. Nessa linha foi a manifestação do então 

Ministro do Meio Ambiente, presente à reunião:  
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Visitei municípios do interior e vários Prefeitos diziam que produziam uma 
quantidade pequena de lixo, tinham pouquíssimo dinheiro e se fossem pagar 
todos os EIA/RIMAs e todas as equipes, não ia sobrar dinheiro para fazer o 
aterro sanitário. Eles diziam: olha o dinheiro que eu tenho ou dá para fazer o 
estudo ou dá para fazer o aterro.286 

 

A exigência da elaboração de um EIA para a expedição da licença ambiental de um 

aterro sanitário está prevista numa das mais antigas resoluções do CONAMA, a nº 01/86, que 

em seu artigo 2º prescreve:  

 

Art. 2o Dependerá de elaboração de estudo de impacto ambiental e 
respectivo relatório de impacto ambiental - RIMA, a serem submetidos à 
aprovação do órgão estadual competente, e da Secretaria Especial do Meio 
Ambiente - SEMA em caráter supletivo, o licenciamento de atividades 
modificadoras do meio ambiente, tais como: 

(...) 
X - Aterros sanitários, processamento e destino final de resíduos 

tóxicos ou perigosos; 
 

A norma transcrita presume, portanto, que qualquer aterro sanitário produzirá 

significativos impactos ambientais, motivo pelo qual se torna obrigatória a apresentação de 

EIA durante o licenciamento ambiental. No entanto, como foi enfatizado diversas vezes nas 

duas reuniões plenárias que trataram da resolução, essa presunção mostrou-se ineficiente e 

inefetiva. Ineficiente porque os custos necessários para licenciar, sobretudo para a confecção 

do EIA, não compensavam os benefícios ambientais quando a norma era aplicada em 

pequenos municípios. Inefetiva porque a falta de recursos orçamentários para que pequenos 

municípios elaborassem o EIA e obtivessem a licença impediu a construção de aterros 

sanitários, resultando, por falta de alternativas, na deposição de resíduos sem tratamento em 

áreas abertas – os populares “lixões”. O relator da matéria na reunião plenária tratou da 

questão da seguinte forma:  

 

Em Goiás, todos os que tentaram fazer um aterro sanitário viraram lixões e 
nenhum deles era licenciado. E honestamente ouso fazer uma relação de 
conseqüência, de causa e conseqüência, que o não licenciamento é que levou 
a degradação do ambiente, porque o não licenciamento não deu ao Estado 
localização, as condições necessárias para que lá pudesse ser fiscalizado e 
monitorado287. 

                                                           
286  Ministério do Meio Ambiente. Ata da 52ª Reunião Extraordinária do CONAMA, 30 de outubro de 2008, p. 
4. 
287 Ministério do Meio Ambiente. Ata da 91ª Reunião Ordinária do CONAMA, 10 e 11 de setembro de 2008, p. 
29. 
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Como se nota, a exigência de apresentação de EIA durante o licenciamento de aterros 

de pequeno porte é um exemplo claro de como uma regra pode ser superinclusiva, alcançando 

situações que não deveriam ser alcançadas. A superinclusão da regra, combinada com a 

inexistência de mecanismos administrativos que permitissem o afastamento dessa mesma 

regra durante o licenciamento (chamados neste dissertação de processos de formalização de 

exceções), fizeram com que a única alternativa para a solução da questão fosse a criação de 

uma nova norma jurídica para simplificar o licenciamento desse tipo de empreendimento.   

O debate em torno da Resolução nº 404 deu-se em duas reuniões: a 91ª Reunião 

Ordinária, na qual a proposta da resolução foi apresentada, mas não votada em razão de um 

pedido de vista de um conselheiro representante de uma associação ambientalista; e a 52ª 

Reunião Extraordinária, na qual o texto foi finalmente votado e aprovado.  

O pedido de vista ocorrido na primeira reunião levanta questões importantes. Desde o 

início da reunião, tanto o relator da matéria quanto os demais conselheiros que se 

manifestaram tentaram imprimir um sentido de urgência na aprovação da resolução, inclusive 

mencionando que muitos municípios perderiam verbas públicas federais devido à falta de 

licença para a construção de aterros sanitários. Foi perceptível, portanto, o descontentamento 

de alguns conselheiros com o pedido de vista, talvez agravado pela falta de uma justificativa 

convincente para tal, como evidenciado no seguinte diálogo:  

Sr. Carlos André Osório Carneiro – Boa tarde a todos. Eu gostaria de pedir 
vistas desse processo. Vistas dessa Resolução.  
Srª. Izabella Mônica Vieira Teixeira – Carlos, você pode justificar o seu 
pedido de vista? Por gentileza. Só para dizer o que te motiva a pedir vistas. 
Só para eu entender. Pode ser ou não?  
Sr. Carlos André Osório Carneiro – Bem, prioritariamente é uma 
prerrogativa regimental a solicitação de vistas, em que não está prevista a 
justificativa no momento da solicitação.  
Srª. Izabella Mônica Vieira Teixeira – Não estou querendo que você 
justifique, estou querendo que você explique. Se você pode esclarecer o 
motivo.  
Sr. Carlos André Osório Carneiro – Tem vários pontos aqui, em que, a meu 
ver, causam estranhezas. Por exemplo, não ter obrigatoriedade do 
EIA/RIMA, nós entendemos que tem que haver, se tratando de uma coisa tão 
séria. 

