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“...a vocação de guardião não diz respeito 

apenas a nós, cristãos, mas tem uma dimensão 

antecedente, que é simplesmente humana e diz 

respeito a todos: é a de guardar a criação 

inteira, a beleza da criação, como se diz no 

livro de Gênesis e nos mostrou São Francisco 

de Assis: é ter respeito por toda a criatura de 

Deus e pelo ambiente onde vivemos...” 

(Trecho da homilia da missa inaugural de Sua 

Santidade, Papa Francisco) 



RESUMO 

Atualmente vive-se num contexto de sociedade de risco, marcada pela existência de riscos 

invisíveis, de grande magnitude, sendo resultado do exponencial desenvolvimento científico-

tecnológico pelo qual vem passando a humanidade ao longo de sua história. Esses riscos não 

podem ser abolidos, podendo ser gerenciados, o que demanda uma postura ativa tanto do 

Estado como da sociedade. O Direito responde a essas exigências da pós-modernidade, 

assumindo um caráter preventivo e funcional. O Estado é reestruturado no paradigma 

denominado Estado Socioambiental de Direito, que traz para o centro das atenções do Estado 

a questão ambiental, sem se desvencilhar da missão de concretização dos direito fundamentais 

sociais. Esse modelo de Estado assenta-se no princípio da solidariedade e no reconhecimento 

do direito fundamental ao meio ambiente sadio inclusive às gerações futuras. O meio 

ambiente é elevado à categoria de direito fundamental de terceira dimensão. São reabilitados 

os deveres fundamentais como categoria autônoma dos direitos fundamentais. A Constituição 

Federal de 1988 é exemplo de constituição ecológica. Nessa Carta está previsto o direito ao 

meio ambiente como direito-dever fundamental, sendo o bem ambiental visto como 

macrobem de titularidade difusa e intergeracional e essencial a uma vida digna e sadia. Nesse 

contexto, o trabalho versa acerca do processo administrativo de licenciamento ambiental 

como instrumento de efetivação desse direito-dever. Estuda seu conceito, natureza jurídica, 

sua relação com os princípios ambientais da precaução, prevenção e poluidor-pagador, seu 

procedimento e sua relação com o princípio do desenvolvimento sustentável. Aborda-se a 

licença ambiental, seu conceito, natureza jurídica, modalidades, hipóteses de modificação, 

suspensão e extinção. Discorre sobre o licenciamento corretivo, bem como sobre o risco do 

autolicenciamento, sugerindo a adoção do modelo de regulação ambiental por agências como 

técnica de superação do problema. A metodologia utilizada é bibliográfica, teórica, descritiva, 

exploratória e dialética com predominância indutiva. Conclui-se que o licenciamento 

ambiental é um dos mais importantes instrumentos de efetivação do direito fundamental ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado, visto sob o prisma de um desenvolvimento 

sustentável. 

 

Palavras-chave: Meio ambiente. Direito e dever fundamental. Efetivação. Licenciamento 

Ambiental. Desenvolvimento sustentável. 



ABSTRACT 

Humanity, nowadays, live in a context of risk society, characterized by the existence of 

unseen risks, of great magnitude, being the result of exponential scientific and technological 

development by which it has experienced throughout its history. These risks can not be 

eliminated, but can be managed, which requires an active attitude of both state and society. 

The law responds to these demands of post-modernity, turning into a preventive and 

functional character. The state is restructured based on paradigm called Social and 

Environmental State of Law, which brings to the limelight of state duties environmental 

issues, although not disengage from the task of achieving the fundamental social right 

effectiveness. This state model is based on the principle of solidarity and the recognition of 

the fundamental right to a healthy environment to future generations. The environment is 

elevated to a fundamental right of the third dimension. It is rehabilitated fundamental duties as 

an independent category from fundamental rights. The Constitution of 1988 is an example of 

ecological constitution. This Charter contains the right to live in a healthy and balanced 

environment as a fundamental right and duty, taking the enviroment in a macro context, 

marked by diffuse and intergenerational ownership and essential to a healthy and dignified 

life. In this context, the paper deals about the administrative process of environmental 

licensing as a mean of enforcement of this right and duty. Study its concept, essence, its 

relationship with the environmental principles of precaution, prevention and polluter pays, its 

procedure and its relation to the principle of sustainable development. Addresses the 

environmental license, its concept, essence, species, cases of modification, suspension and 

termination. Discusses the corrective licensing, as well as the risk of self-licensing, suggesting 

the adoption of the model environmental regulatory agencies as a technique to overcome this 

problem. The methodology is bibliographical, theoretical, descriptive, exploratory and 

dialectical predominantly inductive. It is concluded that the environmental licensing is one of 

the most important instruments for ensuring the fundamental right to an ecologically balanced 

environment, seen from the perspective of sustainable development. 

 

Key-words: Environment. Fundamental right and duty. Effectiveness. Environmental 

licensing. Sustainable development. 
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INTRODUÇÃO 

Com o evoluir da humanidade, notadamente após a segunda metade do Século 

XX, recentemente, portanto, descobriu-se que o encanto inicial e duradouro com o 

desenvolvimento tecnológico e a crença inabalável no progresso por meio dele não refletia a 

realidade das coisas.   

Indubitáveis são as maravilhas criadas pelo homem com a alavanca da Ciência. A 

cada dia, novas fronteiras, que antes se pensavam intransponíveis, são ultrapassadas, dando 

lugar a novos limites em direção aos os quais já se está a trilhar o caminho. Todavia, o 

progresso tecnológico tem seu preço, na medida em que a criatividade da mente humana 

parece ser ilimitada, e os recursos que são manejados para dar lugar à criação são – agora se 

sabe – finitos, não renováveis e, até mesmo os reconhecidos pela Ciência como renováveis, no 

ritmo frenético de exploração da natureza que se apresenta nos dias atuais, correm o risco 

concreto de sua extinção, por não se oportunizar à natureza o tempo necessário para sua 

renovação. 

A mesma Ciência que cria maravilhas por meio da intervenção na natureza, 

transformando-a em objeto cultural, destrói belezas outras insubstituíveis e desperta ameaças 

que estavam devidamente adormecidas ou mesmo são gestadas artificialmente pela conduta 

humana.  

Essas ameaças são somente parcialmente conhecidas, sendo o saber científico 

atual insuficiente para desvendar-lhes todos os segredos, haja vista sua extrema 

complexidade, que põe em dúvida até mesmo o princípio da causalidade. Além disso, são 

invisíveis aos sentidos humanos, de forma que a percepção dos riscos que cercam a 

humanidade no início do Século XXI é extremamente limitada, não sendo alcançada nem pelo 

cientista e nem pelo leigo, em que pese a sua existência independer dessa falta de 

conhecimento. 

Depara-se a humanidade com riscos que, além de não totalmente identificados ou 

mesmo percebidos, podem ter graves consequências, espraiando seus graves efeitos em escala 

global, prejudicando a todos, ricos e pobres, inclusive àqueles responsáveis por seu 

desencadeamento. Passa-se da sociedade de classes, em que contendiam os detentores do 

capital e o assim chamado proletariado, para a sociedade de risco, na qual os efeitos colaterais 

do progresso técnico-científico são democraticamente sentidos por todos. 
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Ainda que a transição da sociedade de classes ainda não tenha se dado por 

completo em países em desenvolvimento como o Brasil, esses países não estão à margem dos 

riscos provocados pelo cruzar fronteiras que talvez não devessem ser cruzadas, o que agrava a   

sua situação, tendo em conta que, sem ainda terem se libertado dos problemas e riscos mais 

básicos, objeto de direitos fundamentais sociais essenciais, como o direito à alimentação, à 

moradia digna, ao emprego, à saúde básica, entre outros, têm que enfrentar, sem possuir 

estrutura para isso, os chamados problemas ambientais – mas não só ambientais – de segunda 

geração, problemas esses que ostentam um potencial catastrófico, como se tem observado no 

desenrolar das discussões acerca do denominado aquecimento global. 

Esses novos riscos a que está submetida a humanidade não podem ser totalmente 

debelados, até porque, como visto, permanecem em situação de invisibilidade. No máximo, 

podem ser geridos, no sentido de se adotar mecanismos de sua análise com a nota da 

antecipação, da proatividade, da prevenção, da precaução, cuja eficácia, ainda assim, pode 

não ser satisfatória.  

Na sociedade de riscos, considerada a gravidade dos riscos que rodeiam o planeta, 

é preciso agir antes do prejuízo ou dano se materializarem. A falha na prevenção de riscos 

pode conduzir a danos irreparáveis e de grande magnitude, de forma que, agora, mais de que 

nunca, vale o ditado popular segundo o qual é melhor prevenir do que remediar. 

O Direito, como instrumento à disposição da sociedade para o controle de 

condutas que possam desviar o agir humano dos fins desejados por determinada sociedade, 

não pode ficar e nem está alheio à realidade acima descrita, de maneira que vem sofrendo 

profundas modificações, notadamente em sua função meramente organizativa ou estrutural, 

para assumir uma feição direcionadora ou funcional. 

E mais. O Direto deixa de voltar os olhos somente para o passado e passa a se 

preocupar com o futuro. Deixa de assumir um viés nitidamente reparatório/ressarcitório para 

revelar um aspecto muito mais eficiente e desejável, qual seja, um Direito essencialmente 

preventivo e precaucional, que busca inibir a própria ocorrência do dano, por meio do 

controle de riscos que lhe antecedem. 

É nesse sentido que se fala de um novo paradigma de Estado, um Estado amigo do 

meio ambiente, um Estado ecologicamente responsável, um Estado de Prevenção. Com efeito, 

sendo o Estado um produto do Direito e tendo este se modificado ao longo do tempo, 
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notoriamente acompanhado o surgimento e desenvolvimento das várias dimensões dos 

direitos fundamentais, o Estado também vem modificando e ampliando suas tarefas.  

De um Estado mínimo, como era o Estado Liberal, passou-se a um Estado de 

profunda intervenção econômica e social, como tem se formatado o Estado Social. Chega-se, 

em seguida, ao modelo de Estado Democrático de Direito, em que ganham, mais do que 

nunca, evidência os direito fundamentais, que dão, juntamente com sua matéria-prima, a 

dignidade da pessoa humana, uma feição material ao Estado de Direito, uma alma, por assim 

dizer, que anima todo o agir estatal, que tem o homem e sua dignidade como fim último. 

Nesse modelo de Estado Democrático de Direito, também se põe em evidência a 

íntima ligação entre direitos fundamentais e democracia, eis que um depende do outro para se 

concretizar em plenitude. É sublinhada a necessária participação do povo, titular do poder 

soberano, na gestão da coisa pública, até para assumir responsabilidade que lhe é imposta 

pelos novos desafios que são colocados sobre a mesa, dentre eles a questão ambiental. 

O reconhecimento da existência de uma sociedade de riscos e da essencialidade 

do cuidado preventivo com o meio ambiente, apontado como direito fundamental integrante 

da terceira dimensão dos direitos fundamentais, haja vista o reconhecimento de seu caráter 

difuso e da necessária solidariedade que deve haver entre todos os povos para poder levar à 

frente sua implementação, conduzem ao aparecimento de um novo paradigma de Estado, o 

Estado Socioambiental de Direito. 

Esse Estado, como o próprio nome está a revelar, não abandona a sua feição 

democrática e social, até porque, para a efetivação do direito fundamental ao meio ambiente 

sadio, é necessário um permanente cuidado com os direitos sociais, demandando-se intensa 

participação social nos processos decisórios que envolvam o meio ambiente. Ganha evidência, 

contudo, o papel importante a ser desempenhado pelo Estado no trato dos problemas 

ambientais, que interessam não só às presentes, mas também às gerações futuras. 

A solidariedade, intra e intergeracional, é a nota marcante do Estado 

Socioambiental de Direito, dando lugar a dois interessantes fatos: a) o surgimento de um 

direito – fundamental! – daqueles que sequer nasceram e que sequer foram concebidos; b) a 

reabilitação da categoria dos deveres fundamentais, que havia sido ofuscada, por razões 

diversas, pelos direitos fundamentais. 

Dentro dessa conjuntura, o reconhecimento da necessidade, da urgência e do 

caráter transfronteiriço dos problemas ambientais, levou ao surgimento de instrumentos de 
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Direito Internacional destinados, de forma macro ou micro, a cuidar, preventivamente, do 

meio ambiente. Vários tratados e declarações foram celebrados a respeito do tema. 

Como o tratamento da questão ambiental é global, mas se age localmente, e 

considerando que muitos desses instrumentos de Direito Internacional não possuem caráter 

cogente, assemelhando-se a cartas de princípios éticos, o ordenamento jurídico dos diversos 

países passou a incorporar, de maneiras variadas, é verdade, o reconhecimento da 

fundamentalidade do direito a um meio ambiente sadio. 

Com o Brasil, não foi diferente, podendo-se claramente atribui um caráter 

ecológico à Constituição Federal de 1988, que contém um capítulo especificamente dedicado 

ao meio ambiente, inserido dentro do Título VIII, que trata da Ordem Social (art. 225), além 

de outras disposições espalhadas pela Constituição, que bem demonstram a preocupação do 

constituinte com o necessário respeito, proteção e promoção do meio ambiente e sua próxima 

relação com o ordenamento social e econômico do país, tendo sido a proteção do meio 

ambiente expressamente prevista como princípio da ordem econômica (art. 170, VI). 

No Brasil, o meio ambiente ecologicamente equilibrado, visto como macrobem de 

titularidade difusa (bem de uso comum do povo, para usar a expressão do constituinte), é 

reconhecido como algo essencial a uma sadia qualidade de vida, sendo direito e dever 

fundamental de todos, sociedade e Estado, adotar tudo que estiver a seu alcance para que se 

cumpra a eminente função de proteger, respeitar e promover o meio ambiente, não só para as 

presentes, mas, inclusive, para as gerações futuras, donde se retira não apenas um 

compromisso ético, mas um dever jurídico de pensar no amanhã, um direito de acesso ao 

futuro. 

São vários os instrumentos e técnicas postas à disposição pelo ordenamento 

jurídico pátrio para que se cumpra esse mister. No presente trabalho, optou-se por comentar 

um deles, o licenciamento ambiental, aqui tratado como importante mecanismo de proteção e 

efetivação do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, com feição 

notadamente preventiva, como requer a configuração dos problemas ambientais de segunda 

dimensão. 

Previsto na Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, que instituiu a Política 

Nacional do Meio Ambiente, cuja finalidade é a preservação, melhoria e recuperação da 

qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, no País, condições para o 

desenvolvimento socioeconômico, a promoção dos interesses da segurança nacional e da 
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dignidade da vida humana (art. 2º), o licenciamento ambiental constitui instrumento dessa 

política (art. 9º, IV), havendo exigência expressa da lei (art. 10) de que a construção, 

instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades que utilizem recursos 

ambientais e que sejam considerados efetiva ou potencialmente poluidores, bem como os 

capazes de causar degradação ambiental, sejam submetidos a prévio licenciamento de órgão 

integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente –Sisnama. 

Segundo a dicção da Resolução nº 237/97 do Conselho Nacional do Meio 

Ambiente (CONAMA), licenciamento ambiental é o procedimento administrativo pelo qual o 

órgão ambiental competente licencia a localização, instalação, ampliação e a operação de 

empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, consideradas efetiva ou 

potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação 

ambiental, considerando as disposições legais e regulamentares e as normas técnicas 

aplicáveis ao caso (art. 1º, I). 

Das disposições da legislação referentes ao licenciamento acima citadas, percebe-

se que, em linhas bem gerais, o licenciamento ambiental é um conjunto de etapas que devem 

ser vencidas por interessados na realização de empreendimentos, obras e atividades diversas 

que, em maior ou menor grau, têm o condão de afetar o meio ambiente, como condição prévia 

indispensável à consecução da atividade pretendida. Trata-se de processo administrativo, por 

meio do qual os órgãos/entes estatais responsáveis pelo poder de polícia ambiental realizam 

uma fiscalização prévia, concomitante e posterior do empreendimento, avaliando os riscos, 

potenciais ou concretos, propondo alterações no projeto, medidas mitigadoras ou mesmo 

compensatórias, a fim de, na medida do possível, conciliar o desenvolvimento econômico 

com a tutela do meio ambiente (desenvolvimento sustentável). 

De extrema relevância é o estudo do licenciamento ambiental, eis que, se bem 

conduzido, o licenciamento permite que se evite a ocorrência de danos ambientais, 

constituindo, inegavelmente, instrumento de concretização do princípio ambiental da 

precaução, que preconiza a adoção de mecanismos que possibilitem evitar/mitigar danos e 

riscos ambientais ao invés de se limitar a adotar providências ulteriores à ocorrência do dano, 

considerada a relevância dos recursos naturais em si e para a vida humana, bem como a 

extrema dificuldade senão impossibilidade de reparação específica do dano ambiental. 
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 Além disso, o licenciamento permite o controle do efetivo respeito de outros 

importantes instrumentos de defesa do meio ambiente, a exemplo do zoneamento urbanístico, 

análise de impacto ambiental e do respeito aos padrões de qualidade ambiental. 

Por essas razões é que se escolheu dissertar acerca do tema do licenciamento 

ambiental como instrumento de efetivação do direito fundamental ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado.  

O tema é bastante amplo, daí a necessidade de fazer um corte para delimitar o 

objeto de estudo.  Aqui, dois esclarecimentos se fazem necessários: a) apesar de se ter ciência 

da existência de diversas facetas do meio ambiente, sendo costumeiramente apontadas, em 

doutrina, a existência do meio ambiente natural, artificial, cultural – aqui inserido o digital – e 

o do trabalho, o presente texto dedica-se a analisar o licenciamento ambiental como 

instrumento relacionado unicamente ao meio ambiente visto sob seu aspecto natural; b) 

pretende-se abordar somente o licenciamento dito geral ou ordinário, isto é, o regulado pela 

Lei Complementar 140/2011, Lei nº 6.938/81, Decreto nº 99.247/90 e Resolução 237/97 do 

Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), não se tratando, no trabalho, acerca de 

processos de licenciamento para específicas atividades a ele sujeitas           

Dito isto, passe-se a uma visão panorâmica do trabalho. O texto está organizado 

em cinco capítulos. 

O primeiro capítulo serve para contextualizar o tema do licenciamento ambiental 

dentro de um contexto maior, qual seja, o da crise ambiental reconhecidamente imposta pela 

chamada sociedade de risco e os desdobramentos gerais que essa crise teve para o Direito e 

para o Estado de Direito. Inicia-se com uma análise bem geral, para se chegar ao direito 

fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, tal como positivado no art. 225, 

caput, da Constituição Federal brasileira de 1988. 

No segundo capítulo, aborda-se efetivamente o estudo do licenciamento 

ambiental, enquadrando-o como um instrumento nitidamente preventivo de proteção do meio 

ambiente. Expor-se-á aqui o conceito e a natureza jurídica do licenciamento ambiental, seu 

embasamento constitucional, as atividades que a ele se submetem. 

No terceiro capítulo, estudar-se-ão as licenças ambientais, ato administrativo 

visado pelo empreendedor ao se submeter ao processo de licenciamento. Detalhar-se-á a 

natureza jurídica das licenças ambientais, seu conceito, suas modalidades, suas hipóteses de 

modificação, seu prazo de validade, suas características, enfim. 
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No quarto capítulo, abordar-se-á o procedimento do licenciamento ambiental, seu 

rito, a maneira que ele se desenvolve formalmente falando, ganhando destaque aqui a análise 

da questão relativa à competência para executar o licenciamento ambiental, principalmente 

sob a luz da recente Lei Complementar 140/2011, que busca, dentre outras coisas, harmonizar 

o tema, dando concreção a uma desejada cooperação entre os entes federados em matéria de 

licenciamento ambiental, mas que, aparentemente, ainda não conseguiu encerrar as discussões 

a respeito da polêmica questão relativa à competência para licenciar, como demonstra o 

ajuizamento, pela Associação Nacional dos Servidores da Carreira de Especialista em Meio 

Ambiente (ASIBAMA) de uma ação direta de inconstitucionalidade movida para questionar 

essa Lei (ADI 4757). 

Ainda no quarto capítulo, cuida-se do tema do autolicenciamento ambiental e dos 

riscos que ele traz para a eficiência do processo de licenciamento como instrumento de 

efetivação do direito a um meio ambiente sadio. Sugere-se, aqui, a regulação ambiental por 

agências como possível solução para o problema. 

Por fim, no quinto e último capítulo, discorre-se, brevemente, acerca do chamado 

desenvolvimento sustentável, relacionando-o ao processo de licenciamento ambiental. 

A metodologia aplicada foi essencialmente bibliográfica, tendo, ainda, sido feita 

pesquisa de jurisprudência nacional acerca do tema. 

Busca-se, com a presente pesquisa, colaborar para o aprofundamento do estudo do 

licenciamento como mecanismo de efetivação do direito fundamental ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, apontando-se pontos de vista que, muitas vezes, divergem de 

opiniões majoritárias, isso sem qualquer pretensão maior que não o amor ao saudável debate 

jurídico, essencial à vivência e renovação do Direito e fundamental para o encontro de 

soluções que possam mitigar os riscos a que todos estamos sujeitos, dentre eles o natural e 

humano risco de errar. Afinal, é errando que se aprende.... 

 

 

 

 



 

 

1. CRISE ECOLÓGICA: DO RECONHECIMENTO DE SUA EXISTÊNCIA À 

TOMADA DE POSIÇÃO DA SOCIEDADE E DO ESTADO 

Inicia-se o presente trabalho com um capítulo que serve de contextualização para 

o tema do licenciamento ambiental como instrumento de efetivação da tutela do direito 

fundamental ao meio ambiente sadio.  

Aborda-se aqui, de forma sucinta, o cenário atual de crise ambiental que é 

compartilhado pelo campo das ciências naturais e das ciências sociais, nestas inserida a 

Ciência Jurídica. 

O Direito, como instrumento de controle social e também de mudança social
1
, 

despertou, a partir dos estudos levados a cabo por cientistas naturais, bem como em razão da 

atuação do movimento ambientalista, para o fato social representado pelos graves problemas 

de ordem ambiental que assolam as presentes gerações e colocam em risco as gerações 

seguintes, de forma que, hodiernamente, em paralelo com outras medidas, elaboram-se 

normas jurídicas, no plano nacional e internacional, bem como doutrina e jurisprudência a 

respeito dessas normas, com o fito de prover a humanidade de um instrumento capaz de tornar 

cogentes as mudanças sociais necessárias a evitar o mal maior, qual seja, danos ambientais de 

grave monta, capazes de gerar um risco existencial para os seres habitantes do Planeta Terra, 

aí obviamente inserido o homem.    

Começa-se pela abordagem da crise ambiental, passando-se pelo que se alcunhou 

de sociedade de risco, levando à emergência do Estado de Direito Socioambiental e à 

reabilitação dos chamados deveres fundamentais para, por fim, explorar, no plano do Direito 

Constitucional positivo brasileiro, a norma matriz do direito fundamental ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, encartada no art. 225, caput, da CF/88.  

                                                 
1
 Considera-se a superação da visão do Direito como mero mecanismo de controle social, notadamente após a 

implementação do Estado Social, com a agregação de um aspecto funcional ao Direito, manejado não somente 

por meio de sanções negativas (punitivas), mas também via sanções premiais (incentivos e prêmios). BOBBIO, 

Norberto. Da estrutura à função: novos estudos de teoria do Direito. São Paulo: Manole, 2007, passim. Ver 

ainda entendimento no sentido de que o Direito assume também a função de política pública em GRAU, Eros 

Roberto. Direito posto e o direito pressuposto. 6ª. ed. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 25-30.   
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1.1 A ERA DAS INCERTEZAS: A CRISE AMBIENTAL E O DESAFIO DE       

EFETIVAÇÃO DO DIREITO AO MEIO AMBIENTE SADIO   

Vive-se, atualmente, num mundo imerso numa conjuntura de profundas 

incertezas. Uma das poucas certezas que se tem é que se correm riscos, e riscos graves
2
. O 

conhecimento e a tecnologia avançam num ritmo frenético, conduzindo a humanidade a mares 

nunca dantes navegados. No dizer de Luís Roberto Barroso, no inicio do Século XXI, 

vivemos na “era da velocidade. A imagem acima do conteúdo. O efêmero e o volátil parecem 

derrotar o permanente e o essencial. Vive-se a angústia do que não pôde ser e a perplexidade 

de um tempo sem verdades seguras. Uma época aparentemente pós-tudo: pós-marxista, pós-

kelseniana, pós-freudiana”.
3
 

Não se tem confiança de que essa evolução nos levará a um caminho seguro, a 

algo melhor, ou, ao revés, conduzir-nos-á ao transpor de fronteiras que nunca deveriam ser 

ultrapassadas, sob pena de consequências inimagináveis ou, ainda que passíveis de serem 

vislumbradas com uma margem segura, não sejam suscetíveis de ser solucionadas pelo 

instrumental ao alcance do homem. 

Tem-se alcunhado esta realidade de transição de pós-modernidade
4
, e ela provoca 

reflexos também nas ciências sociais, tais como o Direito, que tem sofrido mutações nem 

                                                 
2
 Em diversos momentos da História, a humanidade correu riscos. O que diferencia o momento atual, da 

chamada sociedade de risco, para os riscos acontecidos no passado é a magnitude dos riscos, potencializados que 

foram pelo evoluir tecnológico. Nesse sentido, diz Ulrich Beck que “é certo que os riscos não são uma invenção 

moderna. Quem – como Colombo – saiu em busca de novas terras e continentes por descobrir assumiu riscos. 

Estes eram, porém, riscos pessoais, e não situações de ameaça global, como as que surgem para toda a 

humanidade com a fissão nuclear ou com o acúmulo de lixo nuclear. A palavra ‘risco’ tinha, no contexto daquela 

época, um tom de ousadia  e aventura, e não o da possível autodestruição da vida na Terra […]. Os riscos e 

ameaças atuais diferenciam-se, portanto, de seus equivalentes medievais, com frequência semelhante por força, 

fundamentalmente por conta da globalidade de seu alcance (ser humano, fauna, flora) e de suas causas 

modernas. São riscos da modernização. São um produto de série do maquinário industrial do progresso, sendo 

sistematicamente agravados com seu desenvolvimento ulterior”. (Grifo do autor). BECK, Ulrich. Sociedade de 

risco: rumo a uma outra modernidade. São Paulo: Editora 34, 2010, p. 25. 
3
 BARROSO, Luís Roberto. Fundamentos teóricos e filosóficos do novo Direito Constitucional brasileiro.  

Disponível em: <http://www.direitopublico.com.br/pdf_6/DIALOGO-JURIDICO-06-SETEMBRO-2001-LUIS-

ROBERTO-BARROSO.pdf>. Acesso em 9 de abr. 2012. 
4
 Ulrich Beck utiliza o termo Segunda Modernidade ou mesmo Modernidade Reflexiva. Segundo o referido 

autor, a transição da Primeira para a Segunda Modernidade não se faz por meio de uma revolução, havendo um 

certo continuísmo das categorias de pensamento vigentes na Primeira Modernidade e, ao mesmo tempo, 

mudanças não pensadas, não intencionais, mas como um efeito colateral da evolução social (fragilização do 

conceito de Estado Nacional, aumento da individualização, fim da separação sociedade/natureza, esmaecimento 

do conceito de sociedade do trabalho. Nas palavras do autor: “a novidade tantas vezes colocada em dúvida, não 

se mede pelas crises, rupturas ou contradições. Estas sempre existiram. Mede-se pelo esmaecimento das idéias e 

das Coord.enadas condutoras ao longo das quais até agora as contradições imanentes da Modernidade tiveram 

resposta post hoc e, desse modo, foram encobertas, deslocadas e renovadas […]. Quer dizer trata-se de uma 

transformação  cujas causas se radicam no quadro da dinâmica da modernidade presente, mas, ao mesmo tempo, 

transcendem esse quadro e representam uma alteração dos fundamentos, uma mudança de paradigma que nos 
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sempre céleres o suficiente para acompanhar a evolução dos fatos sociais e se desincumbir de 

seu mister de controle da conduta, de regulação de liberdades, e de promoção de fins eleitos 

como importantes de serem atingidos, a fim de conduzir a sociedade ao bem comum. 

Vetustos institutos jurídicos que pareciam consolidados deixam de sê-lo, passando 

a assumir nova roupagem. Outrossim, a emergência de novos desafios e problemas de difícil 

solução demanda a criação de novos instrumentos jurídicos, porque se constatam lacunas 

verdadeiras no ordenamento jurídico, que mostram uma indesejável e perigosa situação de 

anomia
5
.  

O termo lacunas aqui é empregado num sentido mais amplo do que o que 

tecnicamente se costuma dar, haja vista que, num cenário de irresponsabilidade organizada
6
, a 

impotência dos instrumentos jurídicos para regular com efetividade os riscos a que as 

presentes e as futuras gerações estão sujeitas leva à equiparação entre ausência propriamente 

dita de normas (lacunas reais ou próprias) e normas que, ainda que em vigor, de nada valem 

para lidar com os riscos indeterminados ou ocultos que se apresentam (lacunas ideológicas ou 

impróprias)
7
, ou melhor, valem apenas como símbolo, como apelo, às autoridades estatais e à 

sociedade, para fazer algo que, de fato, combata o problema. 

Dentre esses novos desafios para o Direito e para as instituições sociais, pode-se 

mencionar, com destaque maior, a chamada crise ambiental, que assola todo o planeta, dado o 

caráter transfronteiriço dos males ambientais. A exploração predatória da natureza, levada 

pela evolução tecnológica a uma escala impensada, traz consigo a semente de uma situação de 

crise global, que tem o condão de impactar o planeta como hoje é conhecido.  

_________________________ 
obriga a desenvolver novos conceitos no âmbito das ciências sociais, mas também novas instituições sociais e 

políticas, a fim de encontrar as respostas adequadas a esses desafios”. (Grifos do autor). BECK, Ulrich. 