 

O regimento interno do CONAMA permite que qualquer conselheiro requeira, uma 

única vez, vista de matéria não votada, ficando obrigado a elaborar parecer no prazo de 30 
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dias e restituir ao Plenário a matéria objeto do pedido de vista288. No CONAMA, a 

possibilidade de qualquer conselheiro pedir vista é particularmente problemática, dado o 

número de conselheiros que dele participam289, várias vezes maior do que o de outros órgãos 

administrativos federais com competências normativas.  

Um grande número de participantes no processo de produção normativa com direito de 

pedir vista da matéria em votação, como é o caso do CONAMA, aumenta significativamente 

os custos da obtenção do consenso político necessário para a edição de uma norma, fato este 

ressaltado em nosso modelo teórico. O aumento dos custos de obtenção do consenso político 

pode implicar, por exemplo, na criação de normas abertas em situações em que seria mais 

recomendável a criação de uma regra. Pode implicar também numa alocação ineficiente de 

recursos, que seriam mais bem empregados, por exemplo, na análise das conseqüências da 

norma em debate.  

No caso da resolução sobre o licenciamento simplificado de pequenos aterros 

sanitários, ficou claro que os custos decorrentes do pedido de vista (necessidade da 

organização de uma nova reunião para tratar do assunto, indefinições e atrasos nos processos 

de licenciamento em curso, manutenção de lixões) não se traduziram em melhorias 

significativas no texto da resolução. A única modificação decorrente das sugestões trazidas 

pelo conselheiro que solicitou vista resumiu-se ao tempo verbal do verbo ser empregado no 

primeiro artigo da resolução.  Se antes lia-se que o objetivo da resolução era “estabelecer que 

os procedimentos de licenciamento ambiental de aterros sanitários de pequeno porte serão 

realizados de forma simplificada”, a redação final diz que o objetivo é “estabelecer que os 

procedimentos de licenciamento ambiental de aterros sanitários de pequeno porte sejam 

realizados de forma simplificada”. Como se percebe, é uma alteração que não trará maiores 

efeitos práticos.  

 Voltemos às reuniões plenárias. Como já mencionado, por trás da proposta de uma 

resolução para simplificar o licenciamento de pequenos aterros sanitários estava o desejo de 

afastar a obrigação da apresentação do EIA. Logo, poder-se-ia imaginar que um dos pontos 

principais a ser debatido em plenário fosse o conceito de “significativo impacto ambiental” ou 

o de “aterro sanitário de pequeno porte”. Em outras palavras: seria esperado que o Plenário 

debatesse em quais situações um aterro sanitário provoca significativos danos ambientais e 

em quais ele não os provoca. No entanto, a leitura da ata da reunião permite perceber que esse 

                                                           
288 Art. 16, Anexo da Portaria nº 168, de 10 de junho de 2005. Ministério do Meio Ambiente. 
289 Em agosto de 2010, o CONAMA contava com 106 conselheiros.  
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ponto foi negligenciado durante os debates, prevalecendo o critério estabelecido pela Câmara 

Técnica, segundo o qual “serão considerados aterros sanitários de pequeno porte aqueles com 

disposição diária de até 20t (vinte toneladas) de resíduos sólidos urbanos”. Trata-se, portanto, 

de uma regra cujos impactos não foram analisados em plenário.  

 Outro ponto que também foi deixado de lado diz respeito ao custo necessário para se 

elaborar um EIA para aterros sanitários de pequeno porte. Apesar de muito ter sido falado 

sobre os elevados custos de se elaborar esse tipo de estudo, os conselheiros não basearam suas 

discussões em valores certos, numericamente determinados, o que de certa forma impediu que 

se examinasse, de forma transparente, se o problema do licenciamento de aterros é, de fato, o 

custo da elaboração do EIA ou se é um problema de gestão nas administrações municipais. 