Liberdade ou capitalismo: Ulrich Beck conversa com Johannes Willms. São Paulo: Editora Unesp, 2003, p. 18-

27. 
5
 “[…] Por ‘completude’ entende-se a propriedade pela qual um ordenamento jurídico tem uma norma para 

regular qualquer caso. Uma vez que a falta de uma norma se chama geralmente ‘lacuna’ (num dos sentidos do 

termo ‘lacuna’), ‘completude’ significa ‘falta de lacunas’ […] um ordenamento jurídico pode tolerar em seu seio 

normas incompatíveis sem desmoronar-se. Frente ao problema da completude, se desejarmos um certo tipo de 

ordenamento jurídico como o italiano, caracterizado pelo princípio de que o juiz deve julgar cada caso mediante 

uma norma que pertence ao sistema, a completude é algo mais que uma exigência, é uma necessidade, que dizer, 

é uma condição necessária para o funcionamento do sistema. A norma que estabelece o dever do juiz de julgar 

cada caso com base numa norma pertencente ao sistema não poderia ser executada se o sistema não fosse 

pressupostamente completo, quer dizer, com uma regra para cada caso. A completude é, portanto, uma condição 

sem a qual o sistema em seu conjunto não poderia funcionar”. BOBBIO, Norberto. Teoria do ordenamento 

jurídico. 10ª ed. Brasília: UNB, 1997, p. 115; 117-118. 
6
 LEITE, José Rubens Morato. Sociedade de risco e Estado. In: CANOTILHO, José Joaquim Gomes; LEITE, 

José Rubens Morato (Org.). Direito constitucional ambiental brasileiro, 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 2010, 

p.152.  
7
 BOBBIO, Norberto. Teoria do ordenamento jurídico. 10ª ed. Brasília: UNB, 1997, p. 139-143. 
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A respeito da crise, inclusive ambiental, provocada pelo avanço tecnológico sem 

precedentes, assim leciona Norberto Bobbio: 

[...] o que distingue o momento atual em relação às épocas precedentes e reforça a 

demanda por novos direitos é forma de poder que prevalece sobre todos os outros. A 

luta pelos direitos teve como primeiro adversário o poder religioso; depois, o poder 

político; e, por fim, o poder econômico. Hoje, as ameaças à vida, à liberdade e à 

segurança podem vir do poder sempre maior que as conquistas da ciência e das 

aplicações dela derivadas dão a quem está em condição de usá-las. Entramos na era 

que é chamada de pós-moderna e é caracterizada pelo enorme progresso, vertiginoso 

e irreversível, da transformação tecnológica e, consequentemente, também 

tecnocrática do mundo. Desde que Bacon disse que a ciência é poder, o homem 

percorreu um longo caminho! O crescimento do saber só fez aumentar a 

possibilidade do homem de dominar a natureza e os outros homens.  

Os direitos da nova geração, como foram chamados, que vieram depois daqueles que 

se encontraram as três correntes de ideias do nosso tempo, nascem todos dos perigos 

à vida, à liberdade e à segurança, provenientes do progresso tecnológico. Bastam 

três exemplos centrais no debate atual: o direito de viver em um ambiente não 

poluído, do qual surgiram os movimentos ecológicos que abalaram a vida política 

tanto dentro dos próprios Estados quanto no sistema internacional; o direito à 

privacidade [...]; o direito [...] à integridade do patrimônio genético [...].
 8
  

Ainda na década de 80 do Século XX, o sociólogo alemão Ulrich Beck teorizou a 

respeito de um novo modelo de sociedade, que coloca em crise todo um conjunto de certezas 

científicas, crenças num progresso contínuo advindo da evolução tecnológica, bem como a 

segurança e a confiança que se costumava depositar não só nas ciências e no progresso, mas 

também no Estado e num modo de viver e de conviver em sociedade: é a sociedade de risco, 

que se buscará a seguir descrever em linhas breves com apoio principalmente em Beck, mas 

também em outros autores.  

1.1.1 A sociedade de risco 

Vive-se em um período de transição. Muitos problemas e desafios sociais 

impostos pela modernidade ainda não chegaram a ser superados, de forma que a humanidade 

e os diversos Estados, em maior ou menor grau, ainda lidam com questões como fome, 

pobreza, desemprego e subempregos, falta de saneamento básico, falta de educação ou 

educação insuficiente, ausência de moradias dignas etc. 

Por outro lado, sem embargo desses problemas, há lugares em que essas questões, 

conquanto ainda existentes, já vem sendo ultrapassadas, pelo menos no que diz respeito ao 

que se poderia denominar de mínimo existencial.  

                                                 
8
     BOBBIO, Norberto.  A era dos direitos. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004, p. 209-210. 
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Essas conquistas sociais atingidas de forma, é verdade, desigual no meio social 

podem ser, em boa parte, atribuídas ao progresso do conhecimento científico, da tecnologia, 

bem como da atuação cada vez mais presente do Estado Social. 

No entanto, o sistema de produção industrial e a evolução tecnológica possuem 

um outro lado, um lado perverso, muitas vezes oculto aos nossos sentidos e ao conhecimento 

externo aos especializados círculos de saberes científicos. Esse outro lado é o que vai 

transformando, gradativamente, os problemas sociais básicos, deslocando-os da questão da 

(re)distribuição da riqueza, com a finalidade de se atingir uma sociedade mais igual, sem 

carências impostas pelas necessidade básicas de uma vida digna, para o atendimento de 

necessidades muitas vezes criadas, representadas por um consumo desmedido e 

inconsequente, que traz consigo uma série de riscos diferenciados daqueles com os quais se 

costumava lidar, mas que, por seus efeitos graves e difusos na humanidade, devem ser levados 

a sério, enquanto ainda são riscos (prevenção), e não danos consumados, muitas vezes 

irreversíveis.  

É nesse sentido que Beck, na abertura do primeiro capítulo de sua obra Sociedade 

de Risco, afirma: 

Na modernidade tardia, a produção social da riqueza é acompanhada 

sistematicamente pela produção social de riscos. Consequentemente, aos problemas 

e conflitos distributivos da sociedade da escassez sobrepõem-se os problemas e 

conflitos surgidos a partir da produção, definição e distribuição de riscos científico-

tecnologicamente produzidos. 

Essa passagem da lógica da distribuição da riqueza na sociedade da escassez para a 

lógica da distribuição de riscos na modernidade tardia está ligada historicamente a 

(pelo menos) duas condições. Ela consuma-se, em primeiro lugar – como se pode 

reconhecer atualmente -,  quando e na medida em que, através do nível alcançado 

pelas forças produtivas humanas e tecnológicas, assim como pelas garantias e regras 

jurídicas do Estado Social, é objetivamente reduzida e socialmente isolada a 

autêntica carência material. Em segundo lugar, essa mudança categorial deve-se 

simultaneamente ao fato de que, a reboque das forças produtivas exponencialmente 

crescentes no processo de modernização, são desencadeados riscos e potenciais de 

autoameaça numa medida até então desconhecida.(Grifos do autor).
9
    

Mas em que esses riscos pós-modernos se distinguem daqueles com que, já na 

fase industrial, convivia a humanidade? Beck, ao longo da obra citada, vai descrevendo as 

características desses riscos, que podem ser assim sumariadas: a) são riscos muitas vezes 

imperceptíveis aos sentidos humanos, sendo a ausência de percepção aqui também 

compreendida com o significado da insuficiência do saber detido pelo indivíduo não iniciado 

nos intrincados e cada vez mais complexos e especializados conhecimentos científicos; b) os 

                                                 
9
 BECK, Ulrich. Sociedade de risco: rumo a uma outra modernidade. São Paulo: Editora 34, 2010, p. 23. 
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riscos antes podiam ser atribuídos a uma insuficiente tecnologia, hoje são fruto de 

superdesenvolvimento tecnológico e industrial; c) os riscos nesse novo modelo têm alcance 

global, de nada (ou pouco) adiantando o estabelecimento de fronteiras ou mesmo a adoção de 

ações unicamente no âmbito interno de cada Estado. Esmaecem ainda as barreiras sociais, 

haja vista que os riscos, ainda que atinjam com força maior os despossuídos, que têm menos 

chances de se preparar, são distribuídos de maneira difusa na sociedade global, sem distinção 

de classe social, cor, sexo etc (vide o problema do aquecimento global), notadamente 

atingindo os próprios geradores de risco (efeito bumerangue); d) geram efeitos com um grau 

muito mais intenso, podendo, no extremo, provocar a própria extinção da vida (vide os riscos 

advindos do uso de energia nuclear, para fins pacíficos ou não); e) os riscos de que se cuida 

muitas vezes não possuem uma causa isolada, havendo uma séria de causas que, somadas e 

agindo de forma sistemática, colaboram para o surgimento desses riscos, o que torna ainda 

mais difícil sua percepção e tratamento; f) esses riscos têm o condão de provocar uma 

reorganização do poder e da responsabilidade.
10

    

É preciso dizer que as características dos novos riscos acima mencionadas não 

precisam estar presentes de forma concomitante, podendo haver uma associação de apenas 

algumas delas. Por exemplo, ainda que a pós-modernidade traga consigo riscos maiores e 

mais graves, a sociedade de risco traz consigo também riscos de alcance restrito, mas nem por 

isso menos graves, porque muitas vezes são invisíveis e de efeito cumulativo.
11

 

Beck alerta que os riscos e as ameaças que caminham junto com o 

desenvolvimento industrial e tecnológico são potencializados com a noção de que esses riscos 

são uma consequência inevitável do progresso, necessário para fornecer à humanidade bens 

da vida essenciais a uma vida com dignidade, bem como que a ciência será sempre capaz de 

lidar com tais riscos. Nas suas palavras, “a corrida disputada entre a riqueza perceptível e 

riscos imperceptíveis não pode ser ganha por estes. O invisível não pode competir com o 
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 BECK, Ulrich. Sociedade de risco: rumo a uma outra modernidade. São Paulo: Editora 34, 2010, passim. 
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 “Grandes catástrofes , como desastres nucleares, derramamentos de combustíveis e ameaças de considerável 

impacto sobre recursos hídricos e sobre a biodiversidade, conquanto componham o tom e procurem a qualidade 

da crise ambiental que é produzida e considerada pela sociedade a partir dos meios de comunicação, não podem 

ser consideradas hoje, verdadeiramente, como as únicas e as principais fontes de conflitos. A comunicação dos 

riscos ainda se mostra perigosamente seletiva e cientificamente frágil e infiel, na medida em que há diversas 

outras fontes de riscos invisíveis  e anônimas que precisam ser avaliadas e geridas pela sociedade, mas que, no 

entanto, só são acessíveis no momento final do processo, muitas vezes por meio de riscos visíveis e atuais” 

(Grifos do autor). AYALA, Patryck de Araújo. A proteção jurídica das futuras gerações na sociedade do risco 

global: o direito ao futuro na ordem constitucional brasileira. In: FERREIRA, Heline Sivini; LEITE, José 

Rubens Morato; BORATTI, Larissa Verri (Org.). Estado de Direito Ambiental: tendências. 2ª. ed. Rio de 

Janeiro: Forense Universitária, 2010, p. 333. 
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visível. O paradoxal é que, justamente por isto, os riscos invisíveis acabam ganhando a 

parada.”
12

  

Não se pode negar, por outro lado, que muitos desses riscos vivenciados 

atualmente foram gerados pela exploração desregrada da natureza pelos países ditos 

desenvolvidos, os quais, agora ameaçados por seu agir pretérito, buscam socializar com os 

chamados subdesenvolvidos ou mesmo em desenvolvimento os custos envolvidos na 

mudança de conduta necessária para a superação das questões ambientais. 

Esses países em desenvolvimento estão, ainda, na fase de implementação dos 

direitos básicos, de sorte que ainda experimentam a fase da sociedade da escassez, mas que, 

não obstante, já enfrentam as consequências e os efeitos dos riscos produzidos por países que 

estão em fase mais avançada de desenvolvimento social (riscos globais e difusos). 

Daí a estipulação do princípio das responsabilidades comuns, mas 

diferenciadas no âmbito do que se pode chamar de Direito Internacional do Meio Ambiente. 

Com efeito, consta, por exemplo, do Princípio 7 da Declaração do Rio a previsão de que 

cabem responsabilidades comuns, mas diferenciadas aos Estados, no que diz respeito à 

conservação, à proteção e à restauração da saúde e da integridade do ecossistema terrestre.
13

 

A atribuição de responsabilidades para cuidar do meio ambiente na sociedade global trata-se 

de um dos problemas mais tormentosos de nosso tempo. 

Assim, no ponto, ainda que se entenda assistir razão a Beck quando afirma que 

ignorar os riscos implica sua potencialização, tem-se que não se pode dividir de forma igual 

as obrigações necessárias para tutelar o meio ambiente sadio, como forma de evitar os graves 

riscos ambientais. 

Retomando o pensamento de Beck, tem-se que, justamente pelo fato de os novos 

riscos surgirem do progresso da ciência, indústria e tecnologia, o que também está associado 

ao próprio desenrolar do sistema capitalista de produção, os riscos, pelo menos num primeiro 

momento, são não apenas ameaças potenciais, possuindo também uma configuração de 

oportunidade de mercado, resultando disso tentativas de negar o risco, visto como barreira ou 
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 BECK, Ulrich. Sociedade de risco: rumo a uma outra modernidade. São Paulo: Editora 34, 2010, p. 54-55. 
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  Princípio 7 - Os Estados irão cooperar, em espírito de parceria global, para a conservação, proteção e 

restauração da saúde e da integridade do ecossistema terrestre. Considerando as diversas contribuições para a 

degradação do meio ambiente global, os Estados têm responsabilidades comuns, porém diferenciadas. Os países 

desenvolvidos reconhecem a responsabilidade que lhes cabe na busca internacional do desenvolvimento 

sustentável, tendo em vista as pressões exercidas por suas sociedades sobre o meio ambiente global e as 

tecnologias e recursos financeiros que controlam. 
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prejuízo aos negócios e ao próprio crescimento econômico dos países, inclusive com o uso da 

própria ciência. 

Com efeito, espalham-se pela sociedade definições diversas do risco, umas, 

ressaltando a sua existência e a necessidade de mudança de postura para evitar o pior, outras, 

negando a própria existência do risco ou minorando seus efeitos. 

Tem-se, inclusive, uma situação de déficit democrático na decisão sobre os riscos 

que a sociedade está disposta a correr, haja vista que as decisões sobre as tecnologias e 

inovações diversas são gestadas, primordialmente, no seio das empresas privadas, que, dada a 

necessidade de sigilo imposta pelo mercado, acabam por trazê-las a público somente no 

momento de sua implementação, quando, então, ter-se-ia um quadro de suposto fato 

consumado, tendo em vista os vultosos investimentos feitos e as ameaças ao emprego dos 

trabalhadores e ao bom andamento da economia, o que dificulta o seu controle pelos órgãos 

estatais legitimados, notadamente o parlamento, que se vê na posição de mero legitimador de 

decisões já tomadas, referendando, portanto, algo que, verdadeiramente, não conhece.
14

 

Nas lúcidas palavras de Ayala: 

É importante mencionar que, conquanto a projeção dos efeitos dos riscos seja 

global, a responsabilidade pela produção dos riscos enfrenta hoje graves problemas 

de democracia ambiental no que diz respeito  à participação decisória na gestão 

desses riscos. Isso porque, no modelo de globalização da atividade econômica e 

financeira que hoje permeia as sociedades contemporâneas, os riscos são 

consequências da irresponsabilidade prática dos efeitos de decisões de uma 

ecomáfia (Untergangster), verdadeiros gângsteres da destruição. 

A sociedade de risco é, portanto, uma sociedade na qual poucos têm o poder de 

expor muitos, de forma voluntária, a diversas ordens de prejuízos (risco sanitário, 

alimentar, tecnológico, ecológico etc.) e cujos efeitos e vítimas não podem ser 

determinados com segurança científica, seja em uma escala espacial ou temporal. 

(Grifos do autor).
15

     

Todavia, com a paulatina conversão dos riscos em ameaças concretas, essa divisão 

social passa a se dissipar, dando lugar a uma comunhão de interesses em prol do 

enfrentamento do problema gerado pelo risco não preventivamente tratado. Trata-se daquilo 

que Beck denomina solidariedade do medo. 
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 BECK, Ulrich. Sociedade de risco: rumo a uma outra modernidade. São Paulo: Editora 34, 2010, p. 313-315. 
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 AYALA, Patryck de Araújo. A proteção jurídica das futuras gerações na sociedade do risco global: o direito 
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BORATTI, Larissa Verri (Org.). Estado de Direito Ambiental: tendências. 2ª. ed. Rio de Janeiro: Forense 
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Realmente, na passagem da sociedade de classes ou da escassez para a sociedade 

de risco, tem-se uma mudança substancial no fundamento axiológico do princípio da 

solidariedade, que deixa de se assentar na busca de mudanças sociais rumo a uma igualdade 

material, para basear-se no medo, na necessidade de segurança acima de tudo, é a união para 

evitar que o pior aconteça. 

A realidade que coloca cruelmente a humanidade frente a um inimigo comum 

termina por diluir os conflitos de interesse e unir todos em uma comunidade global, movida 

pelo medo. Vejam-se as lúcidas palavras de Beck: 

Nesse sentido, a sociedade de risco produz novas oposições de interesse e um novo 

tipo de solidariedade diante da ameaça, sem porém que se saiba ainda quanta carga 

ela pode comportar. Na medida em que as ameaças da modernização se acentuam e 

se generalizam, revogando portanto as zonas residuais de imunidade, a sociedade de 

risco (em contraposição à sociedade de classes) desenvolve uma tendência à 

unificação objetiva das suscetibilidades em situações de ameaça global [...]. Elas 

contêm  em si uma dinâmica evolutiva de base democrática que ultrapassa 

fronteiras, através da qual a humanidade é forçada a se congregar na situação 

unitária das autoameaças civilizacionais [...]. 

Enquanto as sociedades de classes são organizáveis em Estados Nacionais, as 

sociedades de risco fazem emergir “comunhões de ameaça” objetivas, que em última 

instância somente podem ser abarcadas no marco da sociedade global [...]. 

Na transição da sociedade de classes para a de risco, começa a diferenciar-se a  

qualidade da solidariedade. Dito de maneira esquemática, sistemas axiológicos 

inteiramente diversos são alavancados nesses dois tipos de sociedades modernas. 

Em sua dinâmica evolutiva, as sociedades de classes continuam referidas ao ideal de 

igualdade. Não é o caso da sociedade de risco. Seu contraprojeto normativo, que lhe 

serve de base e impulso, é a segurança. O lugar do sistema axiológico da “sociedade 

desigual” é ocupado assim pelo sistema axiológico da sociedade “insegura” [...]. O 

sonho da sociedade de classes é: todos querem e devem compartilhar do bolo. A 

meta da sociedade de risco é: todos devem ser poupados do veneno. 

Consequentemente, diferencia-se também a instituição social básica na qual as 

pessoas se situam, se associam, que as move e distancia ou congrega. A força motriz 

da sociedade de classes pode ser resumida na frase: tenho fome! O movimento 

desencadeado com a emergência da sociedade de risco, ao contrário, é expresso pela 

afirmação: tenho medo! A solidariedade da carência é substituída pela solidariedade 

do medo. (Grifos do autor).
16

  

Enfim, a sociedade de risco traz consigo a semente de uma nova relação entre 

sociedade e natureza, passando esta a ser inserida na própria dinâmica social, e não mais vista 

como algo externo. Com a socialização da natureza, entendida esta como a incorporação da 

natureza ao sistema social, aquilo que afeta a natureza também afeta a sociedade, com 

repercussões políticas, jurídicas, econômicas etc.
17
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 BECK, Ulrich. Sociedade de risco: rumo a uma outra modernidade. São Paulo: Editora 34, 2010, p. 57-60. 
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 “É precisamente essa transformação de ameaças civilizacionais à natureza em ameaças sociais, econômicas e 

políticas sistêmicas que representa o real desafio do presente e do futuro, o que justifica o conceito de sociedade 

de risco [...]. A conseqüência central: a sociedade, em todos os seus subsistemas, economia, política, família, 
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A progressiva tomada de consciência de que se vive em meio a uma 

multiplicidade de riscos ocasionada pela degradação ambiental gerada pela conduta humana 

relacionada ao próprio “progresso” científico-tecnológico-industrial faz com que a 

humanidade passe a encarar danos à natureza ou danos ambientais não mais como uma 

violação que lhe é indiferente, mas como uma ameaça séria a ponto de colocar em perigo a 

própria sobrevivência da espécie humana, daí o surgimento de demandas sociais relativas à 

adoção de medidas destinadas ao correto enfrentamento dos desafios gerados pela crise 

ambiental. 

 Entre as instituições sociais afetadas e reorganizadas por esse modelo de 

sociedade estão o Direito e o Estado (de Direito), dada a necessidade de atualização destes 

como produtos sociais que têm a finalidade de fornecer uma organização social rumo ao bem 

comum. Neste (bem comum), diante dos novos riscos e problemas sociais gerados pelo uso 

desregrado da natureza, necessariamente está inserido o viver com dignidade em um ambiente 

sadio e equilibrado, algo, pois, que se torna questão central a ser por eles (Direito e Estado) 

atingido e protegido. 

Segundo Canotilho, operando-se uma analogia com as chamadas gerações dos 

direitos fundamentais, pode-se traçar duas gerações de riscos ambientais e problemas 

ecológicos.
18

  

A primeira geração – ou mesmo, também em analogia à doutrina dos direitos 

fundamentais, dimensão – corresponde à preocupação com as causas e consequências de 

degradação ambiental. Nessa fase tem-se a subjetivação do direito fundamental ao meio 

ambiente sadio. 

Já os problemas ambientais de segunda geração dizem respeito ao 

reconhecimento, com base no conhecimento científico, do caráter sistemático dos riscos e 

_________________________ 
cultura, justamente na modernidade tardia, deixa de ser concebível como ‘autônoma em relação à natureza’. 

Problemas ambientais não são problemas do meio ambiente, mas problemas completamente – na origem e no 

resultado – sociais, problemas do ser humano, de sua história, de suas condições de vida, de sua relação com o 

mundo e com a realidade, de sua constituição econômica, cultural e política [...]. No final do Século XX, vale 

dizer: natureza é sociedade, sociedade (também) é ‘natureza’. Quem quer que hoje em dia fale da natureza como 

negação da sociedade, discorre em categorias de um outro século, incapazes de abarcar nossa realidade. BECK, 

Ulrich. Sociedade de risco: rumo a uma outra modernidade. São Paulo: Editora 34, 2010, p. 99. 
18

 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional Ambiental Português: tentativa de compreensão 
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Saraiva, 2010, p. 21-23. 
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danos e de seus efeitos globais, o que demanda um “pluralismo legal global”
19

 no trato das 

questões ecológicas. 

O mestre lusitano exemplifica os problemas de segunda geração, próprios da 

sociedade de risco: 

O primeiro é o dos efeitos combinados dos vários factores de poluição e de suas 

implicações globais e duradouras como o efeito de estufa, a destruição da camada 

de ozônio, as mudanças climáticas e a destruição da biodiversidade. Torna-se bem 

claro que a profunda imbricação dos efeitos combinados e das suas implicações 

globais e duradouras colocam em causa comportamentos ecológicos e 

ambientalmente relevantes das gerações actuais que, a continuarem sem a adopção 

de medidas restritivas, acabarão por comprometer, de forma insustentável e 

irreversível, os interesses das gerações futuras na manutenção e na defesa da 

integridade dos componentes ambientais naturais. Estes interesses só podem  

proteger-se se partirmos do pressuposto ineliminável e incortonável de que as 

actuações sobre o ambiente adoptadas pelas gerações actuais devem tomar em 

consideração os interesses das gerações futuras. (Grifos do autor).
20

 

José Rubens Morato Leite e Matheus Almeida Caetano, por sua vez, resumem as 

características de cada geração de problemas ambientais: 

[…] essa primeira geração de problemas ambientais conta com as seguintes 

características: (i) ausência de responsabilidade jurídica decorrente da produção 

individual e ocasional de riscos (o risco como mera fatalidade, álea); (ii) riscos de 

natureza concreta; (iii) responsabilização subjetiva (com a exigência da culpa do 

agente); (iv) danos determinados ou determináveis com alcance local; (v) Ciência 

pautada pela absoluta certeza científica com a crença cega no progresso científico 

(cientificação simples); (vi) análise de riscos determinística; (vii) função punitiva do 

Direito; (ix) sociedade industrial; (x) preocupação apenas com os microbens 

ambientais […] 

Essa segunda geração de problemas ambientais destaca-se pelos seguintes aspectos: 

(i) responsabilidade jurídica por incremento ou criação de riscos ilícitos (o risco 

como consequência da escolha humana); (ii) riscos de natureza abstrata; (iiii) 

responsabilidade objetiva; (iv) dano ambiental futuro e transfronteiriço, ou seja, de 

alcance temporal e global; (v)  Ciência questionada por outros sistemas e por ela 

própria, reconhecendo-se as incertezas científicas (cientificação reflexiva); (vi) 

análise de riscos probabilística; (vii) relação de causalidade complexa; (viii) função 

preventiva do Direito; (ix) sociedade de risco; (x) proteção sistêmica e sistemática 

do macro e dos microbens ambientais.
21
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Partindo-se do que se disse e considerando o reconhecimento da irreversibilidade 

possível dos danos ambientais, o Direito e Estado vêm buscando meios, instrumentos e 

técnicas que permitam gerenciar os riscos, evitando que eles se transformem em ameaças ou 

mesmo danos concretizados. 

Reforça-se, assim, como uma das consequências da sociedade de risco para o 

Direito e Estado, a necessidade de precaução, de agir antes. Tem-se, pois, uma evolução do 

Direito que antes se preocupava apenas em reparar ou mesmo indenizar os danos já 

concretizados para cuidar hoje de riscos prováveis, conquanto incertos. Passa-se da reação a 

um quadro de certeza para uma conduta proativa em função de uma probabilidade (risco 

abstrato).
22

    

1.2 O Estado de Direito Ambiental: um novo paradigma? 

O mundo hoje volta seus olhos para a questão ambiental
23

, tendo se tomado 

consciência da utilização desregrada de recursos naturais
24

, seja como insumo, seja como 

depósito de dejetos da atividade produtiva. Tanto é assim que o acesso a um meio ambiente 

sadio é visto como espécie de direito fundamental, mais precisamente um direito fundamental 

integrante do que se denomina terceira dimensão, composta dos chamados direitos difusos, 

por pertencerem ao gênero humano mesmo e por decorrerem do ideal de solidariedade e 

fraternidade que deve unir os seres humanos, independentemente de fronteiras.
25-26-27
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Toma-se o acesso a um ambiente ecologicamente equilibrado, para utilizar os 

termos contidos na Constituição de 1988, como uma exigência de uma vida digna, tal como 

preconizado pelo princípio fundamental da dignidade da pessoa humana, visto aqui por seu 

prisma ecológico
28

, ou mesmo da vida propriamente dita, eis que um ambiente saudável é 

condição indispensável ao viver. 

A historicidade inerente aos direitos humanos e ao próprio princípio da dignidade 

da pessoa humana, que serve de suporte material para os direitos ditos fundamentais, 

entendida esta historicidade como a influência direta da evolução social, com seus avanços e 

retrocessos, com o surgimento de novos desafios à humanidade e ao homem indivíduo, revela 

que o catálogo de direitos fundamentais e mesmo o conteúdo de direitos já reconhecidos está 

_________________________ 
26
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formais, realçam o princípio da liberdade e os direitos de segunda geração (direitos econômicos, sociais e 

culturais), que se identificam com as liberdades positivas, reais ou concretas, acentuam o princípio da igualdade, 

os direitos de terceira geração, que materializam poderes de titularidade coletiva atribuídos genericamente a 

todas as formações sociais, consagram o princípio da solidariedade e constituem um momento importante no 

processo de desenvolvimento, expansão e reconhecimento dos direitos humanos, caracterizados enquanto valores 

fundamentais indisponíveis, pela nota de uma essencial inexauribilidade.”  SÃO PAULO. MS 22164/SP. Relator 

Ministro Celso de Mello. Diário de Justiça, 30 out. 1995; Tamb[em no mesmo sentido: SANTA CATARINA. 

RE 415454/SC. Relator Ministro Gilmar Mendes. Diário de Justiça, 08 fev. 2007; DISTRITO FEDERAL. 

ADI-MC3540/DF. Reator Ministro Celso de Mello. Diário de Justiça, 01 fev. 2005. 
28

 “Para além de um bem-estar individual e social, as construções jurídico-constitucionais caminham hoje no 

sentido de garantir ao indivíduo e à comunidade como um todo o desfrute de um bem-estar ambiental, ou seja, 

de uma vida saudável com qualidade ambiental, o que se apresenta como indispensável ao pleno 

desenvolvimento da pessoa e ao desenvolvimento humano no seu conjunto. Na última quadra do século XX, 

várias Constituições pelo mundo afora, influenciadas pelo ordenamento internacional, na esfera do qual se 

formou toda uma rede de convenções e declarações sobre a proteção ambiental, assim como receptivas à 

emergência da cultura ambientalista e dos valores ecológicos no espaço político-jurídico contemporâneos, 

consagram o direito a um ambiente equilibrado ou saudável como direito humano fundamental, reconhecendo o 

caráter vital da qualidade ambiental para o desenvolvimento humano em níveis compatíveis com a dignidade que 

lhe é inerente. Dessa compreensão, pode-se conceber a exigência de um patamar mínimo de qualidade ambiental 

para a concretização da vida humana em níveis dignos, para aquém do qual a dignidade humana estaria sendo 

violada no seu núcleo essencial. A qualidade ambiental deve, portanto, ser reconhecida como elemento 

integrante do conteúdo normativo do princípio da dignidade da pessoa humana, especialmente em razão da sua 

imprescindibilidade à manutenção e à existência da vida e de uma vida com qualidade, sendo fundamental ao 

desenvolvimento de todo o potencial humano num quadrante de completo bem-estar existencial”. 

FENSTERSEIFER, Tiago; SARLET, Ingo Wolfgang. Estado socioambiental e mínimo existencial (ecológico?): 

algumas aproximações. In: SARLET, Ingo Wolfgang (Org.) Estado socioambiental e direitos fundamentais. 

Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010, p. 12-13.   
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sempre aberto
29

, até porque aberto, progressivo e cumulativo é o próprio conceito de 

dignidade da pessoa humana
30

, matéria-prima dos direitos fundamentais. 

Abertura essa necessária para manter atualizado e útil o catálogo de direitos 

fundamentais, como tais assim reconhecidos, sob o prisma material, aqueles que são 

imprescindíveis não só à existência da vida humana, mas a uma vida humana plena, em que o 

indivíduo possa desenvolver ao máximo todas as suas potencialidades, em outros termos, uma 

vida digna, em que cada um possa, com respeito aos demais integrantes da comunidade, 

autodeterminar-se. 

O Estado de Direito, por seu turno, é uma instituição constitucionalmente 

constituída (limitada, pois, pelo Direito) que tem, dentre suas missões primordiais, respeitar, 

proteger e promover a dignidade da pessoa humana e os direitos fundamentais dela 

decorrentes, bem assim aqueles direitos que recebam essa condição do expresso 

reconhecimento de sua importância pelo legislador constitucional. 

Sob esse enfoque e ao longo do tempo, na medida em que foram sendo 

incorporadas ao plano constitucional novos direitos, fruto de novos anseios sociais, o papel do 

Estado vem sendo modificado, podendo-se fazer um paralelo entre cada modelo de Estado 

com a recepção de uma nova geração ou dimensão de direitos fundamentais.
31-32
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 Bem por isso, Bobbio leciona que se torna inviável, em seu entender, apontar um fundamento absoluto para os 

direitos fundamentais. O que seria fundamental em uma época histórica e em uma civilização determinada pode 

não sê-lo em outra.  BOBBIO, Norberto.  A era dos direitos. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004, p. 18. “Igualmente, 

direito se constrói a partir da constatação de que ele é produto histórico. É fruto da composição entre tempos 

distintos: o do intérprete e o do escritor. Além de fruto de momentos distintos, o direito também pode ser fruto 

de culturas distintas. Existem tanto direitos quanto culturas para admiti-los como instrumentos de conduta 

regulatória ou emancipatória. Essa multiplicidade de correções leva à ausência de universalidade dos conceitos e 

proposições jurídicas, que, por serem frutos de uma discursividade retórica, não estão submetidos à lógica 

etnocêntrica”. BELLO FILHO, Ney de Barros. Teoria do Direito e Ecologia: apontamentos para um direito 

ambiental no Século XXI. In: FERREIRA, Heline Sivini; LEITE, José Rubens Morato; BORATTI, Larissa Verri 

(Org.). Estado de Direito Ambiental: tendências. 2ª. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2010, p. 290.   
30

 SARLET, Ingo Wolfgang.  Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na Constituição Federal 

de 1988. 7ª. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009, p. 46. 
31

 “Não há como estudar o Estado sem considerar o Direito. Apesar de serem institutos distintos, estão 

plenamente interligados, um dando suporte ao outro […] um diferente modelo de Estado implica, 

consequentemente, um novo papel do Direito […] a figura do Estado está intrinsicamente atrelada à teoria dos 

direitos fundamentais”. BELCHIOR, Germana Parente Neiva. Hermenêutica jurídica ambiental. São Paulo: 

Saraiva, 2011, p. 67-68.   
32

 “Em linhas gerais, o Estado de Direito Ambiental pode ser compreendido como o produto de novas 

reivindicações fundamentais do ser humano e particularizado pela ênfase que confere à proteção do meio 

ambiente […] Percebe-se, portanto, que a crise ambiental vivenciada pela modernidade traz consigo uma nova 

dimensão de direitos fundamentais, a qual impõe ao Estado de direito o desafio de inserir entre suas tarefas 

prioritárias a proteção do meio ambiente”. LEITE, José Rubens Morato; FERREIRA, Heline Sivini.  Tendências 

e Perspectivas do Estado de Direito Ambiental no Brasil. In: FERREIRA, Heline Sivini; LEITE, José Rubens 

Morato; BORATTI, Larissa Verri (Org.). Estado de Direito Ambiental: tendências. 2ª. ed. Rio de Janeiro: 

Forense Universitária, 2010, p. 13.  
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Com o surgimento dos direitos de primeira dimensão, marcados notadamente pela 

nota de sua função defensiva, tem-se um Estado absenteísta, que deve respeitar a esfera de 

autodeterminação, de liberdade, por assim dizer, dos indivíduos. Aqui se tem o paradigma do 

Estado Liberal, um Estado que buscava preservar a segurança jurídica, o respeito aos 

contratos, ao direito de propriedade e a proteção contra inimigos externos.  

Os direitos de primeira dimensão vêm justamente limitar o poder do Estado, visto, 

sob as luzes do liberalismo político e econômico, como um inimigo da sociedade. Busca-se, 

assim, delimitar os campos de atuação do Estado e da Sociedade.  

Num segundo momento, tem-se o paradigma do Estado Social. Agora, diante de 

problemas graves de ordem social desencadeados pela exploração daqueles não detentores dos 

meios de produção, os despossuídos, que só abstratamente eram iguais em direitos aos 

pertencentes à classe burguesa então no poder, o Estado deixa de lado o comportamento 

meramente omissivo, para atuar ativamente no meio social, por meio da prestação de serviços 

públicos e oferecendo um vasto leque de prestações, materiais e normativas, à sociedade, que 

agora vê o Estado como parceiro essencial para neutralizar ou, pelo menos, reduzir as 

desigualdades sociais que afloraram por força da inadequação, por insuficiência, da igualdade 

meramente formal (igualdade perante a lei) defendida pelos ideais liberais. Nesse momento 

histórico, entram em cena os denominados direitos sociais, culturais e econômicos. 

Em seguida, notadamente como reação aos horrores trazidos durante a Segunda 

Guerra Mundial
33-34

, com o vilipêndio da dignidade humana perpetrado pelo nazi-facismo, 

eleva-se a dignidade humana como fundamento e fim do organismo estatal, que deve de tudo 

fazer para respeitá-la, protegê-la contra agressões vindas seja do Estado seja de particulares, 

devendo, ainda, promover políticas públicas destinadas a uma progressiva implementação, no 

plano fático, de uma variada gama de direitos já reconhecidos como fundamentais nos textos 

constitucionais e legais, estes frutos de decisões democráticas do povo. 

                                                 
33

 “A reconstitucionalização da Europa, imediatamente após a Segunda Grande Guerra e ao longo da segunda 

metade do século XX, redefiniu o lugar da Constituição e a influência do direito constitucional sobre as 

instituições contemporâneas. A aproximação das ideias de constitucionalismo e de democracia produziu uma 

nova forma de organização política, que atende por nomes diversos: Estado democrático de direito, Estado 

constitucional de direito, Estado constitucional democrático”. BARROSO, Luis Roberto. Curso de direito 

constitucional contemporâneo: os conceitos fundamentais e a construção do novo modelo. São Paulo: Saraiva, 

2009, p. 245.  
34

 Acerca da ruptura da tradição, inclusive no campo jurídico, provocada pelo fenômeno do totalitarismo ver 

LAFER, Celso. A reconstrução dos direitos humanos: um diálogo com o pensamento de Hannah Arendt. São 

Paulo: Companhia das Letras, 2009, passim. 
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Pois bem. Considerado o já mencionado momento de crise ecológica vivido pela 

humanidade e como uma reação do Direito a esse novo problema que desafia a dignidade 

humana, põe-se em destaque o direito fundamental a viver em um ambiente sadio, livre de 

poluição e degradação, como condição a uma vida digna e ao usufruto de direitos inerentes a 

dimensões anteriores, notadamente os direitos sociais, que foram apanhados ainda em fase de 

implementação por essa nova barreira, qual seja, a barreira ecológica, que priva ou pode 

subtrair dos indivíduos o acesso a direitos sociais diversos, a exemplo da saúde, de uma 

moradia digna, de uma alimentação saudável etc. 

Com a constitucionalização expressa por diversos países do direito ao meio 

ambiente sadio como direito fundamental e o reconhecimento da sua importância para a 

qualidade de vida das atuais e das futuras gerações, passou-se a, com maior ênfase, atribuir ao 

Estado – mas também à sociedade, como se verá- o novo papel (dever) de proteger, recuperar 

e até melhorar o meio ambiente, sem prejuízo do respeito, proteção e promoção dos direitos 

relacionados às dimensões anteriores. 

    Daí, em busca de respostas para o desafio ambiental, falar-se mesmo em uma 

requalificação do Estado Democrático e Social de Direito, no sentido de se vislumbrar no 

Estado um dever de proteção do meio ambiente como uma de suas missões primordiais, 

podendo sugerir-se um Estado Socioambiental de Direito ou outras nomenclaturas 

semelhantes, como, por exemplo, Estado de Direito Ambiental
35

, Estado de Direito Ambiental 

e Ecológico
36

 ou somente Estado Ambiental
37

, as quais denotam a estruturação de um modelo 

estatal que, sem se desligar de sua feição social e democrática, de Estado responsável por 

adotar, legitimamente, um comportamento ativo na proteção e promoção de direitos sociais 

prestacionais voltados para a concretização de uma igualdade material no seio da sociedade, 

passa a também priorizar, com realce, a questão ambiental, vista como verdadeiro pressuposto 

para o acesso a esses direitos.
38-39-40
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   BELCHIOR, Germana Parente Neiva. Hermenêutica jurídica ambiental. São Paulo: Saraiva, 2011, passim.   
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  CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional Ambiental Português: tentativa de compreensão 

de 30 anos das gerações ambientais no Direito Constitucional português. In: CANOTILHO, José Joaquim 
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Saraiva, 2010, p. 25. 
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  KLOEPFER, Michael. A caminho do Estado Ambiental? A transformação do sistema político e econômico da 

República Federal da Alemanha através da proteção ambiental especialmente desde a perspectiva jurídica. In: 

SARLET, Ingo Wolfgang (Org.) Estado socioambiental e direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria do 

Advogado, 2010, p. 43. 
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 FENSTERSEIFER, Tiago; SARLET, Ingo Wolfgang. Estado socioambiental e mínimo existencial 

(ecológico?): algumas aproximações. In: SARLET, Ingo Wolfgang (Org.) Estado socioambiental e direitos 

fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010, passim. 
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Nesse sentido, confira-se o pensamento de Ingo Sarlet e Tiago Fensterseifer: 

Na configuração do Estado Socioambiental de Direito, a questão da segurança 

ambiental toma um papel central, assumindo o ente estatal a função de resguardar os 

cidadãos contra novas formas de violação de sua dignidade e dos seus direitos 

fundamentais por força do impacto ambiental (socioambiental) produzido pela 

sociedade de risco (BECK) contemporânea […] 

E, especialmente, por meio da concretização dos deveres de proteção para com os 

direitos fundamentais e a dignidade humana, o Estado contemporâneo deve ajustar-

se (e, se necessário, remodelar-se a cada novo passo histórico no sentido de enfrentar 

como tarefa estatal as novas ameaças e riscos ecológicos (como é o caso, por 

exemplo, do aquecimento global) que fragilizam a existência humana, tendo em 

vista, como refere Häberle, um “processo dialético posto em marcha”, que se renova 

constantemente no horizonte político-jurídico da comunidade estatal […] 

A edificação do Estado Socioambiental de Direito, é importante consignar, não 

representa uma espécie de “marco zero” na construção da comunidade político-

jurídica estatal, mas apenas mais um passo de uma caminhada contínua, embora 

marcada por profundas tensões, conflitos, avanços e retrocessos, iniciada sob a égide 

do Estado Liberal, muito embora suas origens sejam, em grande parte, mais remotas. 

O novo modelo de Estado de Direito objetiva uma salvaguarda cada vez maior da 

dignidade humana e de todos os direitos fundamentais (de todas as dimensões), em 

vista de uma (re)construção histórica permanente de seus conteúdos normativos 

[…].
41

 

Aliás, ao se falar em Estado Socioambiental, não se trata de apenas reconhecer 

uma necessária atuação do Estado no domínio econômico em prol da defesa do meio 

ambiente. Cuida-se também de impor releituras de institutos jurídicos, como a propriedade
42

, 

bem como a criação de outros necessários à realização dessa missão. A condição da defesa do 

meio ambiente como direito fundamental e como integrante da própria essência do Estado 

_________________________ 
39

   Essa idéia de interdependência entre desenvolvimento humano e proteção do meio ambiente está presente no 

conceito de desenvolvimento sustentável utilizado pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento das Nações Unidas em seu relatório (Our commom future) de 1987, assim como no Princípio 

5º da Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (1992). FENSTERSEIFER, Tiago; SARLET, 

Ingo Wolfgang. Estado socioambiental e mínimo existencial (ecológico?): algumas aproximações. In: SARLET, 

Ingo Wolfgang (Org.) Estado socioambiental e direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 

2010, p. 26.  
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esverdeamento, marcado por uma constante atualização e aperfeiçoamento, incorporador de novos elementos 

que modificam sua própria estrutura e racionalidade tradicionais. Compreende, portanto, um Estado e uma 

Política vigentes e atuais, mas sujeitos às atualizações e mudanças ecológicas, tanto de sentido local-global 

quanto global-local”. LEITE, José Rubens Morato; CAETANO, Matheus Almeida. O estado de direito 

ambiental e o sistema normativo brasileiro: entre as gerações de problemas e de direitos ambientais. In: 

FREITAS, Juarez; TEIXEIRA, Anderson V.. Direito à democracia: ensaios transdisciplinares. São Paulo: 

Conceito Editorial: 2011, p. 220-221. 
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 SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. Direito constitucional ambiental: estudos sobre a 

Constituição, os Direitos Fundamentais e a Proteção do Ambiente. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 

97; 99. 
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  A influência do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é tanta que se reconheceu 

na função social da propriedade uma dimensão ambiental, havendo doutrinadores que mencionam uma função 

socioambiental da propriedade. FIGUEIREDO, Guilherme José Purvin de. A propriedade no direito 

ambiental. 4ª. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 35-38. 
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brasileiro, eis que passa a ostentar a natureza de verdadeiro princípio estruturante
43

, leva a 

uma verdadeira requalificação do ordenamento jurídico, naquilo que for pertinente e relevante 

para a tutela ambiental.
44

 Canotilho chega mesmo a tornar parte integrante do próprio 

conceito de Estado de Direito um necessário comprometimento com a sustentabilidade 

ambiental
45

. Para o mestre lusitano: 

A qualificação de um Estado como “Estado ambiental”  aponta para duas dimensões 

jurídico-políticas particularmente relevantes. A primeira é a obrigação de o Estado, 

em cooperação com outros Estados e cidadãos ou grupos da sociedade civil, 

promover políticas públicas (econômicas, educativas, de ordenamento) pautadas 

pelas exigências da sustentabilidade ecológica. A segunda relaciona-se com o dever 

de adopção de comportamentos públicos e privados amigos do ambiente de forma a 

dar expressão concreta à Assumpção da responsabilidade dos poderes públicos 

perante as gerações futuras. (Grifo do autor). 
46

 

José Rubens Morato Leite e Matheus Almeida Caetano afirmam que essas 

mudanças necessárias no Direito Ambiental, resultado da sociedade de risco e dos problemas 

ambientais de segunda geração por ela gerados, ocasionam o que chamam de Direito 

Ambiental Reflexivo, assim definido: 

Por Direito Ambiental Reflexivo pretende-se compreender a plasticidade de novos 

instrumentos de tutela ambiental no recente quadro de substanciais transformações 

ocorridas na tutela jurídica do meio ambiente. O Direito tradicional com seus 

parâmetros da ilustração ergue-se sobre princípios como os da certeza, da segurança 

e da legalidade estrita. Já no Direito Reflexivo esses princípios adquirem uma 

plasticidade de forma que: (i) a certeza transforma-se em algo desejável, mas não 

obrigatório (tendo em vista que nem mesmo as Ciências tidas por “exatas” alcançam 

100% de certeza [...].); (ii) a segurança jurídica passa a ser meio e não fim único do 

Sistema Jurídico (não é um fim em si mesmo); (iii) e a legalidade passa a absorver 

conceitos estranhos ao Direito através das normas técnicas (conceitos da Biologia, 

da Física, dentre outras áreas) e até mesmo contemplar situações de incerteza 

científica. Os parâmetros clássicos dos sujeitos de direito bem definidos, das 

relações de causalidade simples, do direito como refém das certezas científicas, da 

categoria dos direitos individuais, e principalmente, da forma de responder 
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reativamente aos fatos passados (responsabilidade pós-dano), passam por 

mecanismos de atualização contínua [...].
47

  

Crê-se estar-se, sim, diante de um novo paradigma do Estado, com uma 

acentuação dos deveres e direitos relativos ao meio ambiente, já presentes no paradigma do 

Estado Social, mas que foram postos na mesa em lugar de honra, a fim de deixar a vista de 

todos (sociedade e Estado) a necessidade de cuidado com o meio em que vivemos. Tudo isto, 

vale insistir, sem perder de vista os deveres assumidos pelo Estado no paradigma do Estado 

Social, até porque a concretização dos direitos fundamentais sociais ainda está em andamento, 

não se podendo avançar e deixar a missão estatal incompleta.
48

 

Com efeito, se se entende que o Estado de Direito Socioambiental é fruto do 

reconhecimento da necessidade de haver uma vida com qualidade, em um meio saudável, e 

que se assegure ao indivíduo o acesso ao conteúdo mínimo de direitos de ordem social para o 

desfrute de uma vida com dignidade, para tanto devendo haver uma postura ativa tanto do 

Estado quanto da sociedade, inspirados pelo valor e princípio da solidariedade, tem-se aí uma 

evolução do paradigma do Estado Social e Democrático, Estado cuja intervenção social e na 

economia se espera e se impõe com caráter inexorável, se se quer mudar o status quo, 

transformando-se a realidade social com vistas a atingir os mencionados fins.  

O que se tem por relevante, para que se possa falar em evolução do modelo de 

Estado ora sob comento, é o reconhecimento de uma eficácia amplificada do princípio da 

solidariedade, intimamente ligado aos direitos fundamentais de terceira dimensão, na qual se 

insere o direito a um ambiente sadio. O Estado Socioambiental agora, até pelo caráter 

planetário ou transfronteiriço dos problemas ambientais, tem que agir local e globalmente, 

nesse último caso por meio de instrumentos de Direito Internacional Público. 

Comunga desse posicionamento, que relaciona a necessidade de um novo 

paradigma de Estado à emergência de um renovado princípio da solidariedade, inspirado pelo 

valor sustentabilidade, Germana Belchior. A referida autora, valendo-se da imagem de uma 
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balança para demonstrar os fundamentos básicos do Estado de Direito Ambiental, coloca o 

princípio da solidariedade como sendo o marco teórico desse novo modelo de Estado.
49

 

Além disso, justifica-se falar em novo paradigma por conta da necessidade de 

tutela de direitos daqueles que ainda não nasceram (solidariedade intergeracional) e sequer 

foram concebidos, o que representa substancial inovação em matéria de titularidade de 

direitos fundamentais e de papel do Estado. Frise-se ainda que esse imperativo de tutela é 

imposto, nesse novo paradigma, não só ao Estado, por força da dimensão objetiva do direito 

fundamental ao meio ambiente sadio, mas também à sociedade, em razão do dever 

fundamental de respeito, tutela e promoção do meio ambiente. 

1.3 O dever fundamental de proteção do meio ambiente  

Tão profunda é a mudança de paradigma que se pretende inaugurar com a 

implementação de um Estado Socioambiental que muda o próprio relacionamento entre 

sociedade e Estado, que, de inimigos iniciais (Estado Liberal), tornaram-se pai (Estado) e 

filho (sociedade) e, agora, no novo paradigma, emancipa-se a sociedade, que passa a possuir 

corresponsabilidade com o Estado na edificação e consolidação de um entorno que propicie 

uma sadia qualidade de vida, inclusive para aqueles ainda não são, mas serão (Estado e 

sociedade intra e intergeracionalmente solidários)
50

.  

Esse novo papel da sociedade assentado no paradigma sob comento reabilita a 

categoria dos chamados deveres fundamentais
51

. Tais deveres, esquecidos que foram por 

conta de sua supremacia sobre os próprios direitos fundamentais por ocasião do nacional-

socialismo alemão e comunismo
52

, bem como em função de um fundamentalismo dos direitos 

fundamentais assentado numa visão liberal estrita desses direitos (o indivíduo só tem direitos, 
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esquecendo-se de seus deveres comunitários)
53

, passam, nos tempos atuais, a ocupar 

novamente um lugar de destaque, notadamente, mas não exclusivamente, por força da crise 

ambiental. 

Casalta Nabais, um dos autores que melhor trata do tema em liça, assim conceitua 

materialmente os deveres fundamentais: 

Assim, tendo presente um certo paralelismo com as notas típicas ou características 

essenciais da noção constitucional de direitos fundamentais de (sic) nos dá conta a 

doutrina, podemos dizer que os deveres fundamentais se configuram como posições 

jurídicas passivas (não activas), autônomas (face aos direitos fundamentais), 

subjectivas (já que exprimem uma categoria subjectiva e não objectiva), individuais  

(pois têm por destinatários os indivíduos e só por analogia as pessoas colectivas) e 

universais e permanentes (pois têm, por base a regra da universalidade ou da não 

discriminação).
54

  

O indivíduo, ao viver em comunidade, não possui, como parece óbvio, apenas 

direitos, possuindo deveres não só para com o próximo, mas também deveres perante a 

comunidade que integra, cabendo pautar sua conduta em prol dos valores propugnados por 

essa comunidade.  

Dessa imbricação entre as categorias dos assim chamados deveres fundamentais 

com a categoria dos direitos fundamentais pode-se, inclusive, retirar, como síntese que não 

apaga as individualidades de cada uma, o que, com Sarlet e Fensterseifer, pode-se chamar de 

direito-dever fundamental ou direito da solidariedade, de que é exemplo emblemático o 

direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.
55

 

  Segundo os referidos autores, essa categoria tem como traço marcante: 

um peso maior da sua perspectiva objetiva no que diz com a conformação normativa 

de posições jurídicas, em detrimento de sua perspectiva subjetiva, que, neste 

contexto, poderá ter até um peso menor (em relação aos efeitos decorrentes da 

dimensão objetiva), mas que também se faz presente.
56
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A própria conformação dos direitos é proximamente influenciada pelos deveres 

que lhe são correlatos, de forma que se pode dizer que o âmbito de proteção dos direitos-

deveres fundamentais é comprimido pelos deveres que vêm junto desses direitos. Em outras 

palavras, são direitos que trazem consigo responsabilidades comunitárias. 

No caso do meio ambiente, essa comunidade pode ser encarada como o próprio 

globo terrestre, considerando que os riscos ambientais não conhecem fronteiras, pondo em 

perigo a própria existência da espécie humana, sendo que os fios éticos (ainda 

antropocêntricos) que unem os homens para formar esse sentimento comunitário global 

carregam a marca da solidariedade (intra)intergeracional e são atados com a força normativa 

gerada pela positivação desse dever fundamental de solidariedade. 

Ainda é possível vislumbrar, em matéria de deveres fundamentais ambientais, um 

dever para com as gerações futuras, ainda não nascidas ou mesmo concebidas, consistente na 

manutenção do equilíbrio ecológico essencial à qualidade de vida dessas pessoas, que pode 

ser afetado com uma exploração desregrada do meio ambiente pelas gerações atuais.  

É importante dizer que os deveres fundamentais, ainda que conexos com direitos 

fundamentais, tal como ocorre com o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado
57

, não são a outra face dos direitos, constituindo uma categoria constitucional 

autônoma.
58

 Segundo Canotilho, “vale aqui o princípio da assinalagmaticidade ou da 

assimetria entre direitos e deveres uma condição necessária de “estado de liberdade’”.
59

 

Enquadrando-se na classificação de deveres atinentes à vida econômica, social ou 

cultural
60-61

, os deveres fundamentais relativos à preservação do meio ambiente 
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ecologicamente equilibrado são imprescindíveis à preservação e à promoção do meio 

ambiente sadio, tendo como sujeitos passivos, isto é, como responsáveis pelo seu 

cumprimento, tanto a sociedade, como o Estado.
62

  

Inclusive, na linha do magistério de Jorge Miranda, é de se assinalar que:  

 [...] a imposição de deveres não tem como única contrapartida uma situação ativa ou 

de vantagem da parte do Estado ou de outra entidade pública. Tem ou pode ter 

também uma face passiva ou de obrigação. Tanto existem deveres do Estado de 

organização e procedimento por causa de direitos como por causa de deveres dos 

cidadãos.
63

  

Por exemplo, ao dever da sociedade de proteger o meio ambiente não 

corresponde, pelo menos não exclusivamente, um direito do Estado de exigi-lo, existindo 

também o dever estatal de tomar medidas que propiciem o cumprimento desses deveres pela 

sociedade, como a criação de um aparato eficiente de fiscalização e a criação de mecanismos 

jurídicos que possibilitem a tutela, inclusive jurisdicional, do meio ambiente.
64

 

Convém dizer que, guardadas as devidas adaptações, aplicam-se aos deveres 

fundamentais, notadamente aos mencionados direitos-deveres, boa parte da teoria elaborada 

para os direitos fundamentais. Realmente, pode-se dizer que: a) ostentam fundamentalidade, 

no sentido de gozarem de um especial regime jurídico, tanto material como formal; b) podem 

lhes ser aplicado o princípio da vedação do retrocesso; c) possuem tanto funções negativas 

(defensivas) como positivas (prestacionais) etc.
65

 

Por fim, na linha da doutrina a respeito dos deveres fundamentais, cumpre 

informar que esses deveres, ainda que previstos na Constituição, não possuem, como regra, 

eficácia imediata - o que, inclusive, os distingue também dos direitos fundamentais – 
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necessitando de atuação do legislador infraconstitucional para sua efetivação, o que, todavia, 

não significa que esses deveres consubstanciam-se em normas programáticas.
66

  

Quanto à auto-aplicabilidade do dever fundamental de proteção do meio ambiente, 

no entanto, pensamos assistir razão à Fernanda Luiza Fontoura de Medeiros, que sustenta que 

“o dever de defesa do ambiente é singular quanto à importância de seu conteúdo e da urgência 

de sua exigibilidade”
 67

. Assim, consideramos que esse dever fundamental, que, aliás, é 

essencial ao gozo do direito fundamental ao meio ambiente sadio, compartilha do regime de 

auto-aplicabilidade presumida que se atribui aos direitos fundamentais.
68

 

1.4 O direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado na Constituição 

Brasileira de 1988  

A partir do reconhecimento da relevância da questão ambiental, a necessidade de 

tutela do meio ambiente passou a se espalhar pelas Constituições dos diversos Estados
69-70

, 

inclusive o brasileiro, que, no art. 225, dispõe que o meio ambiente ecologicamente 

equilibrado é direito de todos, essencial à qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à 

coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 

Partindo-se para o plano do Direito positivado hoje no Brasil, como arsenal de 

combate à crise ambiental, a Constituição Federal de 1988 contém diversos dispositivos 

voltados para a tutela ambiental. Em seu art. 23, VI e VII, atribui competência comum entre 

os entes que compõem a federação para a defesa do meio ambiente, combate à poluição, 

preservação de florestas, fauna e flora. Prevê, ainda, a Constituição Federal de 1988, em seu 

art. 170, VI, a tutela do meio ambiente como princípio reitor da ordem econômica brasileira, 
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ordem esta que tem por finalidade assegurar a todos uma existência digna, conforme os 

ditames da justiça social. Atrela, ainda, a função social da propriedade rural ao respeito ao 

meio ambiente e ao correto manejo dos recursos naturais (art. 186, II) e determina que a 

legislação garanta meios para defender a pessoa e a família de propagandas de produtos, 

práticas e serviços que possam ser nocivos ao meio ambiente (art. 221, parágrafo terceiro, II).  

Os dispositivos aqui mencionados não esgotam as normas constitucionais que 

lidam, direta ou indiretamente, com a questão ambiental, servindo, não obstante, de amostra 

suficiente para demonstrar que a Constituição brasileira de 1988 está em sintonia com esse 

que é um dos maiores desafios deste e dos novos tempos: reaprender a conviver em harmonia 

com o meio ambiente sem que isso implique um irreal retorno a uma realidade de natureza 

praticamente intocada. 

No artigo 225 da Constituição de 1988, local em que se concentra boa parte do 

caráter verde que tomou conta do texto constitucional, encontram-se, além de deveres 

genéricos atribuídos indistintamente ao Estado e à sociedade, obrigações expressas e 

prioritariamente direcionadas ao Poder Público, destinadas a deixar claro o papel ativo que o 

Estado deve desempenhar no sentido de respeitar, proteger e promover a concretização do 

direito-dever fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Veja-se o teor do 

dispositivo constitucional em ênfase, in verbis: 

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de 

uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder 

Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e 

futuras gerações. 

§ 1º - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: 

I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo 

ecológico das espécies e ecossistemas; 

II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e 

fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético;    

III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus 

componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão 

permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a 

integridade dos atributos que justifiquem sua proteção;   

IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente 

causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto 

ambiental, a que se dará publicidade;  

V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e 

substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio 

ambiente;  

VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a 

conscientização pública para a preservação do meio ambiente; 

VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem 

em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os 

animais a crueldade.   
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§ 2º - Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio 

ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público 

competente, na forma da lei. 

§ 3º - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os 

infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, 

independentemente da obrigação de reparar os danos causados. 

§ 4º - A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal 

Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, 

na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio 

ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais. 

§ 5º - São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, por ações 

discriminatórias, necessárias à proteção dos ecossistemas naturais. 

§ 6º - As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida 

em lei federal, sem o que não poderão ser instaladas. 

É de se sublinhar que a Carta Magna de 1988 não trouxe uma conceituação de 

meio ambiente. Diante de tal realidade, adota-se como definição normativa, que, inclusive, foi 

recepcionada pela Constituição de 1988, aquela constante da Lei 6938/81, que trata da 

Política Nacional do Meio Ambiente, a qual, em seu art. 3º, I, considera o meio ambiente 

como conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e 

biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas.  