 A mesma deficiência pôde ser notada quando os conselheiros discutiram o artigo 4º da 

resolução, que traz um extenso rol de encargos ambientais e estudos supostamente mais 

simplificados que devem ser exigidos de empreendedores no licenciamento. Vale a pena 

transcrevê-lo por inteiro: 

 

Art. 4º No licenciamento ambiental dos aterros sanitários de pequeno porte 
contemplados nesta Resolução deverão ser exigidas, no mínimo, as seguintes 
condições, critérios e diretrizes: 
I - vias de acesso ao local com boas condições de tráfego ao longo de todo o 
ano, mesmo no período de chuvas intensas; 
II - respeito às distâncias mínimas estabelecidas na legislação ambiental e 
normas técnicas; 
III - respeito às distâncias mínimas estabelecidas na legislação ambiental 
relativas a áreas de preservação permanente, Unidades de Conservação, 
ecossistemas frágeis e recursos hídricos subterrâneos e superficiais; 
IV - uso de áreas com características hidrogeológicas, geográficas e 
geotécnicas adequadas ao uso pretendido, comprovadas por meio de estudos 
específicos; 
V - uso de áreas que atendam a legislação municipal de Uso e Ocupação do 
Solo, desde que atendido o disposto no art. 5º e 10 da Resolução CONAMA 
nº 237, de 19 de dezembro de 1997, com preferência daquelas antropizadas e 
com potencial mínimo de incorporação à zona urbana da sede, distritos ou 
povoados e de baixa valorização imobiliária; 
VI - uso de áreas que garantam a implantação de empreendimentos com vida 
útil superior a 15 anos; 
VII – impossibilidade de utilização de áreas consideradas de risco, como as 
suscetíveis a erosões, salvo após a realização de intervenções técnicas 
capazes de garantir a estabilidade do terreno; 
VIII - impossibilidade de uso de áreas ambientalmente sensíveis e de 
vulnerabilidade ambiental, como as sujeitas a inundações; 
IX - descrição da população beneficiada e caracterização qualitativa e 
quantitativa dos resíduos a serem dispostos no aterro; 
X - capacidade operacional proposta para o empreendimento; 
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XI - caracterização do local; 
XII - métodos para a prevenção e minimização dos impactos ambientais; 
XIII - plano de operação, acompanhamento e controle; 
XIV - apresentação dos estudos ambientais, incluindo projeto do aterro 
proposto, acompanhados de anotação de responsabilidade técnica; 
XV - apresentação de programa de educação ambiental participativo, que 
priorize a não geração de resíduos e estimule a coleta seletiva, baseado nos 
princípios da redução, reutilização e reciclagem de resíduos sólidos urbanos, 
a ser executado concomitantemente à implantação do aterro; 
XVI - apresentação de projeto de encerramento, recuperação e 
monitoramento da área degradada pelo(s) antigo(s) lixão(ões) e proposição 
de uso futuro da área, com seu respectivo cronograma de execução; 
XVII - plano de encerramento, recuperação, monitoramento e uso futuro 
previsto para a área do aterro sanitário a ser licenciado; 
XVIII - Apresentação de plano de gestão integrada municipal ou regional de 
resíduos sólidos urbanos ou de saneamento básico, quando existente, ou 
compromisso de elaboração nos termos da Lei Federal no 11.445/2007; 
Parágrafo único. O órgão ambiental competente poderá a qualquer tempo, 
considerando as características locais, incluir novas exigências. 

 

Ressalte-se que não foram objeto de análise por parte dos conselheiros os custos 

necessários para o atendimento a todos os encargos e estudos exigidos nos incisos acima, 

remanescendo em aberto a questão de saber se a criação de tal resolução implicaria na 

verdadeira simplificação – e conseqüente barateamento – do licenciamento de aterros 

sanitários de pequeno porte. 

Além disso, a grande maioria dos incisos mencionados possui o mesmo traço: a 

vagueza. É possível especular, portanto, que possíveis benefícios decorrentes da dispensa do 

EIA serão mitigados pelos custos provocados pela incerteza na aplicação das normas abertas 

previstas no artigo 4º. A vagueza dos critérios estabelecidos pela resolução podem facilitar, 

como já debatido, a judicialização dos conflitos, um fenômeno que, à época da reunião 

plenária, já preocupava alguns dos conselheiros290. 

 Em nenhum momento da reunião os conselheiros cogitaram retirar qualquer das 

exigências previstas no artigo 4º. Ao contrário: discutiu-se a inclusão de novos incisos, que 

tornariam obrigatórios outros encargos e estudos ambientais. Sugeriu-se, por exemplo, o 

acréscimo de inciso que condicionasse a expedição da licença à apresentação de “estudo de 

alternativa técnica e locacional ao empreendimento” 291, proposta que foi fortemente criticada 

                                                           
290 De acordo com o Conselheiro Thiago Camargo Lopes, “muitos municípios tem (sic) enfrentado a ação do 
Ministério Público” em função de conflitos envolvendo o licenciamento ambiental de aterros sanitários. 
Ministério do Meio Ambiente. Ata da 52ª Reunião Extraordinária do CONAMA, 30 de outubro de 2008, p. 45. 
291

 Ministério do Meio Ambiente. Ata da 52ª Reunião Extraordinária do CONAMA, 30 de outubro de 2008, p. 
47. 
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por alguns conselheiros292 e que terminou sendo rejeitada, em votação apertada, pelo 

Plenário293. 