 Aliás, costuma-se, doutrinariamente, vislumbrar quatro acepções de meio 

ambiente, quais sejam, a natural, a cultural, nela inserido o chamado meio ambiente digital, o 

artificial e o do trabalho. 

Em que pese essa relevante distinção para fins didáticos e práticos, na medida que 

atrai para todas essas searas a principiologia e as técnicas de defesa do meio ambiente dito 

natural, este trabalho volta-se ao estudo do licenciamento ambiental como instrumento de 

efetivação do meio ambiental natural. 

Passa-se, agora, a decompor o caput do dispositivo acima descrito, com a 

finalidade de comentar os seus pontos principais para a correta compreensão do direito-dever 

fundamental a um meio ambiente sadio, tal como delineado na atual Constituição brasileira. 

Opta-se por discutir unicamente a cabeça do artigo por se entender que ali está 

concentrado o núcleo do direito e dever fundamental a um meio ambiente sadio, cuidando-se 

de norma princípio da qual decorrem e sob a luz da qual devem ser interpretadas as demais 

normas que lidam diretamente com a matéria ambiental presente na Constituição, sem 

prejuízo, obviamente, da influência sistemática provocada pelas demais normas 

constitucionais, de cunho ambiental ou não. 
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1.4.1 O meio ambiente como direito e dever (direito-dever) fundamental 

A norma encartada no caput do art. 225 da CF/88 é expressa ao afirmar, de um 

lado, que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 

comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, e, de outro, que se impõe ao Poder 

Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras 

gerações. 

Percebe-se, assim, que a Constituição prevê uma dimensão objetivo-subjetiva para 

o direito fundamental em apreço
71

, isto porque, de uma só vez, a norma assegura a 

possibilidade de se invocar a tutela jurisdicional para a defesa de pretensões individuais 

relacionadas ao direito de desfrutar de um meio ambiente sadio e essencial a uma vida 

saudável (todos têm direito), como também, na medida em que encara o macrobem 

ambiental como importante em si (essencial à sadia qualidade de vida), sendo enquadrado 

como bem de uso comum do povo, merecendo a proteção tanto do Estado como da 

sociedade, enseja o direito e o dever de preservação, conservação e melhoria do meio 

ambiente independentemente da identificação, em determinado caso concreto, de violação de 

um direito de indivíduos ou de um grupo deles. 

Nesse sentido, pode-se, com Rubens Morato Leite, afirmar que a Constituição 

brasileira de 1988 incorpora em seu texto a forma mais completa de tutela do bem ambiental. 

Vejam-se as suas palavras a respeito da dimensão objetivo-subjetiva da norma constitucional 

sob comento: 

Analisando o reconhecimento do direito ao ambiente e sua inserção nos textos 

constitucionais, pode-se vislumbrar a existência de, precipuamente, três 

posicionamentos. O direito ao ambiente aparece ora positivado numa dimensão 

objetiva, ora numa subjetiva, ora reunindo ambas as dimensões. 

Pela dimensão objetiva, o direito ao ambiente equilibrado é protegido como 

instituição. Embora a proteção do ambiente ainda esteja vinculada ao interesse 

humano, ela se dá de forma autônoma, ou seja, sem que confira ao indivíduo um 

direito subjetivo ao ambiente de forma exclusiva. 

Com relação à segunda dimensão de proteção do direito ao meio ambiente 

equilibrado – apenas subjetiva -, vislumbra-se um caráter tão somente 

antropocêntrico, em que o ambiente é protegido não como bem autônomo, mas a 

serviço do bem-estar do homem, conforme já mencionado. Para tanto, atribui-se um 

direito – o de viver em um ambiente saudável – ao indivíduo (seja individual, seja 

coletivamente) […] 

A dimensão objetivo-subjetiva do ambiente é a mais avançada e moderna, porquanto 

repele a proteção ambiental em função do interesse exclusivo do homem para dar 

lugar à proteção em função da ética antropocêntrica alargada. Pugna essa concepção 
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pelo reconhecimento concomitante de um direito subjetivo do indivíduo e da 

proteção autônoma do ambiente, independentemente do interesse humano [...]. 

 A análise do caput do art. 225 da Carta Magna, já referido, demonstra, de maneira 

clara, a concepção jurídica conferida ao bem ambiental pelo Estado brasileiro. 

Diferentemente do que fizeram outras Constituições, não se restringiu a conferir o 

meio ambiente saudável como direito subjetivo. Em que pese o fato de também ter 

adotado tal aspecto […], a Constituição brasileira contemplou o meio ambiente 

como bem que perpassa a concepção individualista dos direitos subjetivos, pois o 

reputou como bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida.
72

 

A fundamentalidade material do direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado pode ser extraída da sua profunda ligação com direitos fundamentais como a vida 

e a saúde
73

 e com o princípio e valor fundante da dignidade da pessoa humana, podendo-se, 

inclusive, mencionar a existência de uma dimensão ambiental ou ecológica da dignidade da 

pessoa humana. 

No dizer de Édis Milaré: 

O reconhecimento do direito a um meio ambiente sadio configura-se, na verdade, 

como extensão do direito à vida, quer sob o enfoque da própria existência física e 

saúde dos seres humanos, quer quanto ao aspecto da dignidade dessa existência – a  

qualidade de vida - , que faz com que valha a pena viver.
74

 

A associação de um meio ambiente equilibrado à qualidade de vida humana 

aponta também para adoção de uma visão ética assentada no que se pode chamar de 

antropocentrismo alargado, que, sem se desvincular ainda da instrumentalização do meio 

ambiente para atingir o bem estar humano, supera a visão estritamente vinculada ao viés 

econômico, que encarava o meio ambiente como mero fator de produção. 
75

 

                                                 
72

 LEITE, José Rubens Morato. Sociedade de risco e Estado. In: CANOTILHO, José Joaquim Gomes; LEITE, 

José Rubens Morato (Org.). Direito constitucional ambiental brasileiro, 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 

215-218. 
73

 “O direito ao ambiente sadio e ecologicamente equilibrado caracteriza-se, em primeiro lugar, por sua 

correlação com o direito à vida e à saúde. Em uma sociedade de risco, e em razão da potencialidade de perda de 

bens jurídicos, a vida e a saúde podem estar em jogo, razão pela qual essa íntima relação garante a 

fundamentalidade”. BELLO FILHO, Ney de Barros. Teoria do direito e ecologia: apontamentos para um direito 

ambiental do Século XXI. In: FERREIRA, Heline Sivini; LEITE, José Rubens Morato; BORATTI, Larissa Verri 

(Org.). Estado de Direito Ambiental: tendências. 2ª. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2010, p. 314; 

MEDEIROS, Fernanda Luiza Fontoura de. Meio ambiente: direito e dever fundamental. Porto Alegre: Livraria 

do Advogado, 2004, p. 113-114.  
74

 MILARÉ, Édis. Direito do ambiente: doutrina, jurisprudência, glossário. 3ª ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2004, p. 137. 
75

 “ […] O antropocentrismo pode ser desmembrado em economicocentrismo e antropocentrismo alargado. O 

economicocentrismo reduz o bem ambiental a valores de ordem econômica, fazendo com que qualquer 

consideração ambiental tenha como ‘pano de fundo’ o proveito econômico pelo ser humano. Já o 

antroponcentrismo alargado, mesmo centrado em discussões a respeito de ambiente na figura do ser humano, 

propugna por novas visões do bem ambiental. Assim, centra a preservação ambiental na garantia da dignidade do 

próprio ser humano, renegando uma estrita visão econômica do ambiente. O ‘alargamento’ dessa visão 

antropocêntrica reside justamente em considerações que imprimem ideias de autonomia do ambiente como 



46 

 

 Efetivamente, para viver e viver de uma forma saudável e não apenas – mas 

também - sobreviver, é essencial um meio ambiente desprovido, na medida em que isso 

estiver ao alcance da humanidade, de poluição e outras formas de degradação, pois é do meio 

em que estamos inseridos – e os outros seres também – que retiramos desde o ar que nos 

mantém vivos e o alimento que comemos, até os recursos, muitas vezes não renováveis, que 

servem de matéria-prima para o desenvolvimento econômico e social da humanidade. 

A ausência de um ambiente sadio e equilibrado tem consequências graves para a 

vida, a saúde e a dignidade humana, estando, muitas vezes, na origem de outros conhecidos 

males sociais, como a pobreza, a fome, a ausência de moradia digna, mortalidade infantil etc, 

além de trazer consigo riscos graves para a economia de um país, sendo, portanto, indiscutível 

sua fundamentalidade, ainda que não esteja formalmente, ou melhor explicitamente, integrado 

ao rol de direitos fundamentais assim formalmente reconhecidos na Carta de 1988. 

Assim é por conta da norma de abertura constante do parágrafo segundo do art. 5º 

da Constituição Federal de 1988, que possibilita o encontro de direitos materialmente 

fundamentais fora daquele catálogo, desde que haja razões para tanto, como sua vinculação 

com princípios adotados pela Carta, sendo possível inclusive de serem previstos em normas 

de Direito Internacional. 

O direito fundamental ao meio ambiente, por seu enquadramento na categoria dos 

direitos difusos, ou seja, aqueles que não pertencem a alguém distintamente, mas a toda uma 

coletividade de pessoas que se ligam por meras circunstâncias fáticas
76

, bem como em razão 

de seu vínculo com o princípio e valor da solidariedade e fraternidade, é normalmente 

enquadrado na terceira dimensão dos direitos fundamentais.  

Porém, como acima visto, esse enquadramento não impede ao vislumbre de uma 

dimensão individual desse direito, passível, pois, de ser tutelada quando em jogo violações a 

direitos de um indivíduo isolado
77

. Isto é assim até pela já mencionada vinculação do direito 
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fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado com outros direitos 

fundamentais
78

, como a vida e a saúde, sem perder de vista sua autonomia. 

Mas qual a relevância do reconhecimento do acesso a um meio ambiente sadio 

como direito fundamental? A relevância está no fato de que os direitos fundamentais, como 

tais, encontram-se positivados no ápice do ordenamento jurídico, isto é, na Constituição 

Federal, gozando, pois, de privilegiado regime jurídico se comparado com direitos destituídos 

de fundamentalidade. 

Como exemplos desse regime jurídico privilegiado, pode-se citar: a) o caráter 

vinculante para o Poder Público, que vê reduzida sua margem de liberdade 

(discricionariedade/liberdade de conformação), e para os particulares, que veem reduzida sua 

autonomia e sua liberdade de iniciativa pela chamada ordem pública ambiental
79

; b) efeito 

irradiante
80

, provocando a necessidade de filtragem por meio do prisma constitucional da 

legislação infraconstitucional; c) supremacia outorgada pela Constituição, que faz prevalecer 

o direito em face de legislação infraconstitucional que contrarie seu núcleo essencial, 

aplicando-se aqui a chamada vedação ao retrocesso ecológico; d) imutabilidade assumida em 

função de seu enquadramento como cláusula pétrea; e) presunção de eficácia imediata
81

; e) 

caráter de inalienabilidade, irrenunciabilidade e imprescritibilidade
82

 etc. 

Ademais, como destaca Herman Benjamin, a colocação do direito a um meio 

ambiente sadio no seio da Constituição, principalmente como direito fundamental, confere-lhe 

proeminência, entendida esta como “visibilidade máxima no anfiteatro superlotado das 

normas que compõem o sistema legal de um país”.
83

 A colocação do meio ambiente sadio em 

meio aos direitos fundamentais que se situam na Constituição Federal inegavelmente propicia 

uma publicidade maior a esse direito, facilitando, com isso, sua aplicação prática. 
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É importante ressaltar que o direito fundamental ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado é um direito multifuncional, no sentido que tanto pode ser 

entendido como um direito de defesa, exigindo uma conduta omissiva tanto do Estado como 

da sociedade no sentido de não poluir, não degradar, não retroceder na proteção ambiental, 

como também assume a feição de um direito à prestação, fática e normativa, cabendo aos seus 

destinatários agir, adotar postura ativa, cada um no seu âmbito de atuação, na defesa, 

conservação e melhoria do meio ambiente, seja por meio de edição de normas, criação de 

organizações e procedimentos ambientalmente amigáveis, seja fomentando atividades e 

organizações da sociedade civil que tenham por missão a tutela ambiental, seja 

desestimulando, por mecanismos diversos (tributação, por exemplo) comportamentos 

ambientalmente nocivos etc. 

Para além de reconhecer um direito fundamental a um ambiente sadio, a norma 

constitucional em foco prevê um dever fundamental de proteger o meio ambiente. 

Percebe-se, assim, que a Constituição Federal de 1988, na norma central que 

prevê a constitucionalização da questão ambiental, previu um meio ambiente sadio como 

missão, direito e dever, tanto do Estado como da sociedade
84

, o que representa o 

reconhecimento de que o cuidado com o meio que nos cerca deve ser conduzido, para que 

tenha êxito, de forma Coord.enada por todos os agentes sociais, de forma compartilhada 

(responsabilidade compartilhada). 

Atribui-se, pois, à sociedade não apenas um conselho, uma recomendação moral, 

ainda que também se possa falar de um compromisso ético, mas um dever, uma obrigação 

inafastável, que deve ser exercida pelos agentes sociais e acolhida pela legislação 

infraconstitucional no momento de criação e regulação dos diversos instrumentos de 

efetivação do direito e dever fundamental de tutela do meio ambiente.   

Esse dever fundamental, assim como se dá com o direito fundamental, não se 

limita à obrigação negativa de não poluir, demandando, ainda, um facere, que envolve, dentre 

outras coisas, uma efetiva participação nas decisões que envolvem o meio ambiente, que, por 

sua vez, demanda do Poder Público a edição e efetivação de instrumentos, como, por 
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exemplo, as audiências públicas em que essa participação e controle social das decisões que 

impactem o meio ambiente possam se desenvolver. 

Para tanto, é evidente a necessidade da publicidade das informações acerca de 

questões ambientais, bem como a adoção de processos formais de educação ambiental, com 

vistas à formação de uma consciência ambiental acerca da importância do meio ambiente e da 

manutenção de seu equilíbrio, assim como para, no extremo, criar-se uma verdadeira 

cidadania ambiental, quando as questões públicas relativas ao meio ambiente passem a se 

tornar objeto de forte interesse da sociedade civil.  

Não obstante essa ênfase na participação social como protagonista da defesa do 

meio ambiente, ao ponto de se afirmar que “o que é realmente inovador no art. 225 é o 

reconhecimento da indissolubilidade do vínculo Estado-sociedade civil”
85

, a previsão, no 

parágrafo primeiro do mesmo dispositivo constitucional, de obrigações expressamente 

dirigidas ao Poder Público denota, a um só tempo, o reconhecimento da necessária 

intervenção estatal para a tutela ambiental, estando ali previsto o mínimo essencial dessa 

atuação, como também que o Estado, pelos poderes instrumentais de que dispõe, está em 

condições privilegiadas de direcionar a sociedade para o bem comum socioambiental. 

1.4.2 Meio ambiente como macrobem: a titularidade difusa e intergeracional do bem 

ambiental 

O caput do art. 225 da Constituição Federal de 1988 fala que todos têm direito a 

um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Quem são esses titulares do direito 

fundamental em apreço?  

Como visto, o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado 

insere-se na terceira dimensão dos direitos fundamentais, na qual são encontrados os direitos 

de titularidade difusa, ou seja, de pessoas indeterminadas e indetermináveis, haja vista que a 

salubridade do meio ambiente é algo que interessa a toda a humanidade, sem distinção de 

nacionalidade, raça, sexo etc. Interessa, inclusive, àqueles que não nasceram e sequer foram 

concebidos, característica marcante e inovadora do direito fundamental ao meio ambiente. 
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Aliás, tendo em consideração que os problemas ambientais muitas vezes são de 

natureza transfronteiriça, necessitando, inclusive, de cooperação internacional para o seu trato 

e prevenção, tem-se como bem demarcada a ampla e difusa titularidade do direito 

fundamental sob comento, o que se dá por toda a humanidade na geração atual e nas gerações 

vindouras.  

Como se vê, a solidariedade que serve de princípio e valor a amparar o direito 

fundamental ao meio ambiente sadio acaba por influenciar diretamente na identificação de sua 

titularidade, que pode ser entendida como pertencente a toda a humanidade e, inclusive, às 

gerações futuras. 

Nesse sentido, correta a lição de Herman Benjamin quando afirma que, em 

matéria de titularidade do direito fundamental ao meio ambiente sadio, tal como posto na 

Carta Magna de 1988, não há que se atrelar sua titularidade somente aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no país, como poderia indicar uma leitura literal do caput do art. 5º da 

Constituição: 

[…] parece que o melhor entendimento é aquele que garante a qualquer pessoa, 

residente ou não, o benefício de tal direito. Não há nisso ofensa à soberania, pois é 

interpretação oriunda da visão holística e universalista do meio ambiente, amparada 

nos tratados internacionais, ao longo dos anos, celebrados e ratificados [...[ 

Numa palavra, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado não é 

daqueles reservados especificamente aos brasileiros (direito de sufrágio, ou de ser 

eleito Presidente), vigorando, na Constituição, o princípio da universalidade, que, 

para ser excepcionado, requer expressão inequívoca e explícita do legislador 

constitucional, o que não se oberva no art. 225.  
86

  

Em matéria de defesa do meio ambiente, num contexto de sociedade de risco e de 

assunção do modelo de Estado de Direito Socioambiental, é de se repensar, na linha defendida 

por Germana Belchior, em uma releitura dos conceitos consagrados na Teoria do Estado de 

Soberania, povo, território e finalidade.
87

 

Numa interpretação da norma constitucional que supere a ética antropocentrista, 

para adotar uma visão também ecocêntrica ou, pelo menos biocêntrica, poder-se-ia até mesmo 

defender a interpretação da titularidade do direito fundamental ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado como pertencente não só à humanidade, mas a todos os seres 
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vivos, que teriam interesses a serem protegidos por também, juntamente com o homem, 

fazerem parte do equilíbrio ambiental. 

Pensa-se, contudo, que essa interpretação, pelo menos atualmente, não é albergada 

pelo texto constitucional, ainda fortemente marcado por um viés interpretativo 

antropocentrista alargado. 

Influencia a titularidade difusa do direito fundamental ao ambiente equilibrado o 

seu enquadramento pelo texto constitucional como bem de uso comum do povo, isto é, de 

bem cujo gozo e fruição pode ser, a priori, e sem distinção, exercido por cada um dos 

indivíduos, sem a necessidade ou mesmo a possibilidade de demonstração de um título 

jurídico prévio que o habilite a tal uso. É, portanto, “um bem que não está na disponibilidade 

particular de ninguém, nem de pessoa privada, nem de pessoa pública”.
88

   

Daí se concordar com a advertência de Fiorillo de que não se está aqui a falar da 

categoria de bens pertencentes à Administração Pública, ao lado dos chamados bens de uso 

especial e bens dominiais, e sim de bem de titularidade difusa e, portanto, indeterminada e 

indeterminável.
89

 

O referido autor segue seu raciocínio questionando se haveria, partindo-se da 

premissa de que os bens ambientais são de titularidade difusa, não se confundindo com o 

patrimônio público ou privado, antinomia constitucional quando a Carta Magna atribui bens 

tipicamente ambientais à titularidade da União e dos Estados (arts. 20 e 26 da CF/88). 

Responde negativamente a essa indagação, para concluir que, após o reconhecimento 

doutrinário e legal acerca da existência de bens de titularidade difusa, é de se interpretar tais 

normas no sentido de que apenas atribuem a gestão desses bens a tais entes federados, e não a 

sua titularidade, como sugere sua interpretação literal.
90

 

Paulo Affonso Leme Machado tem o seguinte entendimento sobre a titularidade 

do bem ambiental: 

A constituição, em seu art. 225, deu uma nova dimensão ao conceito de “meio 

ambiente” como bem de uso comum do povo. Não elimina o conceito antigo, mas o 

amplia. Insere a função social e a função ambiental da propriedade […] como bases 

da gestão do meio ambiente, ultrapassando o conceito de propriedade privada e 

pública. 
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O Poder Público passa a figurar não como proprietário de bens ambientais – das 

águas e da fauna -, mas como um gestor ou gerente, que administra bens que não são 

dele e, por isso, deve explicar convincentemente sua gestão. A aceitação dessa 

concepção jurídica vai conduzir o Poder Público a melhor informar, a alargar a 

participação da sociedade civil na gestão dos bens ambientais e a ter que prestar 

contas sobre a utilização dos bens de “uso comum do povo”, concretizando um 

“Estado Democrático e Ecológico de Direito” […].
91

 

Ousa-se, no ponto, discordar. Para essa visão acerca da titularidade difusa do bem 

ambiental é importante mencionar que o caput do art. 225 da Constituição contém a previsão 

do meio ambiente como macrobem, isto é, uma realidade diversa dos diversos bens que o 

compõem (fauna, flora, água, ar, solo etc), que supera esses mesmos bens, na medida em que 

engloba a relevante e rica interação entre eles, sendo dito que o bem ambiental, numa visão 

macro, é um bem de titularidade difusa (bem de uso comum do povo
92

), em consonância com 

o enquadramento do meio ambiente como direito fundamental de terceira dimensão. 

No entanto, uma coisa é dizer que o bem ambiental entendido no seu sentido 

macro é um bem de titularidade difusa, pertencendo, pois, a cada um e a todos de forma 

indistinta, de forma que ninguém pode renunciá-lo, transacionar acerca dele, dele dispor, 

senão apenas utilizá-lo parcimoniosamente, de forma a não prejudicar os interesses das 

gerações futuras (uso sustentável). 

Coisa diversa é defender que cada um dos elementos que compõem o macrobem 

ambiental, isto é, os microbens ambientais não possam ter uma titularidade, ser objeto de 

propriedade. Pensa-se que os microbens podem, sim, ser objeto de propriedade, sendo em 

alguns casos pública e, em outros, privada, mas, sempre, o exercício dessa propriedade deverá 

seguir os ditames impostos por sua funcionalização, devem, assim, ser utilizadas, fruídas e, se 

for o caso, dispostas atendendo a sua função social e ecológica. 

Nesse sentido, a lição de José Rubens Morato Leite e Patryck de Araújo Ayala: 

Resta acrescentar à análise feita que a concepção de bem ambiental, de interesse 

público, faz-se no sentido de qualificá-lo como macrobem ambiental, não obstante 

existir o microbem. 

Na concepção de microbem ambiental, isto é, dos elementos que o compõem 

(florestas, rios, propriedade de valor paisagístico etc), o meio ambiente pode ter o 

regime de sua propriedade variado, ou seja, pública e privada, no que concerne à 

titularidade dominial. Na outra categoria, ao contrário, é um bem qualificado como 
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de interesse público; seu desfrute é necessariamente comunitário e destina-se ao 

bem-estar individual.
93

 

Não se considera, portanto, superada a classificação tripartite dos bens públicos e 

nem seu específico regime jurídico, apenas deve ser ressaltado, dentro desse regime, a 

necessidade do uso sustentável desses bens.  

A titularidade difusa do macrobem ambiental reforça o seu caráter de 

inalienabilidade, irrenunciabilidade e imprescritibilidade, decorrentes da inserção do direito a 

um ambiente sadio como direito fundamental.
94

 

De fato, se o macrobem ambiental possui titularidade difusa, pertencendo, 

inclusive, àqueles que ainda não foram concebidos e, nessa condição, não podem hoje exercer 

e nem zelar por esse direito que já lhes pertence, não se pode admitir uma disponibilidade 

desse direito por parte da atual geração e nem por aqueles a quem foi confiada a sua guarda e 

gestão, sob pena de se ter um negócio jurídico a non domino.
95

 

Em relação a essa titularidade do direito de gerações futuras, é preciso destacar 

que não se trata de questão pacificada na doutrina. Realmente, ainda que, de uma forma geral, 

a doutrina, sem maiores discussões, é verdade, venha se referindo às gerações futuras como 

titulares do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, há quem 

defenda a impossibilidade de pessoas que sequer foram concebidas serem titulares do direito 

em tela. 

Contra a titularidade de direito subjetivo pelas gerações futuras é Ney de Barros 

Bello Filho, para quem: 

[…] o fato de as futures gerações poderem ser titulares de um direito joga contra o 

reconhecimento da dimensão subjetiva da norma posta pelo enunciado 

constitucional. É que não parece razoável admitir a subjetividade sem sujeito. Esta 

etérea categoria não pode ser determinada a contento. 

Se em relação a ela se estabelecer apenas a dimensão objetiva -  por se estar a falar 

de interesse juridicamente protegido, e não de direitos – não estaria invalidada a 

subjetividade latente da norma. 

Na melhor das hipóteses, no caso das gerações futuras, se está a falar de expectativa 

de direitos, e isto não em razão da ausência de configuração do direito, mas por que 

o sujeito é que ainda não existe. Também é certo que em relação aos sujeitos 
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determináveis a atribuição de um direito subjetivo é latente. Ou seja, se eu posso 

determinar o sujeito existente eu posso admitir a categoria de direito subjetivo, mas 

se for o caso de sujeito inexistente, só me será permitido falar de eficácia objetiva. 

A dimensão analítica da dogmática clareia esta questão: em se tratando de titulares 

no momento presente, a norma advinda do enunciado normativo constitucional 

atribui um direito fundamental subjetivo aos titulares indeterminados, carecendo de 

determinação deste direito. Já em relação aos sujeitos não nascidos – as futuras 

gerações – a norma estará tratando apenas de interesses juridicamente protegidos, e, 

portanto, não será o caso de direitos subjetivos.
 96 

José Rubens Morato Leite também dissocia a tutela do meio ambiente para as 

futuras gerações da categoria de direito subjetivo, embasando-a na dimensão objetiva do 

direito sob comento, conforme se pode depreender da seguinte passagem: 

[…] Como se pode pensar que quem não existe (futuras gerações) pode vir a ter 

qualquer direito subjetivo? 

O direito intergeracional relacionado ao meio ambiente não pode ser concretizado 

sem que se pense no meio ambiente como valor autônomo juridicamente 

considerado, servindo, inclusive, como limite ao exercício de direitos subjetivos. 

Está, assim, a garantia de preservação do meio ambiente dissociada da ideia de 

posição jurídica individual, tanto no que se refere a um pretenso direito subjetivo ao 

meio ambiente como a qualquer outro direito subjetivo.
97

 

Reconhece-se a força dos argumentos acima expostos, haja vista que, a priori, 

para que se estabeleça uma relação jurídica, marcada pela nota da exigibilidade, faz-se 

necessário um sujeito passível de ser titular de direitos, ou seja, que tenha personalidade 

jurídica. 

Não obstante, diverge-se desse pensamento, para acolher, neste trabalho, o 

entendimento de que as gerações futuras podem, sim, serem tomadas como titulares do direito 

fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.  

Primeiramente, como salientam Canotilho e Vital Moreira, “não tem, em 

princípio, qualquer utilidade no direito constitucional a distinção entre capacidade de gozo 

de direitos (ou titularidade) e capacidade de exercício, que é vulgar no direito civil”
98

. Isto 

se dá porque a titularidade de um direito engloba, sempre, a capacidade de seu exercício.
99-100
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Verdade é que a não aplicação da distinção civilística entre capacidade de direito e 

de fato não afasta o fato de que, no ponto sob enfoque, o que se tem é a própria ausência do 

titular do direito, não se chegando ao ponto de se indagar se esse sujeito teria ou não 

capacidade de exercício desse direito. 

Todavia, o pensamento dos mestres lusitanos é útil para demonstrar que, em 

matéria de direitos fundamentais, não se pode pensar com categorias gerais que não se 

identificam com seu peculiar estatuto jurídico, que visa a tutelar o que de mais fundamental 

existe para o ser humano, seja como indivíduo, seja como ser social em relação com seus 

semelhantes e com o meio em que vive.  

É dentro dessa visão de que, em alguns momentos, o estudo dos direitos 

fundamentais tem que ser levado a cabo por categorias jurídicas que lhes são próprias que se 

defende a possibilidade da titularidade de direito fundamental por pessoas não concebidas e 

que, portanto, não chegam, para os fins civilísticos, a ser uma pessoa, a ter personalidade 

jurídica. 

Com efeito, na teoria geral dos direitos fundamentais, é possível colher 

posicionamentos hermenêuticos que amparam a possibilidade da titularidade de direitos 

fundamentais por quem não existe ainda ou mesmo não existe mais. É o caso da titularidade 

de direitos fundamentais por embriões ou mesmo de pessoas já falecidas (imagem, honra, 

nome etc).
101

 

Se assim é, e considerando que o direito a um meio ambiente sadio é fundamental, 

não se vislumbra óbice ao reconhecimento da possibilidade de se identificar direitos 

subjetivos pertencentes às gerações futuras. É de se recordar que a titularidade do direito ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado é difusa, de forma que seus titulares são 

indeterminados e indetermináveis, de maneira que, em se levando ao extremo a exigência de 

identificação de um titular concreto, nem mesmo a atual geração poderia ser titular desse 

direito. 

Reconhece-se, contudo, que é polêmica a posição aqui adotada, mas nem por isso 

absurda ou impossível de ser sustentada. O que é fundamental aqui é, pelo menos, discutir, a 

_________________________ 
100
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fim de que se potencialize a eficácia, inclusive pessoal, do direito fundamental ao meio 

ambiente sadio. 

Por fim, é preciso dizer que a tutela do direito de gerações futuras traz para o 

âmbito de proteção do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado a ideia de 

sustentabilidade, de utilização regrada e parcimoniosa dos recursos ambientais hoje 

existentes, no intuito de assegurar às gerações futuras a mesma possibilidade ou até mesmo 

melhorar as condições hoje existentes
102

. Deixa-se, no entanto, para tópico específico neste 

trabalho a discussão acerca da ideia de desenvolvimento sustentável. 

Poder-se-ia dizer que o caráter intergeracional do direito fundamental a um meio 

ambiente sadio está assentado em três princípios básicos: a) conservação das opções; b) 

conservação da qualidade e c) conservação do acesso.
103

 

Por conservação das opções, deve-se entender o dever que as gerações atuais têm 

de assegurar a diversidade dos bens ambientais, a fim de que as futuras gerações tenham o 

mesmo acesso que as atuais gerações dispõem. 