 No entanto, houve, em um dos incisos, uma alteração em plenário com potencial para 

gerar significativos custos em função das incertezas que poderá provocar. Na versão 

proveniente da Câmara Técnica, o inciso II dizia que o empreendedor deveria atender o 

seguinte critério:  

 

II - respeito às distâncias mínimas estabelecidas na legislação ambiental e 
normas técnicas relativas a aglomerados populacionais, considerando a 
direção predominante dos ventos. (Destaques nossos).  

 

 O texto acima restringia o número de normas técnicas294 que seriam aplicáveis ao 

licenciamento simplificado de aterros, pois, dentro do amplo universo das normas técnicas, 

somente aquelas “relativas a aglomerados populacionais” eram mencionadas no inciso.  

 Durante a reunião, houve proposta, feita por associação ambientalista, para a 

modificação desse inciso. O objetivo da proposta era ampliar o alcance do dispositivo, que 

passaria a incluir um número maior de normas técnicas, como fica claro na manifestação, 

transcrita abaixo, da conselheira que sugeriu a alteração:  

 

A idéia seria ou finalizar esse inciso em normas técnicas, ficaria da seguinte 
forma: "Respeito às distancias mínimas estabelecidas na legislação 
ambiental e normas técnicas" pelo seguinte motivo, da forma que está, está 
se referindo aos aglomerados populacionais. Existem normas técnicas que 
dispõe também sobre distancias de aeroportos, cursos da água, então é 
importante que elas também sejam consideradas.295 

 
 

 A alteração proposta foi aprovada pelo Plenário praticamente sem resistência dos 

demais conselheiros, o que nos leva a três observações principais.  

                                                           
292 O Conselheiro João Urbano posicionou-se da seguinte forma: “Eu acho que esse parágrafo (sic) está quase 
que caracterizando o EIA/RIMA.Nós estamos fazendo uma coisa para simplificar e está colocando aditivos, está 
virando o EIA/RIMA.” Ministério do Meio Ambiente. Ata da 52ª Reunião Extraordinária do CONAMA, 30 de 
outubro de 2008, p. 47. 
293

 Ministério do Meio Ambiente. Ata da 52ª Reunião Extraordinária do CONAMA, 30 de outubro de 2008, p. 
50. 
294 Durante os debates, os conselheiros do CONAMA utilizam a expressão “normas técnicas” para fazer 
referência às normas criadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).  
295

 Ministério do Meio Ambiente. Ata da 52ª Reunião Extraordinária do CONAMA, 30 de outubro de 2008, p. 
44. 
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 Em primeiro lugar, nota-se que o Plenário não avaliou, nem superficialmente, os 

custos da aplicação das inúmeras normas técnicas mencionadas pela conselheira no trecho da 

ata transcrito acima.  

 Em segundo lugar, os conselheiros reunidos não consideraram os possíveis custos 

provocados pelo fato de a norma ter se tornado mais aberta. Com a atual redação do inciso II, 

empreendedores e órgãos licenciadores terão mais dificuldade para identificar quais normas 

técnicas devem ou não ser obedecidas.  

 Em terceiro lugar, é possível formular a seguinte hipótese: a ausência, no processo de 

produção normativa do CONAMA, de um estudo de impacto regulatório capaz de quantificar, 

mesmo que rudimentarmente, os custos e benefícios das normas em análise, combinada com o 

grande número de conselheiros e a possibilidade de alteração, em plenário, do texto de 

resoluções formam um ambiente institucional propício para a criação de normas ineficientes e 

sem efetividade.  

 Por fim, merecem destaque algumas das razões que levaram à manutenção do 

parágrafo único do artigo 2º, que dispõe: 

 
Art. 2º Para os aterros tratados nesta resolução será dispensada a 
apresentação de EIA/RIMA. 
Parágrafo único. O órgão ambiental competente, verificando que o aterro 
proposto é potencialmente causador de significativa degradação do meio 
ambiente, exigirá o EIA/RIMA. 

 

 Ou seja: os aterros com disposição diária de até 20 toneladas serão submetidos ao 

licenciamento simplificado, desde que não impliquem em “significativa degradação do meio 

ambiente”. Com base em nosso modelo teórico, o dispositivo acima pode ser conceituado 

como uma regra amparada por uma norma aberta. Como já explicado, esse tipo de estratégia 

regulatória, embora atenue problemas relacionados à subinclusão de regras, pode provocar 

custos desnecessários em função de incertezas no momento de sua aplicação, pois 

empreendedores e órgãos licenciadores continuarão com dúvidas em relação aos casos em que 

o procedimento simplificado seria permitido. 