Conservação da qualidade significa dizer que não basta apenas preservar a 

diversidade dos bens ambientais existentes, mas também assegurar a manutenção de seu 

equilíbrio, como requisito essencial para assegurar uma qualidade de vida no mínimo igual à 

desfrutada pelas gerações atuais. 

Por fim, o princípio da conservação do acesso remete ao dever de as presentes 

gerações adotarem medidas destinadas a garantir o acesso ao meio ambiente sadio às gerações 

futuras. 

É preciso, pois, entender que a existência de um direito das gerações futuras ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado tem como consequência o reconhecimento de um 

correspondente dever de as gerações atuais assumirem obrigações voltadas à efetivação desse 

direito.  
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1.4.3 Meio ambiente equilibrado como essencial à sadia qualidade de vida 

Diz, ainda, o caput do art. 225 que o meio ambiente equilibrado é essencial à 

sadia qualidade de vida. O que quer dizer um ambiente equilibrado? O que significa qualidade 

de vida? 

Como se viu, a Lei que trata da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 

6938/81), em seu art. 3º, I, considera o meio ambiente como conjunto condições, leis, 

influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida 

em todas as suas formas.  

 Encara-se, pois, como acima mencionado, o meio ambiente não só por seus 

elementos, mas pelo todo (conjunto de elementos e suas relações recíprocas).  

Eis o teor do dispositivo legal, in verbis: 

        Art 3º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:  

        I - meio ambiente, o conjunto de condições, leis, influências e interações de 

ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas 

formas;  

Percebe-se, pela própria definição legal de meio ambiente, a qual auxilia a 

interpretação das normas ambientais inseridas na Constituição, uma vez que esta não contém 

a conceituação de meio ambiente, que este, em essência, não é algo que possa ser 

representado por uma realidade estática. O meio ambiente, mesmo antes de intervenções 

humanas mais intensas, apresenta-se como realidade dinâmica, que, portanto, está em 

constante movimento, em perene processo de modificação, de (re)construção, o que se dá pela 

influência recíproca entre seus diversos componentes, bióticos e abióticos. 

Essas interações e mutações constantes, como diz a própria norma, seguem leis 

naturais que, dentro de um caos ou aleatoriedade aparentes, conduzem as alterações 

ambientais a um equilíbrio. Diz-se que o meio ambiente natural equilibrado está em 

homeostase
104

. 

A respeito da expressão meio ambiente ecologicamente equilibrado, assim se 

pronuncia Herman Benjamin: 
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[…] cada vez mais os cientistas se dão conta de que os sistemas naturais não são tão 

previsíveis como dão a entender as expressões populares, do tipo “equilíbrio 

ecológico” ou “equilíbrio da natureza”. Na verdade, o equilíbrio ecológico, no 

sentido utilizado pela Constituição, antes de ser estático, é um sistema dinâmico. 

Não é objetivo do Direito Ambiental fossilizar o meio ambiente e estancar suas 

permanentes e comuns transformações, que vêm ocorrendo a milhões de anos. O que 

se busca é assegurar que tal estado dinâmico de equilíbrio, em que se processam os 

fenômenos naturais, seja conservado, deixando que a natureza siga seu próprio 

curso”.
105

 

No mesmo sentido leciona Paulo Affonso Leme Machado: 

O equilíbrio ecológico “é o estado de equilíbrio entre os diversos fatores que foram 

um ecossistema ou habitat, suas cadeias tróficas, vegetação, clima, micro-

organismos, solo, ar, água, que pode ser desestabilizado pela ação humana, seja por 

poluição ambiental, por eliminação ou introdução de espécies animais e vegetais 

[...]. 

O equilíbrio ecológico não significa uma permanente inalterabilidade das condições 

naturais. Contudo, a harmonia ou a proporção e a sanidade entre os vários elementos 

que compõem a ecologia – populações, comunidades, ecossistemas e a biosfera – 

hão de ser buscadas intensamente pelo Poder Público, pela coletividade e por todas 

as pessoas.
106

  

É preciso sublinhar que, dentro desse equilíbrio dinâmico que caracteriza o meio 

ambiente, o homem está inserido, constituindo, senão o mais importante, um dos elementos 

bióticos capazes de interferir no equilíbrio das relações que se estabelecem no meio ambiente. 

A natureza, por assim dizer, não é algo externo ao homem e suas múltiplas atividades, mas, 

em verdade, é uma realidade maior do que a humanidade, que lhe dá abrigo, que lhe alimenta, 

que lhe permite viver.  

Daí, considerando-se o homem com um fator que também legitimamente interfere 

no meio ambiente, porque também tem seu espaço na natureza, é de se exigir que essa 

atuação, assim como a dos outros seres, dê-se de forma equilibrada, respeitando o tempo da 

natureza para regeneração de seus recursos renováveis, de absorção dos resíduos que nela são 

despejados, utilizando de forma parcimoniosa os recursos não renováveis, em outras palavras, 

que essa ação humana, para ser legítima, seja sustentável no longuíssimo prazo (gerações 

futuras). 

A Constituição afirma expressamente que esse ambiente ecologicamente 

equilibrado é essencial à sadia qualidade de vida. 
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Para Canotilho e Vital Moreira, qualidade de vida é: 

[…] um resultado, uma consequência derivada da interacção de múltiplos fatores no 

mecanismo e funcionamento das sociedades humanas e que se traduz 

primordialmente numa situação de bem-estar físico, mental, social e cultural, no 

plano individual, e em relações de solidariedade e fraternidade no plano coletivo. 

A constituição estabelece, acertadamente, a articulação entre ambiente e qualidade 

de vida: o ambiente é um valor em si na medida em que também o é para a 

manutenção da existência e alargamento da felicidade dos seres humanos (teleologia 

antropocêntrica).
107

 

 Por qualidade de vida ou vida com qualidade, para fins jurídicos, pode ser 

entendida a vida que vai além de simplesmente sobreviver, trata-se de um viver qualificado 

pela possibilidade de pleno desenvolvimento das potencialidades do ser humano, que, para 

tanto, deve ter acesso a alimentação de qualidade, moradia digna, educação, saúde, entre 

outras exigências, dentre as quais, mas não exclusivamente, viver em um meio ambiente 

equilibrado, desprovido de poluição e fonte de recursos para o desenvolvimento das 

mencionadas pontencialidades. 

Depreende-se, pois, uma grande aproximação entre a qualidade de vida e vida 

com dignidade. Daí estar com razão Fiorillo ao associar a qualidade de vida ao acesso ao que 

ele denomina de piso vital
108

 mínimo, representando este a concreta realização do princípio 

da dignidade da pessoa humana e dos direitos sociais descritos no caput do art. 6º da CF/88 

somados ao enfoque ambiental.
109

 

Herman Benjamin vai além da interpretação antropocêntrica da expressão, 

tomando-a como indicadora da necessidade de manutenção do ambiente em condições de 

permitir o pleno desenvolvimento de todas as formas de vida, e não somente a humana.
110
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Enfim, um meio ambiente equilibrado, não degradado, é mesmo fundamental a 

uma vida com saúde, na qual se possa desempenhar todos os papéis reservados ao ser humano 

na vida social. 

A partir do próximo capítulo, passar-se-á a abordar o instituto do licenciamento 

ambiental dito geral. Frisa-se, desde já, que se pretende abordar tão-somente o licenciamento 

dito geral ou ordinário, isto é, o regulado pela Lei Complementar 140/2011, Lei nº 6.938/81, 

Decreto nº 99.247/90 e Resolução 237/97 do Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(CONAMA), não se tratando, no trabalho, acerca de processos de licenciamento para 

específicas atividades a ele sujeitas. É o que se passa a fazer. 



 

 

2. LICENCIAMENTO AMBIENTAL: UMA FERRAMENTA DE 

GERENCIAMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS 

Neste capítulo, apresentar-se-ão as linhas mais gerais acerca do licenciamento 

ambiental. Será abordado aqui o licenciamento por um prisma estático, apresentando ao leitor 

a sua essência, inserindo-o nas categorias jurídicas gerais do Direito Administrativo, sem 

prejuízo de delimitar os seus contornos específicos de instrumento inerente à gestão do risco 

ambiental, tal como se encontra positivado no ordenamento jurídico brasileiro. 

O procedimento do licenciamento, a sua dinâmica, será objeto de capítulo 

apartado. 

Antes, todavia, de ingressar na temática do licenciamento propriamente dito, 

discorrer-se-á, ainda que brevemente, acerca dos princípios da precaução e da prevenção, bem 

como sobre o princípio do poluidor-pagador, por se entender que uma noção preliminar 

desses princípios é necessária à correta compreensão da missão primordial do licenciamento 

ambiental. 

2.1 Os princípios da prevenção e precaução como instrumentos de gestão dos riscos 

ambientais 

Como visto acima, num contexto de sociedade de risco, Estado e Direito voltam 

sua atenção para o trato dos riscos que permeiam a vida social. Se não se consegue, com 

efeito, eliminar os riscos que se apresentam na segunda modernidade, dada sua complexidade 

e invisibilidade já comentadas, deve-se, pelo menos, tentar gerenciá-los, adotando-se 

mecanismos de controle prévios, que sejam aptos, a um só tempo, a diminuir ou evitar a 

concretização dos riscos (danos) e permitir o progresso técnico-científico, essencial ao 

desenvolvimento humano. 

Dentro dessa linha de equilibrar o progresso da humanidade sem deixar de atentar 

para os riscos que caminham junto desse progresso, vem-se adotando, tanto no Direito 

Internacional
1
, como no seio do ordenamento jurídico pátrio, a prática de refletir a respeito 

dos riscos possivelmente envolvidos em determinada empreitada, em ordem a adotar medidas 

antecipatórias destinadas a mitigar, o máximo possível, os riscos envolvidos, pelo menos 
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aqueles que são, ainda que de forma incerta, percebidos pelos conhecimentos à disposição no 

momento da decisão.  

Essa conduta é regida pelos princípios da precaução e da prevenção, os quais, 

ainda que não tenham limitada sua aplicação à seara ambiental, pois, em verdade, configuram 

instrumentos que buscam a prevenção em sentido amplo de riscos em todas as atividades 

humanas, até mesmo as cotidianas, têm na tutela do meio ambiente um proeminente papel, 

haja vista a conhecida dificuldade de identificação, restauração e reparação do dano 

ambiental. 

A doutrina ambientalista diverge acerca da existência de dois princípios, 

prevenção e precaução, havendo quem defenda a existência de uma distinção entre eles
2
, 

sendo que alguns, em que pese reconhecerem a existência de princípios distintos, inserem um 

no âmbito do outro, que seria mais amplo (prevenção)
3
, e, por fim, há doutrina defendendo a 

identificação entre os princípios da prevenção e da precaução ou mesmo referindo-se a apenas 

um deles
4
. 

Indiscutivelmente, ambos os princípios guardam pontos de interseção, haja vista 

que se destinam a conduzir os atores sociais a adotarem medidas de defesa contra riscos 

passíveis de se manifestar em um momento futuro (caráter prospectivo). Buscam, portanto, 

prevenir para não ter que remediar, até porque esse remédio pode não existir ou, 

existindo, ser ineficaz, ou insuficiente, ou ainda gerar outros riscos/danos indesejáveis. 

A distinção que costuma ser feita baseia-se no grau de certeza científica acerca do 

risco futuro ou mesmo de sua possível ou provável conversão em dano concreto ao bem 

ambiental. 

A precaução teria lugar quando se antevissem riscos possíveis, mas a própria 

existência destes, os fatores de que decorrem e a probabilidade de sua ocorrência são incertos 

tomando como base o conhecimento científico disponível na ocasião acerca da decisão. Já a 

prevenção seria aplicada quando, ao revés, fosse delineado um quadro de mais densa certeza 

científica acerca dos riscos envolvidos em determinada atividade, de forma que já se saberia, 

                                                 
2
 WEDY, Gabriel. O princípio constitucional da precaução como instrumento de tutela do meio ambiente e 

da saúde pública. Belo Horizonte: Fórum, 2009, p. 45-58; MILARÉ, Édis. Direito do ambiente. 8ª ed. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 262. 
3
 BELCHIOR, Germana Parente Neiva. Hermenêutica jurídica ambiental. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 210; 

FIORILO, Celso Antônio Pacheco. Curso de direito ambiental brasileiro. 13ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 

132.  
4
 DERANI, Cristiane. Direito ambiental econômico. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 149-154. 
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aqui, de antemão, que, em não sendo efetivadas medidas de proteção contra esses riscos, é 

elevada a probabilidade de materialização do risco previsto e não tratado adequadamente.
5
 

Pensa-se que a distinção entre os princípios da prevenção e da precaução é útil 

apenas para reforçar a necessidade de uma tutela antecipatória efetiva do bem ambiental em 

qualquer situação, seja a de maior, seja a de menor certeza científica. Com efeito, alguém 

poderia sugerir que, caso não houvesse certeza ou uma alta probabilidade de danos futuros, 

nada deveria ser feito para inibir a ocorrência de determinado risco ambiental, daí a 

insuficiência, para a proteção do meio ambiente, do princípio da prevenção, pelo menos se 

tomado no sentido acima descrito. 

Dizer que a prevenção engloba a precaução, pelo menos para aqueles que 

reconhecem uma diferenciação entre os princípios sob comento, não se afigura interessante. 

Realmente, se a precaução insere-se na prevenção, podendo-se dizer que, em sentido amplo, 

ao se precaver de algo também desse algo se está a se prevenir, perderia o sentido a distinção, 

haja vista que, mesmo em situações de incerteza científica – fator apontado como relevante 

para separar os conceitos dos dois princípios – ter-se-ia a incidência do princípio da 

prevenção.  

Se é assim, então por que complicar as coisas e fazer menção a dois princípios ao 

invés de um? Por que não falar que o princípio da prevenção impõe uma conduta cuidadosa 

em face do meio ambiente, havendo, ou não, consenso científico acerca da possível existência 

de riscos ambientais envolvidos em determinada atividade? 

Aliás, se fosse o caso de mencionar as categorias gênero e espécie, não seria mais 

correto, tendo por critério o grau de exigência para a aplicação do princípio, falar que o 

princípio da precaução, na medida que é passível de ser manejado inclusive em casos de 

maior fragilidade na prova do risco de dano ambiental, é mais amplo do que o princípio da 

prevenção, que demanda uma prova mais conclusiva? Não valeria aqui a máxima de que 

quem pode o mais pode o menos? 

Ressalvada a já mencionada função de compelir a sociedade e o Estado a agirem 

com cuidado em face do meio ambiente, seja em caso de certeza, seja em caso de incerteza 

científica, pensa-se que não é relevante a distinção entre os princípios em apreço. Quer se 

adote a nomenclatura prevenção, quer se opte por precaução, a essência é a mesma; agir antes 

                                                 
5
 WEDY, Gabriel. O princípio constitucional da precaução como instrumento de tutela do meio ambiente e 

da saúde pública. Belo Horizonte: Fórum, 2009, p. 45-58. 
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que seja tarde, e que o mal maior venha a se manifestar perante a presente geração ou mesmo 

diante das gerações que a sucederão (in dubio pro ambiente). 

Convém transcrever, no ponto, as palavras precisas de Carla Amado Gomes: 

[…] Essa bipolarização não é, todavia, inequívoca – e os conceitos de prevenção e 

precaução são, afinal, sinónimos de uma mesma espécie, na qual a intensidade do 

risco se manifesta em diferentes graus [...]. A precaução, na sua versão maximalista, 

corresponde a um princípio de inacção indefensável no contexto do Estado prestador 

e no âmbito da teoria dos deveres de protecção; na sua versão minimalista, funde-se 

com a prevenção, relida à luz dos pressupostos da sociedade de risco e temperada 

por uma análise custo-benefício. 

Se é verdade que não há consensos quanto à mais-valia do princípio da precaução 

enquanto máxima de acção (sobrevalorizando acriticamente o valor 

ambiente/vida/segurança sobre quaisquer pretextos) ou de inacção (conduzindo a 

uma paralisia inaceitável), o subtexto que o suporta é inarredável: a complexidade 

introduzida pela técnica na nossa sociedade altamente industrializada induz a 

adopção de práticas preventivas que perderam o esteio na certeza científica, 

transformando as Administrações modernas em gestoras da incerteza. Chame-se-lhe 

de precaução, prevenção alargada, prevenção antecipativa, ponderação de 

custo/risco, ponto é reconhecer a necessidade de adopção de uma dúvida metódica 

nos procedimentos de decisão em cenários de incerteza. A chave da compreensão do 

conceito não reside, portanto, no fim, antes nos meios.
6
  

Não obstante, no decorrer do texto, ainda se fará menção aos dois princípios, no 

intuito de deixar clara a missão de gerenciamento de riscos, certos ou não, que incumbe ao 

Direito Ambiental como um todo e ao licenciamento ambiental em particular. 

No que diz repeito à positivação dos princípios em tela, destaca-se a expressa 

previsão do princípio da precaução no princípio 15 da Declaração do Rio de Janeiro Sobre 

Meio Ambiente e Desenvolvimento, in verbis: 

Com o fim de proteger o meio ambiente, o princípio da precaução deverá ser 

amplamente observado pelos Estados, de acordo com suas capacidades. Quando 

houver ameaça de danos graves ou irreversíveis, a ausência de certeza científica 

absoluta não será utilizada como razão para o adiamento de medidas 

economicamente viáveis para prevenir a degradação ambiental.   

Na Constituição de 1988, pode-se extrair do próprio caput do seu art. 225 a 

necessária adoção, tanto por parte do Poder Público como por parte da sociedade, de um 

comportamento cuidadoso, preventivo, precavido, em relação ao meio ambiente, na medida 

em que ali se reconhece o dever fundamental de ambos de cuidar do meio ambiente, inclusive 

para as gerações futuras, isto é, lidar com o futuro, com os riscos que o presente e o passado 

                                                 
6
 GOMES, Carla Amado. A idade da incerteza: reflexões sobre os desafios de gerenciamento do risco ambiental. 

In: LOPEZ, Tereza Ancona; LEMOS, Patrícia Faga Iglesias; RODRIGUES JUNIOR, Otavio Luiz (Coord.). 

Sociedade de risco e direito privado: desafios normativos, consumeristas e ambientais. São Paulo: Atlas, 2013, 

p. 197.  
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jogam ou podem jogar sobre aqueles que serão é responsabilidade do Direito Ambiental tal 

como traçado pela Constituição na norma núcleo da proteção ambiental. 

O princípio da precaução também é mencionado na Lei 11105/2005 (Lei de 

Biossegurança), em seu art. 1º, in verbis: 

Art. 1
o
 Esta Lei estabelece normas de segurança e mecanismos de fiscalização sobre 

a construção, o cultivo, a produção, a manipulação, o transporte, a transferência, a 

importação, a exportação, o armazenamento, a pesquisa, a comercialização, o 

consumo, a liberação no meio ambiente e o descarte de organismos geneticamente 

modificados – OGM e seus derivados, tendo como diretrizes o estímulo ao avanço 

científico na área de biossegurança e biotecnologia, a proteção à vida e à saúde 

humana, animal e vegetal, e a observância do princípio da precaução para a proteção 

do meio ambiente.  

Gabriel Wedy aponta como elementos do princípio da precaução os seguintes: a) a 

incerteza científica; b) o risco de dano e c) a inversão do ônus da prova.
7
  

Concorda-se parcialmente com o referido autor. De fato, a incerteza científica é 

elemento essencial para aplicação do princípio da precaução, podendo-se falar que o elemento 

correspondente ao princípio da prevenção seria a certeza ou maior certeza científica acerca de 

riscos decorrentes de determinada atividade. O risco de dano, que na seara ambiental é grave, 

de difícil reparação e, muitas vezes, de grande repercussão, é justamente o que move o agir 

com antecipação, nota essencial dos referidos princípios. 

Entretanto, no que diz respeito à inversão do ônus da prova, acredita-se que ela 

não consubstancia elemento dos princípios em foco, e sim efeito de sua aplicação, isto é, a 

necessidade de conduta preventiva ou precaucional existe independentemente da inversão do 

ônus da prova, sendo esta um efeito, mais precisamente uma medida precaucional ou 

preventiva decorrente da aplicação desses princípios a um caso concreto. 

Parte-se da premissa de que, não havendo conhecimento seguro acerca da 

inofensividade de determinada atividade, ou pretendendo-se demonstrar o erro do 

conhecimento consolidado a respeito da certeza do dano potencial, cabe ao interessado na 

execução de determinada atividade, e não à sociedade ou mesmo ao Estado quando este não 

for o empreendedor, demonstrar que aquilo que pretende desenvolver não traz os riscos 

apontados. 

                                                 
7
 WEDY, Gabriel. O princípio constitucional da precaução como instrumento de tutela do meio ambiente e 

da saúde pública. Belo Horizonte: Fórum, 2009, p. 59-77. 
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Por oportuno, vale transcrever a seguinte ementa de julgado do Superior Tribunal 

de Justiça, que bem demonstra a decorrência da técnica da inversão do ônus probatório, no 

campo ambiental, do princípio da precaução: 

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 

RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL. CONTAMINAÇÃO COM 

MERCÚRIO. ART. 333 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ÔNUS DINÂMICO 

DA PROVA. CAMPO DE APLICAÇÃO DOS ARTS. 

6º, VIII, E 117 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA 

PRECAUÇÃO. POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ONUS PROBANDI NO 

DIREITO AMBIENTAL. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO NATURA. 

1. Em Ação Civil Pública proposta com o fito de reparar alegado dano ambiental 

causado por grave contaminação com mercúrio, o Juízo de 1º grau, em acréscimo à 

imputação objetiva estatuída no art. 14, § 1º, da Lei 6.938/81, determinou a inversão 

do ônus da prova quanto a outros elementos da responsabilidade civil, decisão 

mantida pelo Tribunal a quo. 

2. O regime geral, ou comum, de distribuição da carga probatória assenta-se no art. 

333, caput, do Código de Processo Civil. Trata-se de modelo abstrato, apriorístico e 

estático, mas não absoluto, que, por isso mesmo, sofre abrandamento pelo próprio 

legislador, sob o influxo do ônus dinâmico da prova, com o duplo objetivo de 

corrigir eventuais iniquidades práticas (a probatio diabólica, p. ex., a inviabilizar 

legítimas pretensões, mormente dos sujeitos vulneráveis) e instituir um ambiente 

ético-processual virtuoso, em cumprimento ao espírito e letra da Constituição de 

1988 e das máximas do Estado Social de Direito. 

3. No processo civil, a técnica do ônus dinâmico da prova concretiza e aglutina os 

cânones da solidariedade, da facilitação do acesso à Justiça, da efetividade da 

prestação jurisdicional e do combate às desigualdades, bem como expressa um 

renovado due process, tudo a exigir uma genuína e sincera cooperação entre os 

sujeitos na demanda. 

4. O legislador, diretamente na lei (= ope legis), ou por meio de poderes que atribui, 

específica ou genericamente, ao juiz (= ope judicis), modifica a incidência do onus 

probandi, transferindo-o para a parte em melhores condições de suportá-lo ou 

cumpri-lo eficaz e eficientemente, tanto mais em relações jurídicas nas quais ora 

claudiquem direitos indisponíveis ou intergeracionais, ora as vítimas transitem no 

universo movediço em que convergem incertezas tecnológicas, informações cobertas 

por sigilo industrial, conhecimento especializado, redes de causalidade complexa, 

bem como danos futuros, de manifestação diferida, protraída ou prolongada. 

5. No Direito Ambiental brasileiro, a inversão do ônus da prova é de ordem 

substantiva e ope legis, direta ou indireta (esta última se manifesta, p. ex., na 

derivação inevitável do princípio da precaução), como também de cunho 

estritamente processual e ope judicis (assim no caso de hipossuficiência da 

vítima, verossimilhança da alegação ou outras hipóteses inseridas nos poderes 

genéricos do juiz, emanação natural do seu ofício de condutor e administrador 

do processo). 

6. Como corolário do princípio in dubio pro natura, "Justifica-se a inversão do 

ônus da prova, transferindo para o empreendedor da atividade potencialmente 

perigosa o ônus de demonstrar a segurança do empreendimento, a partir da 

interpretação do art. 6º, VIII, da Lei 8.078/1990 c/c o art. 21 da Lei 7.347/1985, 

conjugado ao Princípio Ambiental da Precaução" (REsp 972.902/RS, Rel. Min. 

Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 14.9.2009), técnica que sujeita aquele que 

supostamente gerou o dano ambiental a comprovar "que não o causou ou que a 

substância lançada ao meio ambiente não lhe é potencialmente lesiva" (REsp 

1.060.753/SP, Rel. Min.  Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 14.12.2009). 

7. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, contém comando normativo estritamente processual, o que a põe sob o 

campo de aplicação do art. 117 do mesmo estatuto, fazendo-a valer, universalmente, 
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em todos os domínios da Ação Civil Pública, e não só nas relações de consumo 

(REsp 1049822/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Turma, DJe 18.5.2009). 

8. Destinatário da inversão do ônus da prova por hipossuficiência - juízo 

perfeitamente compatível com a natureza coletiva ou difusa das vítimas - não é 

apenas a parte em juízo (ou substituto processual), mas, com maior razão, o sujeito-

titular do bem jurídico primário a ser protegido. 

9. Ademais, e este o ponto mais relevante aqui, importa salientar que, em Recurso 

Especial, no caso de inversão do ônus da prova, eventual alteração do juízo de valor 

das instâncias ordinárias esbarra, como regra, na Súmula 7 do STJ. "Aferir a 

hipossuficiência do recorrente ou a verossimilhança das alegações lastreada no 

conjunto probatório dos autos ou, mesmo, examinar a necessidade de prova pericial 

são providências de todo incompatíveis com o recurso especial, que se presta, 

exclusivamente, para tutelar o direito federal e conferir-lhe uniformidade" (REsp 

888.385/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJ de 27.11.2006. No mesmo 

sentido, REsp 927.727/MG, Primeira Turma, Rel. Min. José Delgado, DJe de 

4.6.2008). 

10. Recurso Especial não provido. 

(REsp 883.656/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 09/03/2010, DJe 28/02/2012)  (Grifo nosso). 

Se, consoante acima afirmado, é fundamental para uma eficiente tutela do meio 

ambiente a adoção de medidas de cuidado e mitigação de riscos inclusive na hipótese de 

incerteza científica, a aplicação, notadamente do mencionado princípio da precaução, não é 

despida de controvérsias. 

A natureza principiológica da norma que determina que se assuma uma postura 

precavida, por si só, já gera uma abertura larga para a eleição dos meios que serão 

efetivamente utilizados em determinado caso concreto para se evitar o mal maior, o que dá 

margem para questionamentos acerca da suficiência, insuficiência ou mesmo exagero na 

eleição de determinada medida de precaução. 

 Ademais, no caso da precaução, o menor rigor na exigência de fundado 

conhecimento científico acaba desencadeando críticas no sentido de que diversos benefícios 

que poderiam ser gerados para a sociedade podem ser ou são impedidos ou têm sua fruição 

retardada por uma suposta proteção contra um possível risco que não teria sequer um 

fundamento científico válido para justificar o adiamento ou afastamento desses benefícios ou 

mesmo o uso de caros mecanismos preventivos para colher frutos de menor valor e, ainda 

assim, incertos. 

De fato, na hipótese de se aceitar uma conceituação forte de precaução, assim 

entendida a versão deste princípio que determina a adoção, não importando os custos, de 

medidas conservativas caso seja a apontada a possibilidade, ainda que muito remota, de haver 
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riscos envolvidos em determinada atividade
8
, chegar-se-ia a uma situação de verdadeira 

imobilidade, tendo em consideração que, na sociedade tecnológica e industrial atual, 

praticamente todas as atividades envolvem riscos e mesmo a adoção de medidas 

precaucionais trazem consigo riscos e efeitos indesejados que as impediria de ser adotadas. 

Ter-se-ia, assim, o seguinte quadro: se ajo para me precaver corro riscos, se nada faço 

também estou a correr riscos, e ambas as condutas seriam vedadas pelo sentido forte do 

princípio da precaução. 

Esse é o pensamento de Cass R. Sunstein: 

[…] let us understand the Precautionary  Principle in a strong way, to suggest that 

regulation is required in response to possible risks to health, safety, or the 

environment, even if the supporting  evidence remains speculative and even if the 

economic costs of regulation are high. To avoid absurdity, the idea of  “possible 

risk” must be understood to require a certain threshold of plausibility […] 

[…] The real problem with the Precautionary Principle, thus understood, is that 

offers no guidance – not that is wrong, but that forbids all  courses of action, 

including regulation. Taken seriously, it is paralyzing, banning the very steps that it 

simultaneously requires […]
9
   

No entanto, tem prevalecido - e esta também é a noção do princípio da precaução 

que se reputa acertada neste trabalho – o que se poderia chamar de versão fraca do princípio 

da precaução, assim entendida a que permite uma análise conjugada e do tipo custo-benefício 

dos riscos envolvidos em determinada atividade, dos benefícios socioambientais que dela 

podem advir e dos custos e efeitos, positivos e negativos, das próprias medidas de precaução 

que eventualmente se vá seguir. 

Efetivamente, os princípios aqui abordados não se destinam – e se essa fosse a sua 

finalidade estariam fadados ao insucesso – a servir de obstáculo praticamente intransponível 

                                                 
8
 “Uma concepção forte defende o impedimento de atitudes lesivas e a máxima in dubio pro natureza, ao 

sustentar que ‘os sistemas naturais têm direitos e valores intrínsecos’, que não podem ser apurados e postos na 

balança ao lado de outros interesses, à luz de uma visão biocêntrica do meio ambiente. Uma dimensão forte, 

portanto, implica uma orientação radical no sentido de que não haverá dano além daqueles previstos para a 

liberação de uma nova atividade tecnológica. Aqui é interessante fazer a seguinte reflexão: como se ter a ‘prova 

absolutamente segura’ de outros danos, se a sociedade de risco constata não só o risco certo, mas também gira 

em torno do que ainda não se tem como antever de forma concreta? O risco é, assim, abstrato, em potencial”. 

BELCHIOR, Germana Parente Neiva. Hermenêutica jurídica ambiental. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 201-

202.  
9
 Em tradução livre: […] consideremos o princípio da precaução em um sentido forte, para sugerir que regulação 

é necessária em resposta a possíveis riscos à saúde, à segurança ou ao meio ambiente, mesmo se o lastro 

probatório apresentar-se especulativo e mesmo se os custos econômicos dessa regulação fossem altos. Para 

afastar o absurdo, a ideia de “risco possível” deve ser entendida como aquela que requer certa dose de 

plausibilidade […] O verdadeiro problema com o princípio da precaução, assim entendido, é que ele não oferece 

orientação – não que esteja errado, e sim que proíbe todo tipo de ação, incluindo regulação. Levado a sério, é 

paralisante, vedando as exatas medidas que simultaneamente impõe. SUNSTEIN, Cass R. Worst-case 

scenarios. Cambridge; London: Harvard University Press, 2007, p. 125-126.   
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para o desenvolvimento humano em todos os campos (econômico, social, tecnológico etc). 

Apenas partem de um pré-conhecimento dos riscos inerentes à pós-modernidade, que, por não 

serem passíveis de ser eliminados, mas apenas gerenciados, e considerando as suas já 

comentadas características, demandam que sejam levados a sério, até para assegurar os 

direitos e, no extremo, a própria existência das gerações futuras. 

O que, como normas que são, determinam os princípios da precaução e da 

prevenção não é que nada se faça, que não se interfira no meio ambiente, que se retorne ao 

paraíso, em outras palavras, que se fique imobilizado ou mesmo se involua, e sim que se atue 

com cuidado, com a delicadeza, parcimônia e ponderação requeridas para lidar com recursos 

escassos, valiosos em si e para o homem, de modo a garantir o acesso mais amplo e variado a 

eles pelos que nos sucederão. 

Para tanto, é imprescindível a criação de uma consciência ecológica, que tem 

como pressuposto uma ampla divulgação e facilitado acesso às informações ambientalmente 

relevantes, bem como a implantação de uma educação ambiental formal, de modo a ensejar 

uma real participação da população nos processos decisórios envolvendo o meio ambiente, 

participação essa fundamental até pela insuficiência, na sociedade de risco, do agora incerto e 

inseguro conhecimento de ordem técnico-científica. 

Somente assim poderá o responsável pela decisão acerca da liberação de uma 

determinada atividade de risco saber do que está a tratar, quais as repercussões, positivas e 

negativas dessa atividade, quem são os afetados e o que eles têm a dizer. Dentro da moldura 

da incerteza, toda colaboração no sentido de aclarar as obscuridades e preencher as lacunas de 

conhecimento existentes são úteis e devem ser levadas a sério e ser devidamente valoradas. 

Não é à toa que Carla Amado Gomes, ao estudar os sentidos da precaução nos 

Estados Unidos e na Alemanha, aponta a relevância, nesses países, da estruturação de um 

processo decisório, no bojo do qual se realizará a reflexão acerca dos riscos envolvidos e 

daquilo que é necessário para dificultar sua ocorrência ou minorar-lhes os efeitos prejudiciais: 

Se a proporcionalidade constitui a modulação da acção preventiva tendo em atenção 

a ponderação custo de evitação dos risco/custo de realização do risco, o palco da sua 

operacionalização é o procedimento administrativo. O enquadramento pragmático da 

doutrina americana não descarta o reforço do vector procedimental na proporção 

direta do aumento da incerteza a gerir pela Administração: maior transparência na 

divulgação dos métodos, maior abertura à participação do público, mais aprofundada 

fundamentação das decisões por referência aos parâmetros científicos disponíveis, 

aceitação da revisibilidade da análise de risco em virtude da alteração de 

circunstâncias […] 
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Na Alemanha como nos EUA, a tónica é colocada no procedimento, apontando-se 

para uma análise trifásica do risco: avaliação, gestão, comunicação – não 

exclusivamente por essa ordem e não exclusivamente a cargo das autoridades 

administrativas. A avaliação deve ser levada a cabo, em primeira linha, pelo 

legislador – na identificação, em abstracto, dos riscos vitais para a colectividade e na 

sua graduação entre residuais, actuais e potenciais -, mas a Administração terá 

sempre uma importante tarefa de avaliação de riscos potenciais, em concreto […] 

A fase de gestão do risco é, na sua dimensão operacional, exclusivamente 

administrativa […] Nessa fase do procedimento, de relevar é a exaustiva 

comparação de alternativas e a assessoria de órgãos técnico-científicos na 

ponderação das várias hipóteses de risco, fornecendo bases de plausibilidade para a 

conformação da autorização ao operador. 

A comunicação do risco, finalmente, opera em dois níveis: o destinatário da 

autorização e o público em geral, no seio do qual podem recortar-se particulares 

interessados em virtude da proximidade à fonte de risco. Qualquer das partes tem 

um interesse na explicitação dos fundamentos da decisão que gere a incerteza, não 

só por razões de avaliação da razoabilidade do nível de ingerência […] exigido pela 

Administração, como do conhecimento do tipo e grau de risco a que estão expostos 

[…].
10

 

  

Na mesma linha a abalizada lição de Patryck de Araújo Ayala: 

Na gestão dos riscos, as soluções de concertação e os modelos de cooperação 

preferem decisões dependentes de formas de conhecimento cientificamente 

limitadas, alternativa compatível com o atual padrão de regulação dos sistemas 

jurídicos nas sociedades de riscos, baseado em uma postura proativa e no 

desenvolvimento de ambiciosos programas ofertados pelo futuro, definidos 

essencialmente por conjuntos de ações de prevenção dos riscos […] 

O princípio da precaução vem estabelecer no domínio da regulação jurídica dos 

riscos e da proteção jurídica do ambiente uma autêntica proibição de “non liquet”, 

mesmo perante o conhecimento indisponível, inacessível ou inexistente. 

Esse problema só pode ser convenientemente equacionado se os modelos 

especialistas forem substituídos por modelos plurais e abertos a outros valores não 

propriamente científicos, devendo-se considerar que até mesmo o conhecimento 

especializado é considerado hoje como instável e inseguro. A aplicação do princípio 

da precaução supõe, hoje, portanto, a opção por modelos de concertação que 

relacionem dados científicos a valores plurais e democráticos, revelando que as 

escolhas também podem ser políticas, mas não apenas políticas, e nunca 

exclusivamente científicas, afirmação que a ciência e a técnica são apenas 

realidades parciais no contexto dos processos de decisão sobre os riscos.
11

 

 De inegável utilidade é a utilização do postulado da proporcionalidade e seus 

subprincípios (adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito) na aferição da 

relação de custo/benefício das medidas de precaução em comparação com os riscos 

envolvidos em determinada atividade. 
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Com efeito, como visto, a adoção cega e acrítica do princípio da precaução e 

mesmo da prevenção levaria a uma situação de paralisia, como bem acentuado por Cass R. 

Sunstein, devendo sua aplicação ocorrer de forma crítica, informada e devidamente motivada, 

a fim de que sejam controladas as medidas tomadas a título de antecipação de riscos futuros. 

Inicialmente, mesmo em sede do princípio da precaução, é de se exigir um 

mínimo de plausibilidade na alegação do risco potencial, não podendo ser meramente 

especulativo
12

. Realmente, a adoção de medidas precaucionais ou preventivas desprovidas de 

um embasamento mínimo implicaria restringir, desproporcionalmente, outros direitos 

fundamentais, como, por exemplo, a própria saúde, o acesso à alimentação entre outros. 

Não deve ser negligenciado o fato de que as próprias medidas de ordem 

precaucional e preventivas trazem consigo custos e ônus que recairão, muitas vezes, sobre a 

parte mais fraca, além de embutirem em si mesmas riscos que podem se tonar consideráveis e 

dar ensejo a outras medidas antecipatórias, havendo, na hipótese, uma situação de risco 

gerada pelas próprias medidas de proteção (precaução da precaução?). 

Tomem-se emprestadas, uma vez mais, as palavras de Cass R. Suntein: 

In some cases, serious precautions would actually run afoul of the Precautionary 

Principle. Consider the “drug lag”, produced whenever the government takes a 

highly precautionary approach to the introduction of new medicines and drugs onto 

the market. If a government insists on this approach, it will protect people against 

harms from inadequately tested drugs, in a way that fits well with the goal of 

precaution. But it will also prevent people from  receiving potential benefits from 

those very drugs – and hence subject people to serious risks that they would not 

otherwise face […]  

The Precautionary Principle is often invoked in connection with genetic 

modification of food – a plausible concern in light of the multiple risks potentially 

created by that practice. But many people believe that a failure to allow genetic 

modification of crops might well result in many deaths. The reason is that genetic 

modification holds out the promise of producing food that is both cheaper and more 

nutritious […] 

My point is not that genetic modification will likely have those benefits or that the 

benefits of genetic modification  necessarily outweigh the risks. The claim is only 

that if the Precautionary Principle is taken literally, it is offended by regulation as 

well as by nonregulation […] 
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As this example suggests, precautionary steps sometimes violate the Precautionary 

Principle because they give rise to substitutes risks, in the form of hazards  that 

materialize, or are increased, as a result of regulation […].
13

   

Diante de uma situação de risco que emerge de uma incerteza científica, 

conquanto se possa razoavelmente dar o benefício da dúvida diante da seriedade e 

credibilidade da fonte de informação sobre o risco envolvido, deve o responsável pela decisão 

acerca do prosseguimento ou não de determinada atividade arriscada buscar se cercar do 

máximo de informações possíveis, técnicas ou não, e submetê-las ao público, notadamente 

aquela parcela do público diretamente afetada. 

A partir daí, de posse desses elementos, deverá dar início a uma atividade de 

ponderação de todos os direitos e interesses em rota de colisão, à luz dos elementos do caso 

concreto (magnitude dos riscos, probabilidade de sua materialização, custos envolvidos na 

ocorrência dos riscos em diversos cenários, custos das medidas de precaução ou prevenção a 

serem possivelmente adotadas, benefícios possivelmente proporcionados pela atividade a ser 

desenvolvida, benefícios resultantes das medidas de proteção etc), a fim de que possa decidir 

com a menor margem de erro possível e de forma a, equilibradamente, tentar harmonizar os 

direitos e interesses em conflito. 

É preciso esclarecer que, quando aqui se faz alusão a custos e benefícios, não se 

está limitando - mas também não se está os excluindo – aos aspectos meramente econômicos 

envolvidos. Afinal, muitas vezes e, em matéria ambiental quase sempre, estão envolvidos 

bens e direitos de difícil conversão em pecúnia – como comparar a vida ou a qualidade de 

vida com os dispêndios a serem feitos para a concretização de medidas precaucionais? Quanto 

vale uma vida? E a manutenção de uma espécie em extinção ou um sítio de grande 
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de ameaças que se materializam ou são amplificadas como resultado da regulação[…]”.SUNSTEIN, Cass R. 

Worst-case scenarios. Cambridge; London: Harvard University Press, 2007, p. 126-128. 
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importância histórica? Por outro lado, a proteção desses bens tem um custo que, se 

desproporcional, considerando a limitação de recursos disponíveis, pode afetar a efetivação de 

outros direitos de suma importância, muitas vezes a própria vida ou saúde de outras pessoas – 

e, portanto, de difícil sopesamento, na medida em que se teria grandezas diversas na balança. 

Ao se falar em análise custo/benefício, está-se a discorrer sobre a necessidade de 

avaliação extremamente complexa, que engloba vários pontos de vista e necessidade de lidar 

com o incerto (o futuro). 

Daí a extrema necessidade de criação de processos decisórios que ampliem os 

canais de participação de especialistas e não especialistas, a fim não só de se obter a colheita 

de subsídios para decidir, mas também buscar a legitimação necessária, via processo, para 

decidir acerca de riscos que, consoante já mencionado, são, hoje, pouco democráticos em sua 

gênese, mas extremamente democráticos em seus efeitos, que, na sociedade de risco, que 

enfrenta problemas ambientais de segunda dimensão, espraiam-se por todos os espaços, sem 

conhecer fronteiras, e atinge a todos, sem preconceitos de qualquer ordem, ainda que uns (os 

mais pobres) sejam mais afetados do que outros. 

Na eleição das medidas antecipatórias de proteção, convém optar por aquelas que 

menos afetem os direitos desprestigiados no caso concreto, mas que, ao mesmo tempo, não 

sejam insuficientes para lidar com os riscos envolvidos
14

. Dentro das possibilidades ofertadas 

pelo caso concreto, dever-se-á buscar a utilização da melhor tecnologia disponível, no intuito 

de se obter uma proteção ótima e atual. 

Nessa atividade de ponderação, há quem sustente dever haver uma preferência 

relativa em prol do meio ambiente, haja vista que a sua proteção é essencial à vida, condição 

para o exercício de outros direitos
15

. Essa preferência seria relativa, porque poderia ser 

vencida por outras razões devidamente demonstradas no caso concreto, apenas, a priori, ou 

em abstrato, haveria um peso maior do direito a um meio ambiente ecologicamente 

equilibrado e, portanto, a favor de medidas ambientalmente amigáveis. 

Todavia, não se comunga desse pensamento. Considera-se que somente o caso 

concreto, sem que se possa falar em precedências apriorísticas a favor de um ou outro direito, 

é que tem condições de fornecer elementos para decidir, seja a favor ou contra o meio 
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ambiente. É de se ressaltar que a precaução e prevenção não se limitam à matéria ambiental, 

estendendo-se, ao revés, por outros campos, de forma que, em determinada situação, pode-se 

ter um conflito imposto por medidas precaucionais em sentido opostos, como visto acima pela 

lição de Cass R. Sunstein. 

Adota-se o ponto de vista de Patryck Ayala, que, comentando acerca do Estado de 

Direito em seu viés ambiental, assim se pronuncia: 

Um Estado ambiental não é um Estado minimalista, assim como não pode ser um 

Estado totalitário. Por outro lado, também não pode ser considerado sob a 

perspectiva de um Estado amigo do ambiente, mais do que seria amigo da cultura, 

ou amigo das liberdades econômicas e das liberdades em geral. 

Por outro lado, não se trata aqui de considerar o ambiente como o substrato de 

recursos indispensáveis à sobrevivência da espécie humana, e que lhe reconheça 

ênfase para uma dimensão estritamente utilitária. O que se tem aqui é a consideração 

de valores que se integram a tarefas de proteção, definidas por um ideal de abertura 

moral de uma comunidade política, aspecto que proporciona a valoração 

diferenciada de objetivos estatais como a busca da dignidade de vida, a proteção da 

vida, e a medida de proteção que deriva de juízos de escala diferenciados […] 

Sendo assim, a afirmação de um Estado ambiental não pode propor um nível de 

proteção ao meio ambiente em medida tal que, considerando o ambiente na condição 

de valor que condiciona os objetivos desse Estado e a ação dos particulares, converta 

a realidade sócio-econômica e cultural sobre a qual intervém em uma ecoditadura.
16

 

Quanto ao licenciamento ambiental, objeto deste estudo, nítida é a influência dos 

princípios da precaução e prevenção. Como se verá ao longo do texto, o licenciamento é, 

primordialmente, ainda que não exclusivamente, um instrumento de cautela, de prevenção de 

impactos ambientais negativos decorrentes de atividades que envolvam o uso de bens e 

recursos ambientais. 

É da essência do licenciamento ambiental a instauração de prévia análise da 

atividade antes que ela chegue a ser instalada ou mesmo entre em funcionamento. Reflete-se 

acerca da conveniência de determinada atividade, para fins socioambientais, desde a fase de 

seu planejamento, quando o Poder Público exigirá do interessado na obtenção de licenças 

ambientais estudos prévios – notadamente o Estudo de Impacto Ambiental para atividades 

com significativo potencial de degradação – que embasarão a decisão acerca da concessão ou 

não da licença pretendida. 

Com base nesses estudos e dentro do processo de licenciamento, poderá o 

licenciador, com o auxílio da participação social, sopesar os custos e os benefícios de uma 

eventual concessão de licença ambiental, bem como dos ônus a serem impostos aos 
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interessados no empreendimento e àqueles que sentirão, direta ou indiretamente, os efeitos da 

atividade futuramente desenvolvida. 

No caso de concessão das licenças, é costume a fixação de medidas de mitigação 

de impactos inevitáveis no meio ambiente ou mesmo medidas destinadas a compensar efeitos 

não passíveis de mitigação. Trata-se, como se vê, claramente, de medidas adotadas com 

antecipação para tratar de riscos futuros, visando a não ter que lidar com problemas muitas 

vezes insolúveis ou de solução insatisfatória no caso de concretização de danos ambientais. 

Dentro dessa visão de cuidado antecipado com o meio ambiente, estrutura-se o 

licenciamento ambiental, em regra, em três etapas, sendo que o interessado deve demonstrar o 

atendimento dos requisitos das etapas anteriores como condição para acessar as etapas 

seguintes. 

Preveem-se prazos de validade das licenças ambientais e hipóteses de sua 

modificação e até mesmo retirada do mundo jurídico, caso se vislumbrem razões 

supervenientes que demonstrem não ser recomendada a manutenção de uma licença. 

O licenciamento ambiental estará sempre em aberto, buscando cercar de cuidados 

o desenvolvimento das atividades humanas que impactam o meio ambiente, cabendo ao Poder 

Público licenciador, com a efetiva participação da sociedade, estabelecer permanente 

fiscalização das atividades em operação, a fim de assegurar um nível ótimo e sempre atual de 

proteção do meio ambiente.  

Representa, assim, o licenciamento uma manifestação concreta de um 

instrumento, um meio, utilizado pelo Estado e pela sociedade, de gerenciar – haja vista que 

nem sempre é possível evitar – riscos ambientais, sendo, por isso, umbilical sua ligação com 

os princípios maiores do Estado de Direito Socioambiental, com destaque para os comentados 

princípios da prevenção e da precaução. 

2.2 O princípio do poluidor-pagador e o licenciamento ambiental 

Ainda relacionado com a natureza preventiva do licenciamento ambiental está o 

denominado princípio do poluidor-pagador, que, dentre outras funções, tem a finalidade de 
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incorporar ou, como se prefere dizer na Economia Ambiental
17

, internalizar os custos 

ambientais decorrentes de determinada atividade potencialmente poluidora
18

. 

Com efeito, diferentemente do que o nome do princípio em tela sugere, a função 

primordial do princípio do poluidor-pagador é fazer com que aquele que pretende executar 

determinada atividade passível de causar degradação ambiental arque com os custos 

socioambientais dessa atividade, incorporando esses gastos nos dispêndios necessários ao 

processo produtivo e, por conseguinte, ao preço dos produtos e serviços a serem fornecidos, 

ou ao custo total da utilidade que o poluidor pretende obter por meio da utilização de recursos 

ambientais.
19-20

 

Segundo Cristiane Derani, o oposto desse princípio, encarado sob o viés de 

internalização das externalidades ambientais negativas, é o chamado princípio do ônus social, 

que teria a função de equilibrar a aplicação do princípio do poluidor-pagador, aliviando o 

mercado. Vejam-se as suas palavras: 

A antítese do princípio do poluidor-pagador encontra-se no princípio do ônus social 

(Gemeinlastprinzip). De acordo com este princípio, as medidas de implementação da 

qualidade ambiental devem ter seus custos arcados pela coletividade, podendo o 

Estado contribuir com uma parte do custo, diminuindo a carga de impostos que 

recairia sobre o cidadão […] 

O princípio do ônus social se impõe para aliviar o mercado da aplicação do princípio 

do poluidor-pagador […].
21

 

Por esse prisma, a aplicação do princípio do poluidor-pagador afasta-se do direito 

sancionatório, eis que não exige, para sua incidência, qualquer comportamento ilícito por 

parte do indivíduo, que, inclusive, pode estar agindo sob o amparo de licenças concedidas 

pelo Estado, como ocorre com aqueles que pretendem implantar uma atividade com 
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potenciais impactos ambientais negativos e obtêm uma licença ambiental, sem prejuízo de 

adotar medidas diversas destinadas a evitar, mitigar ou compensar esses impactos.
22

 

Essa forma de aplicar o princípio do poluidor-pagador está prevista na Declaração 

do Rio Sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (Princípio 16) nos termos seguintes: 

As autoridades nacionais devem procurar promover a internacionalização dos custos 

ambientais e o uso de instrumentos econômicos, tendo em vista a abordagem 

segundo a qual o poluidor deve, em princípio, arcar com o custo da poluição, com a 

devida atenção ao interesse público e sem provocar distorções no comércio e nos 

investimentos internacionais. 

Essa faceta de prevenção de danos ambientais do princípio do poluidor-pagador 

foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, como se vê da seguinte ementa: 

 

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 36 E SEUS 

§§ 1º, 2º E 3º DA LEI Nº 9.985, DE 18 DE JULHO DE 2000. 

CONSTITUCIONALIDADE DA COMPENSAÇÃO DEVIDA PELA 

IMPLANTAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS DE SIGNIFICATIVO IMPACTO 

AMBIENTAL. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DO § 1º DO ART. 36. 1. 

O compartilhamento-compensação ambiental de que trata o art. 36 da Lei nº 

9.985/2000 não ofende o princípio da legalidade, dado haver sido a própria lei que 

previu o modo de financiamento dos gastos com as unidades de conservação da 

natureza. De igual forma, não há violação ao princípio da separação dos Poderes, 

por não se tratar de delegação do Poder Legislativo para o Executivo impor deveres 

aos administrados. 2. Compete ao órgão licenciador fixar o quantum da 

compensação, de acordo com a compostura do impacto ambiental a ser 

dimensionado no relatório - EIA/RIMA. 3. O art. 36 da Lei nº 9.985/2000 densifica 

o princípio usuário-pagador, este a significar um mecanismo de assunção partilhada 

da responsabilidade social pelos custos ambientais derivados da atividade 

econômica. 4. Inexistente desrespeito ao postulado da razoabilidade. Compensação 

ambiental que se revela como instrumento adequado à defesa e preservação do meio 

ambiente para as presentes e futuras gerações, não havendo outro meio eficaz para 

atingir essa finalidade constitucional. Medida amplamente compensada pelos 

benefícios que sempre resultam de um meio ambiente ecologicamente garantido em 

sua higidez. 5. Inconstitucionalidade da expressão "não pode ser inferior a meio por 

cento dos custos totais previstos para a implantação do empreendimento", no § 1º do 

art. 36 da Lei nº 9.985/2000. O valor da compensação-compartilhamento é de ser 

fixado proporcionalmente ao impacto ambiental, após estudo em que se assegurem o 

contraditório e a ampla defesa. Prescindibilidade da fixação de percentual sobre os 

custos do empreendimento. 6. Ação parcialmente procedente. 

(ADI 3378, Relator(a):  Min. CARLOS BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 

09/04/2008, DJe-112 DIVULG 19-06-2008 PUBLIC 20-06-2008 EMENT VOL-

02324-02 PP-00242 RTJ VOL-00206-03 PP-00993)  
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É verdade que o princípio em apreço também tem por finalidade compelir aquele 

que, ultrapassada a fase preventivo-precaucional, concretizou o dano ambiental
23

 a reparar, de 

forma integral, o prejuízo que causou, no que se aproxima do princípio da responsabilização, 

também caro ao Estado de Direito Socioambiental, haja vista que, por mais desejável que seja 

atuar com antecipação, evitando a transmudação de riscos ambientais em danos concretizados, 

nem sempre isso ocorre, seja por falhas na fiscalização ou aplicação dos instrumentos à 

disposição do Estado e da sociedade para a proteção do meio ambiente, seja pelas próprias 

características da sociedade de risco, que torna invisíveis e pouco compreensíveis diversos 

riscos ambientais, que, muitas vezes, somente se tornam conhecidos após tornarem-se danos. 

Não se pode perder de vista que a simples ciência pelo potencial poluidor acerca 

das sanções passíveis de serem aplicadas na hipótese de vir a provocar danos ambientais tem 

o salutar efeito de prevenir a própria ocorrência do dano. Trata-se aqui da conhecida função 

preventiva, geral e especial, da pena. 

Para tanto, é preciso que o Poder Público, que, no Estado de Direito, tomou para 

si o monopólio do direito de punir, torne, respeitado o devido processo legal, efetivas as 

sanções previstas em lei para o poluidor. Sob esse prisma, da responsabilização, a 

Constituição Federal de 1988 previu expressamente o princípio do poluidor-pagador, quando, 

no parágrafo terceiro do art. 225, estipulou que as condutas e atividades consideradas lesivas 

ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e 

administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. 

Também a Lei 6938/81, que trata da Política Nacional do Meio Ambiente, o 

contemplou quando, em seu art. 4º, inciso VII, determinou a imposição, ao poluidor e ao 

predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados e, ao usuário, da 

contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos. 

Como se vê, no ordenamento jurídico brasileiro, a responsabilização do poluidor 

pode se dar tanto na esfera cível, na qual tem por obrigação de indenizar (dinheiro) e reparar, 

quando possível (obrigação de fazer) os danos ambientais que vier a causar, como nas esferas 

penal (crimes ambientais) e administrativa (infrações ambientais administrativas), sendo 

passíveis de se tornar sujeito ativo do dano e das infrações penais e administrativas tanto 

pessoas físicas, como pessoas jurídicas.   
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Convém, para evitar uma interpretação equivocada do princípio no sentido de que 

ele significaria uma outorga onerosa do direito de poluir, transcrever a feliz lição de Édis 

Milaré, para quem “a cobrança só pode ser efetuada sobre o que tenha respaldo na lei, pena de 

se admitir o direito de poluir. Trata-se do princípio do poluidor-pagador (poluiu, paga os 

danos), e não pagador-poluidor (pagou, então pode poluir)”
24

. 

Em que pese a relevância dessa dimensão do princípio do poluidor-pagador, é no 

seu viés preventivo, de internalização dos custos ambientais (externalidades ambientais), que 

o princípio ora em destaque ganha intimidade com o objeto de estudo deste trabalho. 

De fato, no seio do processo de licenciamento ambiental, de forma preventiva, 

busca-se fazer com que o interessado na licença ambiental tenha de assumir o ônus, ou 

melhor, o dever jurídico imposto pelo princípio da responsabilidade compartilhada aqui 

concretizado no princípio do poluidor-pagador, de arcar com custos necessários, senão a 

evitar, pelo menos a mitigar ou compensar os impactos ambientais negativos que sua 

atividade, que sua obra ou empreendimento têm o condão de gerar. 

Está-se aqui a fazer alusão às chamadas condicionantes que costumeiramente são 

inseridas nas diversas licenças ambientais, que, como o próprio nome está a sugerir, são 

medidas mandatórias que deverão ser seguidas pelo empreendedor como condição para obter 

licenças sucessivas e para poder executar a obra ou atividade desejada. 

Dentro do gênero condicionantes, é possível vislumbrar as de natureza preventiva, 

mitigatória e compensatória. As primeiras, visam, na linha do comentado princípio da 

prevenção, a evitar a ocorrência dos indesejados impactos ambientais negativos, por meio do 

uso das técnicas e tecnologia disponível. As segundas, destinam-se a, não sendo viável evitar, 

mitigar os inevitáveis impactos negativos gerados por determinado empreendimento. Já as 

medidas compensatórias têm lugar quando, não sendo possível eliminar e nem reduzir a nível 

tolerável determinados impactos negativos, são impostas providências a cargo do interessado 

na licença com o fito de indenizar, ainda que de forma antecipada, ou seja, antes de sua 

ocorrência, o futuro e certo dano ambiental que será provocado pelo empreendimento 

desejado.
25
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 MILARÉ, Édis. Direito do ambiente: doutrina, jurisprudência, glossário. 3ª ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2004, p. 143. 
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 Erika Bechara alerta que, em Direito Ambiental, o termo compensação pode assumir diversos significados, 

variando desde medidas atípicas – não expressamente reguladas na legislação – com a finalidade de reparar um 

dano ambiental já concretizado e não suscetível de reparação in natura – como, por exemplo, recuperação de 

outro ecossistema, doação de equipamentos para a fiscalização ambiental etc - a medidas contempladas na 
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 Como se verá adiante, o descumprimento dessas condicionantes pelo titular da 

licença ambiental, sem prejuízos de sanções outras, gera o concreto risco de cassação da 

licença obtida. 

Além disso, como destaca Michel Prieur, o princípio do poluidor-pagador também 

tem o efeito de afastar o chamado direito adquirido de poluir, de forma que, na seara 

ambiental, a segurança jurídica ganha contornos diferenciados, não sendo possível, sem que 

se corra graves riscos ambientais, falar em estabilidade permanente das licenças ambientais 

concedidas.
26

 

Daí porque, mais uma vez, o processo administrativo de licenciamento ambiental 

se relaciona com o princípio do poluidor-pagador. Consoante será abordado no decorrer do 

trabalho, as licenças ambientais são, por definição, temporárias e suscetíveis de serem 

modificadas, suspensas e até suprimidas, caso isto se faça necessário para a tutela efetiva do 

direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

2.3  Conceito, natureza jurídica e aplicação do licenciamento ambiental 

Quando se indaga acerca da natureza jurídica de determinado instituto jurídico, 

quer-se, com isso, saber quais as normas regras e princípios que o regem, em suma, qual o seu 

regime jurídico.
27

 

Considerando que o licenciamento ambiental é conformado pela legislação 

infraconstitucional que lhe é aplicável, partir-se-á das hipóteses normativas que regulam o seu 

cabimento, a fim de descortinar sua natureza jurídica, assim como sua conceituação para os 

fins do Direito brasileiro. 