 Durante a reunião, houve uma proposta de supressão desse parágrafo único, o que foi 

rejeitado pelo Plenário. O interessante está em notar que um dos conselheiros representantes 

dos governos municipais votou pela manutenção do parágrafo único e, portanto, pela 

manutenção da estratégia regulatória de regras amparadas por normas abertas. É interessante 

porque um representante de governos municipais deveria ser o primeiro a apontar os 



123 

 

contratempos – e custos – suportados pelos órgãos licenciadores municipais, oriundos da falta 

de um conceito claro do que seria um aterro causador de “significativa” degradação 

ambiental.  Vale a pena atentar para o argumento levantado por esse conselheiro, em sua 

defesa da estratégia de regras amparadas por normas abertas:  

Foi uma inteligência fantástica, eu entendo como um acréscimo essencial e 
que acompanha todo o espírito dessa proposta de resolução, que é facilitar no 
âmbito administrativo o seguinte: fica dispensado o EIA/RIMA. Agora, só 
por uma questão de garantia, pelo princípio da calção (sic) jurídica, se o 
órgão ambiental competente achar que tem que pedir o EIA/RIMA, ele vai 
pedir. Isso é importante, nós que somos administradores e que pelo 
SISNAMA um administrador público que dá um licenciamento ineficaz, 
errado e que acarrete grande dano ambiental, ele pode, inclusive, ser 
responsabilizado penalmente. Então, até por garantia de calção (sic) é que se 
colocou esse artigo quinto. Estou encaminhando pela manutenção do 
parágrafo (...).296 (Destaques nossos) 

 
Ao defender a manutenção daquela norma, vê-se que o conselheiro conferiu maior 

importância a uma possível responsabilização penal dos servidores públicos que participam 

do licenciamento do que aos custos que terão que ser suportados pelos órgãos licenciadores 

municipais em razão das incertezas provocadas pela indefinição da expressão “significativa 

degradação do meio ambiente”.  

Nesse ponto, pode-se dizer que o receio da responsabilização penal de analistas 

ambientais fez com que o representante dos governos municipais negligenciasse os possíveis 

impactos econômicos de uma norma aberta no cotidiano administrativo dos órgãos 

licenciadores municipais. Do ponto de vista do critério da maximização da riqueza, esse fato 

representa um desvio, pois sugere que órgãos licenciadores não estão tomando suas decisões 

visando à eficiência da sua atuação, mas sim à proteção de seus servidores, o que é 

compreensível. Resta-nos tentar traçar mecanismos que atenuem esse receio, como, por 

exemplo, aquele previsto no artigo 13 da lei que criou o ICMBIO (Lei nº 11.516), segundo o 

qual: 

Art. 13.  A responsabilidade técnica, administrativa e judicial sobre o 
conteúdo de parecer técnico conclusivo visando à emissão de licença 
ambiental prévia por parte do Ibama será exclusiva de órgão colegiado do 
referido Instituto, estabelecido em regulamento.  

 
 

                                                           
296 Ministério do Meio Ambiente. Ata da 52ª Reunião Extraordinária do CONAMA, 30 de outubro de 2008, p. 
38. 
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4.3.2.3 Resolução nº 382 (limites máximos de emissão de poluentes atmosféricos para fontes 
fixas) 

 

 Fruto de dois anos de negociação entre governo federal, estados, municípios e setor 

empresarial297, a Resolução nº 382 fixou limites máximos de emissão de poluentes 

atmosféricos para 52 fontes de poluição, alcançando um grande número de setores 

econômicos e obras de infra-estrutura. Em seus anexos, fixou limites, por exemplo, para a 

emissão de poluentes atmosféricos provenientes de turbinas a gás para geração de energia 

elétrica, de processos de refinaria de petróleo, de processos de fabricação de celulose e assim 

por diante.  

 Regras permeiam toda a resolução. Por exemplo: ao disciplinar a emissão de poluentes 

gerados a partir da combustão de bagaço de cana-de-açúcar, o Anexo III da resolução 

determina que processos de combustão com potencial de gerar mais de 75MW de calor não 

poderão emitir mais do que 350 mg/Nm-3 de óxido nítrico. Seguindo o mesmo padrão, o 

Anexo V estabelece que turbinas a gás para a geração de energia elétrica não podem emitir 

mais do que 65 mg/Nm-3 de monóxido de carbono. 

 Seguindo o nosso modelo teórico, poder-se-ia esperar uma reunião plenária 

tumultuada para a análise da Resolução nº 382, pois a existência de inúmeras regras, 

destinadas a uma grande quantidade de empreendimentos, inclusive públicos, exacerbaria os 

conflitos de interesse dos entes e setores representados no CONAMA, dificultando a sua 

aprovação. No entanto, houve pouco debate. Não foram apresentadas propostas de emendas, 

nem pedidos de vista298. Por quê? 