A Lei Complementar 140, de 8 de dezembro de 2011, dispõe, em seu art. 2º, I, 

que o licenciamento ambiental é “o procedimento administrativo destinado a licenciar 

_________________________ 
legislação ambiental – compensação para supressão de Áreas de Preservação Permanente, compensação de 

reserva legal, compensação para corte e supressão de vegetação da Mata Atlântica, compensação de danos 

ambientais a serem gerados por empreendimentos passíveis de causar significativo impacto ambiental -, de 

natureza prévia, isto é, fixadas antes da geração do dano. BECHARA, Erika. Licenciamento e compensação 

ambiental na lei do sistema nacional das unidades de conservação (SNUC). São Paulo: Atlas, 2009, p. 136-

162. 
26

 PRIEUR, Michel. Droit de l´environnement. Paris: Dalloz, 1991, p. 125-130, apud LEITE, José Rubens 

Morato; AYALA, Patryck de Araújo. Dano ambiental: do individual ao coletivo extrapatrimonial. 4ª. ed. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 62.   
27

   ROCHA, José de Albuquerque. Teoria geral do processo. 10ª ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 193. 
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atividades ou empreendimentos utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente 

poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental”. 

A Lei nº 6938, de 31 de agosto de 1981, que instituiu a Política Nacional do Meio 

Ambiente, cuja finalidade é a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental 

propícia à vida, visando assegurar, no País, condições para o desenvolvimento 

socioeconômico, a promoção dos interesses da segurança nacional e da dignidade da vida 

humana (art. 2º), estabeleceu que o licenciamento ambiental constitui instrumento dessa 

política (art. 9º, IV), havendo exigência expressa da lei (art. 10) de que a construção, 

instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades que utilizem recursos 

ambientais e que sejam considerados efetiva ou potencialmente poluidores, bem como os 

capazes de causar degradação ambiental, sejam submetidos a prévio licenciamento ambiental. 

Segundo a Resolução nº 237/97 do Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(CONAMA), licenciamento ambiental é o procedimento administrativo pelo qual o órgão 

ambiental competente licencia a localização, instalação, ampliação e a operação de 

empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, consideradas efetiva ou 

potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação 

ambiental, considerando as disposições legais e regulamentares e as normas técnicas 

aplicáveis ao caso (art. 1º, I). 

A doutrina diverge acerca da natureza jurídica do licenciamento ambiental, ora 

definindo-o como processo administrativo, ora como procedimento, havendo, ainda quem o 

qualifique como serviço público.
28

  

A título ilustrativo da controvérsia acima apontada, conceituam o licenciamento 

ambiental como processo administrativo, entre outros autores: Talden Farias
29

, Curt 

Trennepohl e Terence Trennepohl
30

. 

                                                 
28

   Dada a ausência, em regra, de discussão doutrinária expressa sobre o assunto, limitando-se os doutrinadores a 

repetir o termo procedimento contido na legislação ambiental que trata do licenciamento, parece plausível o 

entendimento de Talden Farias no sentido de que “em vez de denotar um lapso, tal imprecisão terminológica 

mais significa a falta de uma reflexão maior sobre o tema por parte da doutrina”. Ademais, o referido autor 

destaca que a própria legislação ambiental não é rigorosa quanto ao enquadramento do licenciamento como 

procedimento ou processo administrativo.  FARIAS, Talden. Licenciamento ambiental: aspectos teóricos e 

práticos. 2ª ed. Belo Horizonte: Forum, 2010, p. 141. 
29

  FARIAS, Talden. Licenciamento ambiental: aspectos teóricos e práticos. 2ª ed. Belo Horizonte: Forum, 

2010, p. 25-26. 
30

  TRENNEPOHL, Curt; TRENNEPOHL, Terence. Licenciamento ambiental. 3ª ed. Niterói: Impetus, 2010, 

p. 18. 
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Como procedimento administrativo tratam o licenciamento, entre outros, os 

seguintes autores: Celso Antônio Pacheco Fiorillo
31

, Luís Paulo Sirvinskas
32

, Érika Bechara
33

, 

Edson de Oliveira Braga Filho
34

, Édis Milaré
35

. 

Daniel Roberto Fink, apesar de mencionar ao longo de sua exposição o termo 

procedimento, enquadra o licenciamento ambiental como serviço público.
36

 

Opta-se, neste trabalho, pela tese que entende que o licenciamento ambiental 

ostenta a natureza jurídica de processo administrativo, podendo ser conceituado como o 

processo conduzido e decidido por entidades do Poder Público integrantes do Sistema 

Nacional do Meio Ambiente – Sisnama, eventualmente com a intervenção de outros 

órgãos/entidades auxiliares, no bojo do qual é avaliada a atividade, obra ou empreendimento
37

 

de interesse do Poder Público ou de particulares, no intuito de, previamente, apurar possíveis 

riscos de impactos ambientais de diversas magnitudes e, se for o caso, autorizar o 

planejamento, instalação ou operação de tais atividades ambientalmente relevantes, mediante 

a realização de condicionantes, mitigatórias ou compensatórias, permitindo, com isso, reduzir 

os impactos ambientais indesejáveis, porém inevitáveis quando se utiliza o meio ambiente, 

bem como potencializar os impactos positivos. 

Antes de explicitar os motivos pelos quais assim se optou, é importante trazer à 

baila um pouco do pensamento doutrinário administrativista acerca da diferença entre 

processo administrativo e procedimento administrativo. 

Para Hely Lopes Meirelles, processo administrativo é: 

 [...] um conjunto de atos Coord.enados para a obtenção de uma decisão sobre uma  

controvérsia no âmbito judicial ou administrativo; procedimento é o modo de 

realização do processo, ou seja, o rito processual. 

O processo, portanto, pode realizar-se por diferentes procedimentos, consoante a 

natureza jurídica da questão a decidir e os objetivos da decisão. Observamos, ainda, 

                                                 
31

  FIORILLO, Celso Antônio Pacheco. Curso de direito ambiental brasileiro. 13ª ed. São Paulo: Saraiva, 

2012, p. 222-223. 
32

   SIRVINSKAS, Luís Paulo. Manual de Direito Ambiental. 10ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 220. 
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  BECHARA, Erika. Licenciamento e compensação ambiental na lei do sistema nacional das unidades de 

conservação (SNUC). São Paulo: Atlas, 2009, p. 82. 
34

  BRAGA FILHO, Edson de Oliveira. O licenciamento ambiental: uma visão realista. São Paulo: Fiuza, 2007, 

p.29. 
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  MILARÉ, Édis. Direito do ambiente: doutrina, jurisprudência, glossário. 3ª ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2004, p. 481. 
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  FINK, Daniel Roberto. O controle jurisdicional do licenciamento ambiental. In: FINK, Daniel Roberto; 

ALONSO JR., Hamilton; DAWALIBI, Marcelo. Aspectos jurídicos do licenciamento ambiental. 3ª ed. Rio de 

Janeiro: Forense Universitária, 2004, p. 78-80. 
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  Utilizar-se-á, neste trabalho, os termos atividade ou empreendimento como gênero, que engloba todas as 

espécies de condutas levadas a cabo pelo homem que tenham impactos na natureza. 
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que não há processo sem procedimento, mas há procedimentos administrativos que 

não constituem processo, como, p. ex., os de licitação e concursos. O que caracteriza 

o processo é o ordenamento de atos para a solução de uma controvérsia; o que 

tipifica o procedimento de um processo é o modo específico do ordenamento desses 

atos. (Grifos do autor).
38

 

 

Celso Antônio Bandeira de Mello, após esclarecer que, na doutrina e na 

legislação, há divergência acerca da terminologia adequada para o instituto que se está a 

estudar, alertando que o termo processo normalmente é empregado quando se tem um caso 

contencioso, afirma que a terminologia adequada seria processo, sendo o procedimento a 

modalidade ritual de cada processo.
39

 

Maria Sylvia Zanella Di Pietro, por seu turno, leciona que: 

Não se confunde processo com procedimento. O primeiro existe sempre como 

instrumento indispensável para o exercício de função administrativa; tudo o que a 

Administração Pública faz [...] o ato final é sempre precedido de uma série de atos 

materiais ou jurídicos [...], enfim tudo o que for necessário para instruir, preparar e 

fundamentar o ato final objetivado pela Administração. 

Procedimento é o conjunto de formalidades que devem ser observadas para a prática 

de certos atos administrativos; equivale a rito, a forma de proceder; o procedimento 

se desenvolve dentro de um processo administrativo.
40

 

Hugo de Brito Machado Segundo, conquanto esclareça que o tema não é pacífico, 

também perfilha a tese de que o que distingue o processo de um mero procedimento é que 

naquele há uma interferência dos interessados, dentro de um contraditório, de forma que esses 

interessados influenciam no resultado final que se busca atingir. Confira-se: 

Preferimos chamar de meros procedimentos aquelas sequências de atos ordenados 

com vistas à produção de um efeito jurídico final, mas que não asseguram a 

participação dos interessados, pois não visam à produção de um efeito jurídico final 

que tenha que ser legitimado por essa participação. Diversamente, quando a série de 

atos ordenados envolve a possibilidade de participação dos sujeitos interessados na 

decisão final, seja porque cuida de solucionar um conflito, através da atividade 

jurisdicional, ou de atividade com feição jurisdicional, seja porque cuida de produzir 

qualquer outro resultado final que deva ser legitimado pela participação dos 

interessados, tem-se não apenas o procedimento, considerado como a série de atos 

em seu aspecto formal, mas também um processo. (Grifos do autor).
41
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Por fim, convém transcrever o pensamento de Odete Medauar, que, após discorrer 

sobre as diversas teorias que buscam diferenciar processo de procedimento administrativo, 

manifesta-se no sentido de que: 

[…] Essa evolução culmina, principalmente, na concepção de procedimento-gênero, 

como representação da passagem do poder em um ato. Nesse enfoque, o 

procedimento consiste na sucessão necessária de atos encadeados entre si que 

antecede e prepara um ato final. O procedimento se expressa como processo se for 

prevista também a cooperação de sujeitos, sob o prisma do contraditório […] 

Utilizar a expressão processo administrativo significa, portanto, afirmar que o 

procedimento com participação dos interessados em contraditório, ou seja, o 

verdadeiro processo ocorre também no âmbito da Administração Pública. (Grifo do 

autor).
 42-43

 

Como se vê, impera, na própria doutrina do Direito Administrativo, discussão 

acerca da correta nomenclatura e natureza jurídica do instituto ora sob comento. 

A razão de se entender, neste trabalho, o licenciamento ambiental como processo 

administrativo baseia-se na constatação de que o licenciamento ambiental não se limita a uma 

sucessão de atos concatenados que visam a levar a um ato final, qual seja, a licença ambiental 

ou a decisão que a indefere. Se assim fosse, estar-se-ia diante do que se pode entender por 

procedimento administrativo. 

Essa visão do licenciamento (como procedimento) privaria o estudioso do 

licenciamento de um importante aspecto de sua natureza jurídica que é o fato de o 

procedimento no âmbito do licenciamento ambiental ser marcado pelo direito fundamental ao 

contraditório, por meio do qual os interessados têm a possibilidade efetiva de influir na 

decisão final a ser obtida, daí a sua conceituação, na linha defendida por Odete Medauar e 

outros doutrinadores, como processo administrativo, e não como procedimento 

administrativo, devendo este termo ser compreendido no sentido de rito, maneira segundo a 

qual se desenvolvem os atos processuais. 

Realmente, durante o processo de licenciamento ambiental, os interessados, 

diretos ou indiretos, têm o acesso à documentação nele contida, podendo acostar petições 
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sugerir provas, diligências, estudos técnicos, entre outras medidas que se revelarem úteis à 

condução do licenciamento a bom termo. 

Essa participação efetiva da sociedade no processo de licenciamento é exigência e 

manifestação concreta do princípio da participação em matéria ambiental
44

 e do dever 

fundamental de proteger o meio ambiente para as presentes e as futuras gerações
45

, sendo 

também consectário do próprio paradigma do Estado Democrático de Direito, que pressupõe 

um controle social da coisa pública, ai englobado o meio ambiente sadio, que, nos termos da 

Constituição, é um bem de uso comum do povo
46

 

O entendimento de que o licenciamento ambiental é um processo administrativo, 

influenciado, assim, pelo contraditório, atrai, ainda, para o licenciamento ambiental uma série 

de garantias inerentes ao devido processo legal em seu sentido formal, haja vista que, para se 

ter um contraditório efetivo, faz-se necessária a comunicação dos atos, o direito de 

manifestação e de ter seus argumentos devidamente considerados pela autoridade com poder 

de decisão, devendo a decisão ser acompanhada de ampla motivação, publicidade etc. 

Insere, ademais, o licenciamento na principiologia, respeitadas as peculiaridades 

inerentes ao Direito Ambiental, do Direito Administrativo em geral, assim como da 

principiologia do processo administrativo em particular. 

Afasta-se, ainda, do posicionamento doutrinário que enxerga o licenciamento 

ambiental como serviço público, haja vista que não busca o licenciamento ambiental ofertar 

uma utilidade material aos administrados, mas, sim, restringir liberdade de agir, em prol do 

interesse público, daqueles que pretendem executar uma atividade efetiva ou potencialmente 

poluidora do meio ambiente. Em outras palavras, o licenciamento ambiental enquadra-se na 
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atividade administrativa de Poder de Polícia, aplicável no setor específico da tutela ambiental, 

ou seja, o Poder de Polícia ambiental. 

Somente se fosse adotado um conceito muito amplo de serviço público
47

, de 

forma a englobar um espectro maior das atividades a cargo da Administração Pública, 

inclusive o Poder de Polícia, o que não é desejável para fins de identificação da natureza 

jurídica de um instituto, por fragilizar a precisão da análise, é que se poderia entender que o 

licenciamento ambiental integra a categoria jurídica de serviços públicos. 

Com efeito, ainda que não se confunda com o poder de polícia ambiental
48

, que é 

mais amplo, como se verá adiante, representa espécie deste
49

, haja vista que se restringe a 

liberdade dos interessados em realizar algo que tenha impacto ambiental, em prol da tutela do 

direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.  

É interessante notar que o poder de polícia na esfera ambiental se reconstrói
50

, por 

implicar não só uma restrição das atividades dos particulares em favor do interesse público, 

mas também uma restrição das atividades de interesse do próprio Estado, que também se 

submete ao imperativo de tutela ambiental
51

, haja vista que, como se viu, o Estado é 

estruturado para defender o meio ambiente, e as atividades de todos, até mesmo do Estado, 

tem impactos ambientais, muitas vezes até maiores do que aqueles gerados por particulares, 

daí a necessidade de licenciamento ambiental dos atos do Poder Público. 

Essa mutação de institutos jurídicos, como o citado caso do Poder de Polícia 

Ambiental e do também já mencionado direito de propriedade, são fruto da mudança de 

paradigma hoje vivenciada pela humanidade em função da sociedade de riscos.  
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das unidades de conservação (SNUC). São Paulo: Atlas, 2009, p. 89.  
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Com efeito, a constitucionalização do direito fundamental ao meio ambiente sadio 

e a urgência, no plano fático, da adoção de medidas destinadas à proteção ambiental levam a 

uma releitura de todo o ordenamento jurídico pelo filtro constitucional, este já profundamente 

influenciado pela solidariedade que une dimensionalmente os direitos fundamentais ditos 

difusos, notadamente o direito ao meio ambiente equilibrado. 

Trata-se de manifestação do caráter indivisível dos direitos fundamentais, que 

prega a não superação dos direitos fundamentais de uma geração pelos direitos das gerações 

que se sucedem, e sim um aumento do catálogo de direitos e redimensionamento de direitos e 

deveres fundamentais anteriormente positivados.
52

 

Herman Benjamin bem apreende o significado maior daquilo por ele chamado de 

ecologização da Constituição, que gera uma mudança de paradigma para o Estado, Direito 

Constitucional e Direito que repousa em normas infraconstitucionais. Considerada a 

relevância do ensinamento, é imperiosa a sua transcrição: 

[…] Hoje, em boa parte do mundo, alem de ameaças à liberdade física e política, as 

pessoas comuns se preocupam com receios de outra natureza e grandeza, típicos 

daquilo que se vem denominando sociedade de riscos. 

Nesse complexo quadro de aspirações individuais e sociais, ganham relevo 

categorias novas de expectativas (e a partir daí novos direitos), cujos contornos estão 

em divergência com a fórmula clássica do eu-contra-o-Estado, ou até da sua versão 

welfarista mais moderna, do nós-contra-o-Estado. Seguindo tal linha de análise, a 

ecologização do texto constitucional traz um certo sabor herético, deslocado das 

fórmulas antecedentes, ao propor a receita solidarista - temporal e materialmente 

ampliada (e, por isso mesmo, prisioneira de traços utópicos) – do nós-todos-em-

favor-do-planeta. Nessa, comparando-a com os paradigmas anteriores, nota-se que o 

eu individualista é substituído pelo nós coletivista, e o típico nós welfarista (o 

conjunto de cidadãos em permanente exigência de iniciativas compensatórias do 

Estado) passa a agregar, na mesma vala de obrigados, sujeitos públicos e privados, 

reunidos numa clara, mas constitucionalmente legitimada, confusão de posições 

jurídicas; finalmente, e em consequência disso tudo, o rigoroso adversarismo, a 

técnica do eu/nós contra o Estado ou contra nós mesmos, transmuda-se em 

solidarismo positivo, com moldura do tipo em favor de alguém ou algo. 

Não há aí simples reordenação cosmética da superfície normativa, constitucional e 

infraconstitucional. Ao revés, trata-se de operação mais sofisticada, que resulta em 

tríplice fratura no paradigma vigente: a diluição das posições formais rígidas entre 

credores e devedores (a todos se atribuem, simultaneamente, o direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado e o dever de protegê-lo); a irrelevância da 

distinção entre sujeito estatal e sujeito privado, conquanto a degradação ambiental 

pode ser causada, indistintamente por um ou pelo outro, e até, com frequência, por 

ambos de maneira direta ou indiretamente concertada; e, finalmente, o 

enfraquecimento as separação absoluta entre os componentes naturais do entorno (o 

objeto, na expressão dogmática privatística) e os sujeitos da relação jurídica, com a 
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decorrente limitação, em sentido e extensão ainda incertos, do poder de disposição 

destes (= dominus) em face daqueles (= res).
53

 

     

Assim, no paradigma do Estado Socioambiental de Direito, por perder relevância, 

para fins de identificação do poluidor ou degradador do meio ambiente, a distinção entre 

sujeito estatal e sujeito privado, muda-se o próprio conceito de poder de polícia, que passa a 

abarcar a restrição, em prol do interesse público na preservação ambiental, a restrição de 

direitos e atividades estatais, e não só dos administrados. 

Em suma, tem-se que o licenciamento ambiental é um instrumento de efetivação 

da Política Nacional do Meio Ambiente, constituindo manifestação do Poder de Polícia 

ambiental
54-55

 e que se concretiza no bojo de um processo administrativo. 

2.4 Encontra o licenciamento ambiental assento na Constituição Federal de 1988? 

O licenciamento ambiental, mecanismo de proteção ambiental que mais de perto 

interessa a este trabalho, não encontra expressa previsão no texto constitucional. O art. 225, § 

1º da Constituição Federal de 1988 assim dispõe, in verbis: 

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de 

uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder 

Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e 

futuras gerações 

.§ 1º - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: 

I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo 

ecológico das espécies e ecossistemas;  

II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e 

fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético;    

                                                 
53
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III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus 

componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão 

permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a 

integridade dos atributos que justifiquem sua proteção;   

IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente 

causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto 

ambiental, a que se dará publicidade;  

V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e 

substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio 

ambiente;  

VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a 

conscientização pública para a preservação do meio ambiente; 

VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem 

em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os 

animais a crueldade.   

 

Vê-se que o constituinte não mencionou, em meio aos deveres direcionados ao 

Poder Público para assegurar a efetividade do direito fundamental ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, o licenciamento ambiental. Isso, todavia, não afasta o relevo 

constitucional do licenciamento ambiental como instrumento de efetivação do direito 

fundamental sob comento.  

O licenciamento ambiental, conquanto não encontre expressa previsão na 

Constituição Federal de 1988, dela pode ser extraído como uma das técnicas necessárias à 

efetivação do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

Assim se pode concluir por, pelo menos, três razões: a) os instrumentos de 

efetivação previstos no parágrafo primeiro do art. 225 da CF/88 não são exaustivos (numeus 

clausus), e sim exemplificativos (numerus apertus)
56

; b) pode-se extrair daqueles incisos o 

dever de exercer uma fiscalização prévia como mecanismo de proteção do direito 

fundamental ao meio ambiente, havendo profunda relação entre o processo de licenciamento e 

as diversas obrigações estatais ali mencionadas, notadamente a contida no inciso V; c) o 
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dever
57

 de editar um procedimento capaz de identificar, prevenir ou sanar danos ambientais 

emana da própria dimensão objetiva
58-59

 do direito fundamental ecologicamente equilibrado.
60

  

Como se vê, o licenciamento ambiental encontra embasamento constitucional
61

, 

revelando-se como eminente instrumento de tutela ambiental
62

, até porque, se bem conduzido 

e tempestivamente realizado, tem o condão de evitar danos ambientais antes que estes 

ocorram, em consonância com a recomendável precaução inerente ao Direito Ambiental. 

2.5 Da aplicação do licenciamento ambiental: atividades que devem ser a ele submetidas. 

A fim de aprofundar o conhecimento acerca das atividades que se sujeitam ao 

licenciamento ambiental, convém segmentar as normas contidas no caput do art. 10 da Lei 

6938/81 e art. 2º da Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) n. 

237/97, com o fito de extrair o significado dos termos ali utilizados para criar a hipótese de 
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incidência das normas que exigem o licenciamento ambiental. Eis a redação dos dispositivos, 

in verbis: 

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

atividades utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores 

ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental dependerão de 

prévio licenciamento ambiental.       (Redação dada pela Lei Complementar nº 140, 

de 2011) 

 

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. 

 

Inicialmente, cumpre descrever o conceito de recursos naturais, degradação 

ambiental e poluição. Todos esses conceitos estão presentes na Lei 6938/81. Diz o art. 3º da 

referida Lei, in verbis: 

Art 3º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:  

        I - meio ambiente, o conjunto de condições, leis, influências e interações de 

ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas 

formas;  

        II - degradação da qualidade ambiental, a alteração adversa das características 

do meio ambiente;  

        III - poluição, a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que 

direta ou indiretamente:  

        a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população;  

        b) criem condições adversas às atividades sociais e econômicas;  

        c) afetem desfavoravelmente a biota;  

        d) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente;  

        e) lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais 

estabelecidos;  

        IV - poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, 

responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação 

ambiental;  

         

        V - recursos ambientais: a atmosfera, as águas interiores, superficiais e 

subterrâneas, os estuários, o mar territorial, o solo, o subsolo, os elementos da 

biosfera, a fauna e a flora.  (Redação dada pela Lei nº 7.804, de 1989) 

Vê-se que os recursos ambientais são praticamente todos os bens naturais 

passíveis de serem manejados ou afetados pelas atividades humanas, quais sejam, atmosfera, 

águas, solo e subsolo, fauna, flora, biosfera. 

A interação entre esses recursos ambientais pode ser entendida como o que se 

denomina meio ambiente, local que abriga e rege a vida. Quando uma atividade altera, de 

forma adversa (impacto negativo), o meio ambiente, diz-se que se está diante de uma 
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degradação ambiental. Quando a degradação ambiental é fruto de uma atividade que implique 

uma das situações descritas nas alíneas do inciso III, do art. 3º, tem-se a poluição. 

Percebe-se que o conceito de degradação ambiental engloba o de poluição, visto 

que esta é uma espécie de degradação ocasionada por uma atividade, que, decerto, é aquela 

conduzida por uma pessoa, física ou jurídica, de direito público ou privado. É de se frisar, 

ainda, que as hipóteses passíveis de causar poluição não são taxativas, podendo, ainda que 

com dificuldade, haver atividade não descrita ali, mas que, por causar degradação ambiental, é 

de ser enquadrada no conceito legal de poluição. 
63

 

Dentro da precaução que é inerente ao processo de licenciamento ambiental, 

determina o legislador que não só a atividade que seja efetivamente poluidora deve se 

submeter ao prévio licenciamento, mas também aquela que potencialmente seja poluidora.
64

 

A Resolução CONAMA 237/97, no seu art. 2, §1º, afirma que estão sujeitas ao 

licenciamento as atividades descritas no seu Anexo 1. Todavia, cabe aqui o alerta de que 

também essa relação não é exaustiva, sendo praticamente impossível ao legislador prever 

todas as hipóteses de atividades degradantes que devem ser previamente licenciadas, 

considerada a complexidade e rapidez com que evolui a tecnologia e o conhecimento 

humanos. Aliás, o parágrafo segundo do art. 2º da mesma Resolução abre margem ao 

complemento da lista contida no Anexo 1.
65

 

Para as atividades que constam do citado Anexo 1, pensa-se que se está diante de 

uma presunção juris tantum de que as atividades ali descritas devem se submeter ao processo 

de licenciamento ambiental, considerada a pré-compreensão que se tem de seu caráter efetiva 

ou potencialmente poluidor ou degradador do meio ambiente. 

Assevera-se haver aí uma presunção relativa – que admite prova em contrário – 

porque, em tese, o interessado no licenciamento pode demonstrar por estudos técnicos que sua 
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MACHADO, Auro de Quadros. Licenciamento ambiental: atuação preventiva do estado à luz da Constituição 

da República Federativa do Brasil. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012, p. 124. 
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atividade não é geradora, nem potencialmente, de impactos ambientais com significância 

suficiente para demandar a realização de um processo de licenciamento ambiental.
66

 

Pode, ainda, o próprio Poder Público explicitar exceções àquela lista, haja vista 

que o próprio parágrafo segundo do art. 2º da Resolução 237/97 abre margem para isso 

quando diz caber ao órgão ambiental competente definir os critérios de exigibilidade e 

detalhamento do Anexo 1, levando em consideração as especificidades, os riscos ambientais, 

o porte e outras características do empreendimento ou atividade. Devem, todavia, tais 

exceções constar de norma geral.
67

 

As razões que justificam essa margem de liberdade do licenciador são bem 

explicitadas por Erika Bechara: 

Com efeito, a faculdade conferida ao órgão ambiental de definir de quais 

empreendimentos estampados no Anexo 1 será exigido o licenciamento até tem uma 

razão de ser: alguns dos empreendimentos ali citados podem ter um porte acanhado 

ou qualquer outra característica que lhes retire o potencial degradador (o que não 

significa dizer que não provocarão nenhuma alteração do meio ambiente […]), de 

modo a se fazer prescindível o procedimento licenciatório. Ademais, como bem 

observa Francisco Thomaz van Acker, algumas das atividades aludidas no Anexo 1 

estão descritas de forma muito vaga – como p. ex.: “obras de arte” e “criação de 

animais” -, de modo a reclamar providências normativas posteriores, no sentido de 

esclarecer quais as atividades que, de fato, estão abrangidas nestas indicações tão 

imprecisas.
68

 

Consoante visto acima, sujeitam-se ao licenciamento ambiental todas as obras, 

empreendimentos e atividades que, utilizando recursos naturais, tenham o condão de ser 

poluidores ou mesmo de causar degradação ambiental. Assim, a contrario sensu, ter-se-ia que 

atividades em sentido amplo que nem potencialmente pudessem causar degradação ambiental 

não necessitariam se submeter ao processo de licenciamento ambiental. 

Todavia, qualquer intervenção humana na natureza possui a capacidade de causar 

impacto ambiental. Portanto, não é a ausência de impacto no ambiente que deve servir de 

parâmetro para afastar a exigência de licenciamento, e sim a magnitude do impacto. Somente 
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 Em sentido diverso, entendendo que se a atividade está contida no Anexo 1, não há margem para não 

realização do licenciamento cf. FARIAS, Talden. Licenciamento ambiental: aspectos teóricos e práticos. 2ª ed. 

Belo Horizonte: Forum, 2010, p. 44; BECHARA, Erika. Licenciamento e compensação ambiental na lei do 

sistema nacional das unidades de conservação (SNUC). São Paulo: Atlas, 2009, p. 95. 
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 BECHARA, Erika. Licenciamento e compensação ambiental na lei do sistema nacional das unidades de 

conservação (SNUC). São Paulo: Atlas, 2009, p. 93-95. 
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 BECHARA, Erika. Licenciamento e compensação ambiental na lei do sistema nacional das unidades de 

conservação (SNUC). São Paulo: Atlas, 2009, p. 94. 
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os impactos com algum relevo é que se submetem ao licenciamento ambiental, sob pena de se 

ter que licenciar qualquer atividade humana.
69

 

Mas o que é impacto ambiental? Impacto ambiental é toda alteração causada no 

meio ambiente pelo homem. Afirma o art. 1º da Resolução CONAMA n. 001/86, in verbis: 

Artigo 1º - Para efeito desta Resolução, considera-se impacto ambiental qualquer 

alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada 

por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, 

direta ou indiretamente, afetam:  

I - a saúde, a segurança e o bem-estar da população;  

II - as atividades sociais e econômicas;  

III - a biota;  

IV - as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente;  

V - a qualidade dos recursos ambientais. 