 O modelo teórico oferece uma possível explicação. Apesar de suas inúmeras regras 

com potencial de gerar significativos custos para empreendedores e órgãos licenciadores, a 

resolução deu causa a pouca polêmica porque reuniu três elementos principais.  

 Primeiro: permitiu que os limites fixados para a emissão de poluentes fossem alterados 

pelo IBAMA ou pelos órgãos licenciadores estaduais e municipais, inclusive com a 

possibilidade de fixar limites menos restritivos em alguns casos, em função das características 

locais da área de influência da fonte poluidora sobre a qualidade do ar. Essa relativa liberdade 

de ação provavelmente fez com que órgãos licenciadores concordassem mais facilmente com 

                                                           
297 Ministério do Meio Ambiente. Ata da 84ª Reunião Ordinária do CONAMA, 02 de abril de 2003, p. 15. 
298 Os pedidos de vista são regulamentados pelo art. 16 e parágrafos do Regimento Interno do CONAMA.   
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as regras da resolução, pois, caso haja alguma dificuldade operacional em sua aplicação em 

razão da falta de recursos humanos ou financeiros, ela poderá ser contornada por meio da 

edição de novas normas criadas pelo próprio órgão licenciador. Isso evitará ou ao menos 

atenuará possíveis questionamentos do Ministério Público ou da opinião pública relacionados 

ao descumprimento das normas ambientais referentes à qualidade do solo.  

 Segundo: a resolução tratou de maneira diferenciada os empreendimentos já 

existentes, desobrigando-os de cumprir os limites de emissão mais restritivos trazidos pela 

nova norma, desde que com a anuência do órgão licenciador (art. 7º, § 1º). Como já previsto 

em nosso modelo, assim como em vários outros estudos citados nesta dissertação, a 

possibilidade de criar barreiras para a entrada de novos concorrentes no mercado é um 

estímulo para que empreendedores já estabelecidos concordem com a edição de regras que 

não lhes serão aplicáveis. O fato de o texto da resolução ter chegado à reunião plenária já 

prevendo esse tratamento diferenciado para empreendimentos existentes provavelmente 

também foi responsável por sua tranqüila aprovação. 

 Terceiro: a resolução prevê uma espécie de mecanismo de formalização de 

exceções299, o que também deve ter diminuído a resistência de empreendedores quanto à sua 

criação. Esse mecanismo permite que o órgão licenciador, mediante decisão fundamentada, 

estabeleça limites de emissão menos restritivos que os fixados na resolução nos casos em que 

o empreendedor já licenciado pretenda tomar medidas que resultem em “ganhos ambientais” 

(art. 6º, § 2º), tal como a substituição de um processo produtivo mais poluente por outro mais 

limpo. Esse dispositivo também funciona como um antídoto à tendência de os 

empreendedores já licenciados alongarem a utilização de equipamentos obsoletos e mais 

poluentes somente para não ser obrigado a se adequar a padrões ambientais mais rígidos.   

 Outra virtude da resolução está na parcimônia com que criou controles formais. Em 

seu artigo 4º, prevê-se que empreendedores ficarão obrigados a apresentar um “relatório” 

contendo os resultados da medição das emissões, que será exigido com periodicidade definida 

pelo órgão licenciador. A grande vantagem de permitir que o órgão licenciador defina, por 

meio de uma regra, a periodicidade do relatório é evitar o desperdício de recursos. Em órgãos 

financeiramente carentes, com poucos analistas ambientais, exigir-se de empreendedores um 

relatório mensal sobre emissões provavelmente significaria apenas mais uma exigência 

                                                           
299 Ver páginas 73 a 75.  



126 

 

burocrática, meramente formal, incapaz de gerar ganhos ambientais e onerosa para os 

empreendedores. Isso porque tais relatórios não seriam devidamente analisados. 

 Esse dispositivo da resolução, portanto, está de acordo com o modelo teórico, que 

sugere que os órgãos licenciadores estão mais capacitados para avaliar os custos e benefícios 

de exigências burocráticas que possam resultar num acúmulo significativo de trabalho em seu 

cotidiano administrativo.   

 Todos esses pontos contribuíram para que a resolução fosse aprovada sem grandes 

sobressaltos. Críticas houve, sim, formuladas por uma conselheira representante de uma 

associação ambientalista, mas não tiveram repercussões no texto da norma. A principal crítica 

à resolução dizia respeito à suposta frouxidão dos limites de emissões, que estariam em 

desconformidade com os limites mais restritivos sugeridos pela Organização Mundial da 

Saúde300, argumento que foi rebatido pelo relator da matéria, que enfatizou a possibilidade de 

os órgãos licenciadores fixarem parâmetros mais rígidos: 

Esse número é adequado para o País, ele não é adequado para Cubatão, ele 
não é adequado para Paulínea e para algumas áreas. Para o resto, 99% da 
área desse País, ele é adequado. Aonde não cabe, abaixa o padrão, está 
escrito 14 vezes na Resolução, está repetido 14 vezes isso.301  

 

 Apesar dos vários aspectos positivos presentes no texto da norma, parece-me que seria 

oportuno, durante a reunião, explicitar os seus impactos sobre o procedimento de 

licenciamento ambiental, algo que não foi feito. Essa preocupação mostra-se relevante devido 

à possibilidade de a norma, por mais bem elaborada que seja, contribuir para criação de um 

ambiente regulatório complexo, repleto de regras, para empreendedores e órgãos 

licenciadores. Ao apresentar a proposta de resolução ao Plenário, o relator não toca nesse 

assunto. Aliás, o relator apenas explica alguns poucos dispositivos da resolução.  

 O fato de o relator explicar apenas superficialmente o texto da norma, conjugado com 

a ausência de debates, talvez signifique que, nesse caso, o Plenário atuou como um órgão 

                                                           
300 Conselheira Zuleica Nycz: “A Organização Mundial da Saúde emitiu, publicou recentemente esse relatório 
onde alerta os governos para que façam, urgentemente, uma reformulação dos seus padrões oficiais de qualidade 
do ar. Nesse relatório a Organização estipula para óxido de enxofre, SOX, um padrão de qualidade ambiental de 
20 microgramas por metro cúbico cujo objetivo não é outro senão proteger os cidadãos da contaminação. 
Entretanto, vemos que a presente proposta de resolução de fontes fixas pretende permitir a emissão de 1 milhão e 
200 mil microgramas, por normal metro cúbico dióxidos de enxofre”. Ministério do Meio Ambiente. Ata da 84ª 
Reunião Ordinária do CONAMA, 02 de abril de 2003, p. 25.  
301 Ministério do Meio Ambiente. Ata da 84ª Reunião Ordinária do CONAMA, 02 de abril de 2003, p. 28.  
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meramente homologador das decisões tomadas pela Câmara Técnica e pelo Grupo de 

Trabalho.  

 Do ponto de vista da transparência do processo de produção normativa, a possibilidade 

de o Plenário atuar como um órgão meramente homologador revela-se problemática na 

medida em que dificulta a compreensão das razões que levaram o CONAMA a criar suas 

resoluções.  

 As considerações acima reforçam, a meu ver, a necessidade da criação de um 

instrumento formal de análise de custos e benefícios, a ser exigido em algum momento ao 

longo do processo de produção normativa do CONAMA.  

 

4.3.3 O CONAMA diante do modelo teórico 

 

 Apesar de retratarem apenas uma pequena amostra no universo das resoluções do 

CONAMA, os três estudos de caso realizados sugerem a existência de certas peculiaridades 

na constituição e funcionamento desse conselho que impõem obstáculos à criação de normas 

jurídicas mais efetivas e eficientes. Tais peculiaridades estão relacionadas a dois pontos 

principais debatidos no modelo teórico: a falta de uma análise consistente dos custos e 

benefícios envolvidos na edição de normas que criam exigências procedimentais e encargos 

ambientais para empreendedores; e os significativos custos necessários para a obtenção do 

consenso político no CONAMA.  
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Capítulo 5 
 

CONCLUSÃO: UM CAMINHO PARA O DEBATE 

 

Esta dissertação propôs um novo olhar para o debate em torno das reformas 

necessárias no processo de licenciamento ambiental federal, hoje focado em seus aspectos 

procedimentais (competência para licenciar302, número de etapas do licenciamento, momento 

ideal para a apresentação do Estudo de Impacto Ambiental303, criação de modelos de Termo 

de Referência304, entre outros).  

A partir de uma análise econômica de normas abertas e regras, buscou-se verificar se 

as falhas do licenciamento ambiental federal (falta de eficiência e falta de efetividade) estão 

relacionadas não a aspectos procedimentais específicos do licenciamento, mas sim 

relacionadas à forma como o Estado brasileiro está organizado para a criação e reformulação 

de suas normas ambientais. 

 Concluímos que existem duas falhas principais no desenho institucional dos órgãos 

ambientais brasileiros – falhas que impedem ou dificultam que seja criado e mantido um 

conjunto de normas jurídicas efetivas e eficientes para o licenciamento ambiental.  

A primeira falha diz respeito à grande quantidade de órgãos administrativos com 

competência para editar normas que acabarão impactando no processamento do licenciamento 

ambiental federal.   

A segunda falha está nas normas que disciplinam a constituição do CONAMA e o seu 

processo administrativo de produção normativa. 

 A transformação do licenciamento ambiental num instrumento mais eficiente e 

efetivo parece estar condicionada, portanto, a um maior debate público em torno de soluções 

para essas duas falhas. 

                                                           
302 Para um debate sobre o Projeto de Lei Complementar nº 12/03, que, se aprovado, fixará novas regras para a 
repartição de competências licenciatórias, cf. TAMASAUSKAS, Igor. Uma proposta para regualação do 
parágrafo único do art. 23 da Constituição sob a perspectiva ambiental. Revista de Direito Administrativo, n. 
245, maio/ago. 2007.  
303 BANCO MUNDIAL. Licenciamento ambiental de empreendimentos hidrelétricos no Brasil: uma 
contribuição para o debate.  Volume I: Relatório Síntese, 28 de Março de 2008. Disponível em: 
http://siteresources.worldbank.org/INTLACBRAZILINPOR/Resources/Brazil_licenciamento_SintesePortuguese
March2008. Acesso em: 06 de agosto de 2010.  
304 Folha de São Paulo. Licenciamento de obras terá novas regras. 23 de agosto de 2010.  
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Anexo 01 

INICIATIVA EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS QUE  
CULMINARAM COM A CRIAÇÃO DE RESOLUÇÃO SOBRE LICENCIAMENTO 

 
 

 

                                                           

305 O Plenário, alguns Grupos de Trabalho e algumas Câmaras Técnicas possuem representantes de entidades 
empresarias. Logo, poderia supor-se que as propostas de resoluções encaminhadas por essas câmaras seriam, em 
parte, iniciativas também das entidades empresariais. No entanto, da leitura das atas das reuniões do Plenário, 
dos Grupos de Trabalho e das Câmaras Técnicas nas quais foram elaboradas propostas de resoluções sobre 
licenciamento, pôde-se perceber que, em nenhum caso, a proposta partiu da iniciativa de alguma entidade 
empresarial.    

Quem iniciou? 
Quantidade de 

resoluções  
Número das resoluções 

Plenário, Câmaras Técnicas ou 

Grupos de Trabalho, sem a 

iniciativa de entidade empresarial305 

24 

248, 257, 279, 283, 284, 286, 289, 

293, 302 305, 306, 307, 308, 312, 

313, 316, 347, 357, 358, 371, 377, 

387, 396, 416 

Ministério do Meio Ambiente 11 
262, 264, 284, 307, 316, 344, 350, 

382, 404, 412, 420 

IBAMA 2 313, 334  

Ministério dos Transportes 1 349 

Ministério Público 1 335 

EMBRAPA 1 375 

Ministério do Desenvolvimento 

Agrário 
1 385 

Secretaria Especial de Aqüicultura e 

Pesca do Estado do Paraná. 
1 413 

Associação ambientalista 1 345, 

Conselheiro individualmente 1 346 

Não foi possível identificar 4 237, 273, 369, 379,  
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Anexo 02 

DECISÕES DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO 

 

01 - AGRSLT 0021954-88.2010.4.01.0000/PA 

02 - AC 0000712-48.1998.4.01.3701/MA 

03 - AGAMS 2003.34.00.000322-7/DF 

04 - AG 0022387-63.2008.4.01.0000/AC 

05 - AGSS 2007.01.00.046994-0/PA 

06 - AC 2001.01.00.034160-0/AM 

07 - AC 2001.39.00.005867-6/PA 

08 - AMS 2002.38.00.014659-7/MG 

09 - AMS 2003.34.00.021448-5/DF 

10 - AMS 2000.33.00.014590-2/BA 

11 - AMS 2007.34.00.022238-4/DF 

12 - AG 2008.01.00.025509-1/MA 

13 - REO 2005.38.00.025538-7/MG 

14 - AC 2007.01.00.006961-5/RR 

15 - AGRAC 2002.34.00.039357-5/DF 

16 - AG 2007.01.00.043748-5/PA 

17 - AMS 2006.43.00.000145-0/TO 

18 - AC 2003.40.00.005451-0/PI 

19 - AG 2007.01.00.018428-1/RO 

20 - AC 2000.01.00.056024-9/MA 

21 - AG 2006.01.00.010906-7/DF 

22 - AC 2000.35.00.016782-9/GO 

23 - AC 2001.43.00.002955-1/TO 

24 - AMS 2005.34.00.006485-9/DF 

25 - AC 2001.33.00.005932-5/BA 

26 - AG 2006.01.00.036957-8/PA 

27 - AC 2000.36.00.010649-5/MT 

28 - AMS 2000.41.00.003591-0/RO 

29 - AG 2005.01.00.068815-3/PA 

30 - AG 2007.01.00.000782-5/BA 

31 - AG 2005.01.00.024799-8/MG 

32 - AC 2000.39.02.000141-0/PA 

33 - AC 2000.01.00.128017-0/BA 

34 - AG 2004.01.00.007781-7/BA 

35 - AG 2006.01.00.017736-8/PA 

36 - AG 2002.01.00.014739-1/PI 

37 - REO 1999.01.00.109279-2/RR 

38 – AGSS 2002.01.00.030134-7/PA 

39 - AG 2006.01.00.021989-0/AM 

40 - AG 2006.01.00.020856-8/MT 