  

É importante ressaltar que nem todos os impactos ambientais causados pelo ser 

humano são prejudiciais ao meio ambiente, podendo-se falar em impactos positivos e 

negativos (Decreto 99.274/90, art. 17, § 1º, c). O licenciamento ambiental teria como uma de 

suas missões impedir ou minorar os impactos negativos e maximizar os impactos positivos.
70

 

  No mais, tanto a Lei 6938/81, como a Resolução 237/97, buscam abarcar todas 

as possibilidades de condutas tendentes a causar impactos ambientais ao utilizar os termos 

localização, construção, instalação, ampliação, modificação e operação de empreendimentos e 

atividades. Guilherme de Souza Nucci, comentando o tipo previsto no art. 60 da Lei 9605/98, 

que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades 

lesivas ao meio ambiente, assim interpreta os termos acima mencionados: 

[…] construir (fabricar, gerar), reformar (reconstruir, emendar), ampliar (aumentar 

as dimensões), instalar (colocar algo preparado para entrar em funcionamento e 

fazer funcionar (entrar em atividade) são as condutas cujo objeto é o 

estabelecimento (local onde funciona alguma empresa ou instituição), obra 
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 FARIAS, Talden. Licenciamento ambiental: aspectos teóricos e práticos. 2ª ed. Belo Horizonte: Forum, 

2010, p. 50; OLIVEIRA, Antônio Inagê de Assis. Introdução à legislação ambiental brasileira e 

licenciamento ambiental. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005, p. 289. 
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 FARIAS, Talden. Licenciamento ambiental: aspectos teóricos e práticos. 2ª ed. Belo Horizonte: Forum, 

2010, p. 51. OLIVEIRA. Segundo Antônio Inagê de Assis Oliveira, “o seu cotejamento é que permite à 

autoridade licenciadora, tendo em vista o bem comum, decidir pela concessão ou denegação da licença, assim 

como, no caso do deferimento, estabelecer as restrições cabíveis de forma a reduzir ao mínimo os efeitos 

ambientais adversos e potencializar os benéficos”. Antônio Inagê de Assis. Introdução à legislação ambiental 

brasileira e licenciamento ambiental. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005, p. 406. 
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(qualquer prédio em construção) ou serviço (atividade) potencialmente poluidora 

(capaz, em tese, de gerar sujeira) [...].
71

 

O termo localização, como se verá adiante, tem íntima vinculação com a chamada 

licença prévia, eis que até mesmo o local que se pretende instalar determinada atividade deve 

ser objeto de licença ambiental, até para se saber acerca da possibilidade de utilização daquele 

lugar para a atividade desejada, haja vista que o uso pretendido do espaço pode, por exemplo, 

não ser autorizado pelo zoneamento ambiental ou mesmo se estar diante de uma área 

especialmente protegida, como as áreas de preservação permanente, nas quais a legislação 

restringe o seu aproveitamento em benefício da tutela ambiental. 

São esses, pois, os pressupostos exigidos pela legislação de regência para que se 

vislumbre a necessidade de submissão de determinada atividade humana ao processo 

administrativo de licenciamento ambiental. 

Uma vez compreendida a hipótese de incidência das normas que preveem a 

necessidade de realização do licenciamento, faz-se importante estudar como se desenrola o 

processo de licenciamento ambiental, isto é, o seu procedimento. Mas, antes, é recomendável 

efetuar um estudo acerca do objetivo maior do processo de licenciamento ambiental: a licença 

ambiental. 
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  NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas. 4ª ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2009, p. 960. 



 

 

3. AS LICENÇAS AMBIENTAIS: NATUREZA JURÍDICA, CONCEITO, 

MODALIDADES, PRAZO DE VALIDADE E HIPÓTESES DE 

MODIFICAÇÃO, SUSPENSÃO E EXTINÇÃO 

Consoante já exposto nos tópicos precedentes, o licenciamento ambiental é um 

processo administrativo, tendo em vista que é composto não por um ato isolado, mas por uma 

sucessão Coord.enada e concatenada de atos tanto do Poder Público como dos particulares, 

sob o influxo do devido processo legal, sendo que o objetivo maior de cada uma de suas 

etapas ou fases é a decisão acerca da concessão, ou não, da licença ambiental. 

É, assim, a licença ambiental um ato que ocupa, como não poderia deixar de ser, 

lugar de destaque no âmbito do licenciamento ambiental, sendo essencial seu estudo em 

tópico especialmente a ela dedicado, no intuito de desvendar sua natureza jurídica, conceito, 

prazos de validade e hipóteses de sua extinção. 

3.1 Natureza jurídica e conceito 

A descoberta da natureza jurídica da licença ambiental tem repercussões práticas 

importantes, haja vista que, a depender do seu enquadramento na categoria dos atos 

predominantemente vinculados ou predominantemente não vinculados
1
, e sobre isso, como se 

verá, impera a divergência doutrinária, extrair-se-ão efeitos jurídicos diversos, dada a maior 

estabilidade e previsibilidade que os atos vinculados proporcionam aos administrados. 

Nas palavras de Fink e Macedo: 

Essa questão assume sua importância na medida em que, conforme a conclusão a 

que se chegue sobre a natureza jurídica, se vislumbram consequências diversas: se o 

órgão competente pode ou não recusar a licença; em que circunstância poderia 

recusá-la; a duração dessa licença; se pode haver a retirada do ato administrativo, 

sob que formas e em que condições; e as consequências jurídicas e econômicas 

dessa retirada.
2
 

                                                 
1
    “Após o reconhecimento de que inexistem atos completamente discricionários, desaparece a distinção entre  

as categorias de atos vinculados e discricionários. Qualificam-se, desde então, como discricionários tão-somente 

certos aspectos ou elementos dos atos administrativos”. MORAES, Germana de Oliveira. Controle 

jurisdicional da administração pública. São Paulo: Dialética, 1999, p. 30. Fala-se, hoje, com o controle dos 

atos administrativos por meio não só de regras, mas também por princípios em graus de vinculação dos atos 

administrativos à juridicidade. Cf, BINENBOJM, Gustavo. Uma teoria do direito administrativo: direitos 

fundamentais, democracia e constitucionalização. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 206. 
2
 FINK, Daniel Roberto; André Camargo Horta de Macedo. Roteiro para licenciamento ambiental e outras 

considerações. In: FINK, Daniel Roberto; ALONSO JR., Hamilton; DAWALIBI, Marcelo. Aspectos jurídicos 

do licenciamento ambiental. 3ª ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004, p. 15. 
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 Passa-se, pois, à busca da natureza jurídica da licença ambiental. 

Já se viu que, ao se buscar a natureza jurídica de algo, tenta-se, em verdade, 

enquadrá-lo em alguma categoria conhecida do mundo jurídico, para, com isso, saber qual o 

seu regime jurídico, quais as normas que lhe regerão.
3
 

Quanto à licença ambiental, tendo em consideração que se trata de um ato 

unilateral emitido pela Administração Pública, revestido das prerrogativas inerentes ao regime 

jurídico administrativo, mormente pelas notas da presunção de legitimidade e veracidade, 

autoexecutoriedade e imperatividade
4
, visando a conferir direitos e impor restrições àqueles 

nela interessados, tem-se que é um ato administrativo.
5
 

É, ao mesmo tempo, um ato ampliativo e restritivo da esfera jurídica do 

interessado
6
, tendo em consideração que a licença ambiental não só confere direitos ao 

interessado, como impõe também restrições e comportamentos positivos, em razão da 

necessidade de adoção de medidas que mitiguem os impactos ambientais negativos 

decorrentes da atividade a ser concebida, instalada ou desenvolvida. 

Portanto, assim como o processo de licenciamento, configura manifestação do 

poder de polícia ambiental, haja vista que restringe a liberdade de exercício de direitos e uso 

de bens em favor da preservação, melhora e recuperação do meio ambiente. Pela mesma 

razão, por implicar a concessão de uma faculdade ao interessado sob o atendimento de certas 

condições, crê-se que a licença ambiental se encaixa na moldura do conceito de atos 

administrativos negociais, entendidos como aqueles por meio dos quais a Administração 

emite “[...] um declaração de vontade [..] apta a concretizar determinado negócio jurídico ou 

a deferir certa faculdade ao particular, nas condições impostas consentidas pelo Poder 

Público” (Grifo do autor).
7
  

Bem, dentre os atos ditos negociais, há duas espécies que interessam mais 

proximamente ao presente tópico, quais sejam, as autorizações e as licenças administrativas. 

A doutrina administrativista é uníssona no que diz respeito às notas essenciais de cada uma 

dessas espécies de atos administrativos. 

                                                 
3
 Vide tópico sobre o conceito e natureza jurídica do licenciamento ambiental. 

4
 Como, no caso da licença ambiental, não só se conferem direitos aos interessados, mas também obrigações, 

tem-se que não se pode afastar da licença ambiental o atributo da imperatividade. 
5
 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 24ª ed. São Paulo: Malheiros, 1999, p. 132-133. 

6
 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 18ª ed. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 

394. 
7
   MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 24ª ed. São Paulo: Malheiros, 1999, p. 170. 
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Em suma, a doutrina administrativista considera a licença como ato vinculado e 

estável, fazendo jus a ela (direito subjetivo) o administrado que comprove os requisitos 

estabelecidos na legislação. Uma vez concedida, a licença não poderia ser desfeita, a não ser 

por invalidade, pelo descumprimento de seus termos (cassação) ou mesmo por interesse 

público superveniente, situação em que haveria o direito de indenização ao prejudicado.  

Diz-se, ainda, que a licença, ao reconhecer um direito que a ela pré-existe, mas 

cujo exercício fica condicionado à análise do Poder Público, insere-se na categoria dos atos 

administrativos declaratórios.
8
 

Já a autorização seria representada por ato precário e discricionário, cujo 

deferimento ficaria ao critério (juízo de ponderação) da autoridade administrativa. A sua 

precariedade se revela no fato de que pode ser revogada a qualquer tempo, sem haver direito à 

indenização. 

Se a licença é um ato administrativo declaratório, a autorização representa 

exemplo de ato constitutivo, por implicar a instituição de uma situação jurídica mais favorável 

ao administrado que não existia antes de sua concessão. Quando se está diante de hipótese de 

atividade que necessita de autorização, é porque essa atividade, não fosse a outorga da 

autorização, seria considerada ilícita. 

Vejam-se, a respeito, as palavras de Odete Medauar: 

Associadas ao exercício do poder de polícia estão a licença e a autorização. 

A licença é ato administrativo vinculado pelo qual o poder público, verificando que 

o interessado atendeu a todas as exigências legais, possibilita-lhe a realização de 

atividades ou de fatos materiais, vedados sem tal apreciação. A licença supõe 

apreciação do poder público no tocante ao exercício de direito que o ordenamento 

reconhece ao interessado; por isso não pode ser negada quando o requerente atende a 

todos os requisitos legais para sua obtenção. Uma vez expedida, traz o pressuposto 

da definitividade, embora possa estar sujeita a prazo de validade e possa ser anulada 

ante ilegalidade superveniente. A licença se desfaz, ainda, por cassação, quando o 

particular descumprir requisitos para o exercício da atividade, e por revogação, se 

advier motivo de interesse público que exija a não realização da atividade licenciada, 

cabendo, neste caso, indenização ao particular. A licença se exterioriza em 

documento denominado “alvará”. Exemplos de licença: licença de construir, licença 

ambiental, licença de localização e funcionamento. 

A autorização apresenta-se como ato administrativo discricionário e precário, pelo 

qual a Administração consente no exercício de certa atividade; portanto, inexiste 

direito subjetivo à atividade; no âmbito do poder de polícia, diz respeito ao exercício 

                                                 
8
   Interessante é a observação, sobre a natureza declaratória da licença, de Oswaldo Aranha Bandeira de Mello, 

para quem “Discute-se se ela é constitutiva de direito porque esse direito preexistia no seu titular. Realmente, 

não é constitutiva quanto ao gozo de direito, porém o é quanto ao seu exercício. Ele só pode licitamente ser 

levado a efeito depois de licenciada a atividade de que alguém tinha o gozo do direito. Por isso se diz que é 

constitutiva apenas sob o aspecto formal”. MELLO, Oswaldo Aranha Bandeira de. Princípios gerais de direito 

administrativo. 3ª ed, Vol. I. Malheiros: São Paulo, 2007, p. 578.  
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de atividades cujo livre exercício pode, em muitos casos, constituir perigo ou dano 

para a coletividade, mas que não é oportuno impedir de modo absoluto; por isso, a 

autoridade administrativa tem a faculdade de examinar, caso a caso, as 

circunstâncias de fato em que o exercício pode se desenvolver, a fim de apreciar a 

conveniência e a oportunidade da outorga [...].
9
   

 Se, na seara do Direito Administrativo, as notas essenciais dos atos de licença e 

autorização são precisas, não havendo disputa acerca da natureza de tais atos, no âmbito do 

Direito Ambiental, o encaixe da chamada licença ambiental nos conceitos de licença 

propriamente dita ou autorização é objeto de fortes divergências. 

Efetivamente, não há consenso entre os doutrinadores ambientalistas a respeito da 

natureza jurídica da licença ambiental, havendo aqueles que a depositam na categoria de ato 

vinculado, perene e declaratório (licença propriamente dita) e aqueloutros que a subsumem na 

classificação de atos não vinculados, precários e constitutivos (autorização).  

Existem, ainda, autores que adotam uma terceira via, qual seja, de encarar a 

licença ambiental como algo sui generis, um meio termo entre a licença e a autorização, um 

instituto típico do Direito Ambiental que não se insere, com perfeição, nos conceitos de 

licença e autorização, tal como são tratados pelo Direito Administrativo. Entre estes últimos, 

que encaram a licença ambiental como algo novo, diferente de outras licenças conhecidas 

pelo Direito Administrativo, pode-se citar também o pensamento de autores que dizem que, a 

depender do resultado do estudo ambiental levado a cabo, estar-se-á diante de um ato 

vinculado (resultado favorável) ou discricionário (resultado ambientalmente desfavorável, 

mas com outros impactos positivos que merecem sopesamento). Nesse sentido, para essa 

última corrente, a licença ambiental seria híbrida
10

. 

Aqueles que perfilham a tese de que a licença ambiental constitui uma licença 

propriamente dita, e aqui se inclui os que trilham a terceira posição acima aludida
11

, o fazem 

sob os seguintes argumentos: a) a licença ambiental está intimamente relacionada às 

                                                 
9
 MEDAUAR, Odete. Direito administrativo moderno. 10ª. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 

337-338. 
10

  FIORILO, Celso Antônio Pacheco. Curso de direito ambiental brasileiro. 13ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, 

p. 224; BECHARA, Erika. Licenciamento e compensação ambiental na lei do sistema nacional das unidades 

de conservação (SNUC). São Paulo: Atlas, 2009, p. 130-135. 
11

  MILARÉ, Édis. Direito do ambiente: doutrina, jurisprudência, glossário. 3ª ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2004, p. 486; SIRVINSKAS, Luís Paulo. Manual de Direito Ambiental. 10ª ed. São Paulo: Saraiva, 

2012, p. 223; SOARES, Samira Iasbeck de Oliveira. Licença ambiental: uma contribuição para a concretização 

do desenvolvimento sustentável. Brasília: Fortium, 2009, p. 77; BRAGA FILHO, Edson de Oliveira. O 

licenciamento ambiental: uma visão realista. São Paulo: Fiuza, 2007, p. 34; FINK, Daniel Roberto; André 

Camargo Horta de Macedo. Roteiro para licenciamento ambiental e outras considerações. In: FINK, Daniel 

Roberto; ALONSO JR., Hamilton; DAWALIBI, Marcelo. Aspectos jurídicos do licenciamento ambiental. 3ª 

ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004, p. 15; OLIVEIRA, Antônio Inagê de Assis. Introdução à 

legislação ambiental brasileira e licenciamento ambiental. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005, p. 308. 
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atividades econômicas, que demandam o investimento de capital, muitas vezes vultoso, por 

aqueles interessados na atividade, motivo pelo qual não se compatibilizaria com a segurança 

jurídica o enquadramento da licença na espécie autorização administrativa, precária por 

natureza; b) a concessão da licença ambiental é um ato vinculado, ou seja, demonstrados, por 

meio de estudos diversos e documentos, o atendimento dos requisitos legais, o empreendedor 

possui direito subjetivo à licença ambiental, não havendo margem de liberdade para o 

administrador decidir; c) o exercício de atividades econômicas que causam impactos ao meio 

ambiente são, a uma primeira vista, lícitas, desde que se atendam algumas condicionantes 

estipuladas pela legislação; d) não se pode transportar para o Direito Ambiental sem as 

devidas adaptações conceitos oriundos de outros ramos do Direito, como o Direito 

Administrativo. 

Por outro lado, aqueles autores que se filiam à corrente de que as licenças 

ambientais são, em verdade, autorizações
12

, sendo imprópria a nomenclatura comumente 

designada para lhe identificar, normalmente se valem dos seguintes argumentos: a) as normas 

que regulam os requisitos para a obtenção da licença ambiental e para própria submissão da 

atividade ao processo de licenciamento são recheadas de conceitos jurídicos indeterminados, 

que geram para o administrador margem de liberdade (leia-se discricionariedade) para decidir; 

b) as licenças ambientais são sujeitas a prazo de validade, findo o qual se exige sua 

renovação, o que é, evidentemente, incompatível com o conceito de licença propriamente dita, 

ato perene e estável por natureza; c) haveria vedação genérica na legislação acerca da 

possibilidade de desenvolvimento de atividades causadoras de impactos ambientais adversos, 

de forma que, quando se permite que o interessado exerça determinada atividade poluidora, 

atendidas certas condicionantes, torna-se lícito (ato constitutivo) algo que, não fosse a 

autorização, seria vedado pela legislação; d) a Constituição Federal, em seu art. 170, 

parágrafo único, fala em autorização de atividades econômicas. 

Neste trabalho, defende-se que o termo licença ambiental não foi impropriamente 

manejado pela legislação ambiental. Ao revés, foi usado com precisão para designar o 

instituto de que se está a falar. 

                                                 
12

  MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro. 20ª ed. São Paulo, Malheiros, 2012, p. 

322-323; TRENNEPOHL, Curt; TRENNEPOHL, Terence. Licenciamento ambiental. 3ª ed. Niterói: Impetus, 

2010, p. 29; ROSA, Patrícia Silveira da. O licenciamento ambiental à luz da teoria dos sistemas 

autopoiéticos. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 104; TARIN, Denise Muniz de. Gestão integrada de 

licenciamento ambiental. In: BENJAMIN, Antonio Herman (Org. Ed.). Paisagem, natureza e Direito: 

homenagem ao prof. Alexandre Kiss. Vol. 2. São Paulo: Instituto o direito por um planeta verde, 2005, p. 17.  
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Não se pode dizer que, a priori, as atividades econômicas que, como sabido, 

causam, em maior ou menor escala, impactos ambientais negativos sejam, em si, proscritas 

pela legislação brasileira. Muito pelo contrário, é princípio fundamental da República 

Federativa do Brasil a livre iniciativa (art. 1º, IV, da CF/88), que, como não poderia deixar de 

ser, foi expressamente apontada na Constituição Federal de 1988 como princípio reitor e 

fundamento da ordem econômica (art. 170, caput, da CF/88), tendo ainda sido dito que “é 

assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de 

autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei”, isto é, as atividades 

econômicas
13

 são presumidamente lícitas e de livre acesso aos nela interessados, podendo a 

legislação restringir esse direito. 

Não há, portanto, uma proibição generalizada ao exercício das atividades 

econômicas que sejam efetiva ou potencialmente poluidoras. Não fosse assim, não se poderia 

praticamente empreender, visto que as atividades econômicas pressupõem a utilização de 

recursos ambientais como insumos ou como destino dos resíduos gerados pela atividade 

produtiva, sendo, pois, impactantes do entorno. 

O que há é o exercício do poder de polícia na seara ambiental, restringindo essa 

liberdade de empreender, de forma a minorar os impactos ambientais negativos e majorar os 

positivos. Somente em casos extremos, ter-se-iam atividades vedadas por completo. A regra é, 

assim, a licitude de iniciar uma atividade econômica que causa impactos ambientais, e não o 

contrário. 

O ato administrativo de licença não significa uma chancela automática 

reconhecendo a liberdade ampla de o interessado desenvolver determinada atividade. Pode 

haver – costumeiramente há – a imposição de restrições de naturezas diversas, a fim de tutelar 

o interesse público, a exemplo da defesa do meio ambiente, que também é princípio 

fundamental da ordem econômica (art. 170, VI, da CF/88). 

Quanto ao argumento de que a legislação ambiental vale-se de conceitos jurídicos 

indeterminados para regular quer o licenciamento ambiental, quer os requisitos a serem 

atendidos pelos interessados na licença, isso é verdade
14

. A utilização dos conceitos jurídicos 

indeterminados não só na legislação ambiental como na legislação em geral é um fato 

                                                 
13

  Eros Roberto Grau adverte que não se confunde liberdade de iniciativa com liberdade econômica, ainda que 

esta daquela faça parte. GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na constituição de 1988. 12ª. ed. São 

Paulo: Malheiros, 2007, p.  202-208.  
14

  Sobre a valoração administrativa dos conceitos jurídicos indeterminados cf. MORAES, Germana de Oliveira. 

Controle jurisdicional da administração pública. São Paulo: Dialética, 1999, p. 55-73.  
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indiscutível, sendo resultado da evolução da chamada sociedade técnica
15

 e da própria 

ampliação do espectro de atividades abrangidas pelas atividades estatais no âmbito do 

paradigma do Estado Social.
16

   

É que os conceitos jurídicos indeterminados, entendidos como aqueles que, por 

sua imprecisão, vagueza e fluidez, não permitem, de início, um preciso enquadramento da 

parcela da realidade que ele pretende retratar, são, justamente por serem imprecisos, de 

inegável utilidade para, a um só tempo, permitir a rápida atualização normativa sem a 

necessidade de um moroso processo legislativo, bem como para permitir sua densificação no 

âmbito da função executiva do Estado, ensejando, via lógica indutiva
17

, uma adaptação ótima 

aos complexos fatos sociais com que se lida na sociedade pós-moderna.
18
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 CLEVE, Clèmerson Merlin. Atividade legislativa do Poder Executivo. 2ª ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2000, p. 52-54. 
16

 “[…]o crescimento das atribuições do Estado e o desenvolvimento tecnológico levaram à necessidade de 

deslocamento de parte da função legislativa para o Poder Executivo, seja porque o legislador seria incapaz de 

editar, com a celeridade necessária, normas que pudessem acompanhar a velocidade das transformações sociais, 

seja em função de que o regramento demandado pelos cada vez mais complexos fatos sociais exigia um nível de 

detalhamento e conhecimento dos mais variados ramos do conhecimento que somente recomendava a edição de 

normas específicas por parte dos especialistas que integram os quadros do Poder Executivo, cabendo ao 

legislador elaborar apenas normas genéricas (standards)”. TEIXEIRA, Leopoldo Fontenele. Controle 

jurisdicional dos atos regulatórios. Trabalho de conclusão de curso de MBA em Poder Judiciário. Ceará: 

Fundação Getúlio Vargas, 2008, f. 47. 
17

 “Ao se buscar a justiça, percebe-se que esta se encontra em uma das manifestações do ser, da realidade, 

podendo-se afirmar que se trata do ôntico. O raciocínio jurídico que deve ser realizado para se buscar a justiça é 

a indução, ou seja, parte do individual (costumes, julgados, cultura, movimentos sociais etc) para o geral. Não é 

porque existe uma norma jurídica que significa que esta será justa. Aqui é importante destacar que se deve 

buscar a justiça material, a do ser, a da realidade, e não uma justiça meramente formal, como se pautaram outros 

modelos de Estado (inclusive totalitários) e da Teoria do Direito (como no positivismo jurídico) […] O intérprete 

deve preencher as molduras deônticas dispostas na Constituição de acordo com o contexto social, ou seja, com a 

realidade. No entanto, trata-se de uma Constituição Ecológica, e a realidade, como visto, o apofânico, é o meio 

ambiente. Nesse passo, o intérprete constitucional deve adequar as normas constitucionais com as peculiaridades 

do meio ambiente atual, qual seja, uma sociedade de risco”. (Grifos do autor).  BELCHIOR, Germana Parente 

Neiva. Hermenêutica jurídica ambiental. São Paulo: Saraiva, 201, p. 125; 236. 
18

 Apesar de se referir à nova hermenêutica constitucional e, em particular, à hermenêutica dos direitos 

fundamentais, convém, aqui, transcrever as seguintes palavras de Paulo Bonavides, que, também podem ser 

aplicadas ao processo de densificação dos conceitos jurídicos indeterminados contidos em normas 

infraconstitucionais, haja vista que tanto à abertura dos princípios constitucionais, como a abertura dos conceitos 

utilizados na legislação ambiental revelam a insuficiência de uma hermenêutica clássica, que se vale do processo 

de dedução, para a interpretação, ou melhor, concretização, dos conceitos indeterminados, que demandam um 

processo de indução (análise das peculiaridades do caso concreto) para sua densificação: “ […] há na 

Constituição normas que se interpretam e normas que se concretizam. A distinção é relevante desde o 

aparecimento da Nova Hermenêutica, que introduziu o conceito novo de concretização, peculiar à interpretação 

de boa parte da Constituição, nomeadamente dos direitos fundamentais e das cláusulas abstratas e genéricas do 

texto constitucional. Neste são usuais preceitos normativos vazados em fórmulas amplas, vagas e maleáveis, cuja 

aplicação requer do intérprete uma certa diligência criativa, complementar e aditiva para lograr a completude e 

fazer a integração da norma na esfera da eficácia e juridicidade do próprio ordenamento. Na Velha 

Hermenêutica, regida por um positivismo lógico-formal, há subsunção; na Nova Hermenêutica inspirada por 

uma teoria material de valores, o que há é concretização; ali, a norma legal, aqui, a norma constitucional; uma 

interpretada, a outra concretizada” (Grifo do autor). BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 25ª 

ed. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 606.   
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Em matéria ambiental, interdisciplinar como é, são empregados em abundância 

conceitos jurídicos indeterminados, pois as normas que tratam de matéria ambiental, como, 

por exemplo, aquelas que lidam com os chamados padrões ambientais, utilizam conceitos de 

outras ciências (biologia, química etc) com frequência. 

Todavia, o reconhecimento de que, nas normas ambientais, inclusive aquelas que 

interferem no licenciamento ambiental, existem conceitos jurídicos indeterminados não leva à 

conclusão de que o ente ou órgão licenciador sempre estará diante de discricionariedade.  

Com efeito, a abertura semântica dos conceitos indeterminados tanto pode gerar 

vinculação como não vinculação e, dentro da não vinculação, pode haver, ou não, 

discricionariedade
19

. Assim, não se pode recusar a natureza de ato vinculado da licença 

ambiental unicamente pelo fato de a legislação conter conceitos indeterminados. 

 Em verdade, pelo fato de que os conceitos imprecisos tanto poderem gerar 

vinculação quanto discricionariedade, a presença desses conceitos nas normas ambientais é 

critério imprestável para aferir se a licença ambiental é um ato vinculado ou não vinculado. 

Aliás, como já se mencionou, a rigor, não existe a divisão entre atos vinculados e não 

vinculados, mas, sim, diferentes graus de vinculação do administrador. 

Por fim, o argumento de que a licença ambiental configura, em essência, uma 

autorização, pelo fato de que a licença ambiental é temporária, sujeita que é a prazos de 

validade, também merece rechaço.  

Realmente, como se verá, a licença ambiental é deferida por prazos, que, uma vez 

decorridos, obrigam o interessado a buscar a renovação da licença. Não é, portanto, a licença 

ambiental um ato perene, e sim temporário. 

A temporariedade da licença ambiental é essencial a que essa licença cumpra suas 

finalidades.  

De um lado, destina-se a manter o controle das atividades efetiva ou 

potencialmente poluidoras sempre atualizado com os mais recentes padrões tecnológicos e do 

conhecimento humano. À luz de um determinado momento do conhecimento, um certo 

empreendimento poderia não se apresentar como poluidor. No entanto, com o evoluir da 

técnica e do saber, pode-se chegar à conclusão de que aquele empreendimento necessita de 

adaptações para mitigar os impactos ambientais adversos por ele gerados.  
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  MORAES, Germana de Oliveira. Controle jurisdicional da administração pública. São Paulo: Dialética, 

1999, p. 64-65. 
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De outro lado, o estabelecimento de prazos para as licenças ambientais, é fator de 

segurança para o empreendedor, porque, durante o prazo de validade das licenças, ele sabe 

que, ressalvadas situações extraordinárias que demandem uma interferência imediata da 

Administração, não será molestado.
20

 Como diz Jeferson Nogueira Fernandes: 

[...] se o empreendedor tivesse de constantemente e de forma imediata se adequar 

aos novos padrões ambientais de forma impositiva, não haveria necessidade de 

prazo de validade para as licenças ambientais, pois presumir-se-ia que todos estão 

adequados e aos que não estivessem bastaria a comprovação da fiscalização 

ambiental.
21

 

Essa temporariedade da licença ambiental lhe retira a possibilidade de 

enquadramento no conceito de licença, para lhe remeter ao conceito de autorização 

administrativa? Pensa-se que não. Crê-se que o ato sobre o qual se está a discorrer continua 

ostentando a natureza de licença, porém uma licença remodelada à luz das especificidades 

inerentes ao Direito Ambiental e à realidade que lhe é subjacente (crise ambiental numa 

sociedade de risco). Passa-se, neste momento, a dar o ponto de vista assumido neste trabalho. 

De logo, descarta-se o seu enquadramento no conceito de autorização, haja vista 

que a precariedade inerente a tal modalidade de ato administrativo é incompatível com a 

necessidade de segurança jurídica demandada por aqueles que investem seus recursos em 

atividades sujeitas a licenciamento ambiental. A licença ambiental não pode ser deferida ou 

retirada do mundo jurídico sob critérios de oportunidade e conveniência. 

Está-se aqui a tratar de uma licença propriamente dita, de um ato administrativo 

de polícia, normalmente vinculado ou predominantemente vinculado, que enseja o controle de 

atividades presumidamente lícitas, de forma que, demonstrado o atendimento dos requisitos 

previstos na legislação pelo interessado, este possui direito subjetivo à licença. 

Ou melhor, considerando, como o faz parte da doutrina que lida com o tema das 

licenças ambientais, que a decisão acerca da concessão, ou não, da licença ambiental é 

lastreada em estudos técnicos que, normalmente, não apontam uma solução correta, 

apresentando, isto sim, o panorama com os pontos positivos e negativos, sob diversos pontos 

de vista (ambiental, econômico, social, político etc) do empreendimento, a decisão sobre a 
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 SIRVINSKAS, Luís Paulo. Manual de Direito Ambiental. 10ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 223; 

MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro. 20ª ed. São Paulo, Malheiros, 2012, p. 337; 

OLIVEIRA, Antônio Inagê de Assis. Introdução à legislação ambiental brasileira e licenciamento 
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 FERNANDES, Jeferson Nogueira. Licenciamento ambiental municipal: um instrumento local de efetivação 

de direitos fundamentais Brasil 1988-2008. Curitiba: Juruá, 2010, p. 160. 
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concessão da licença ambiental envolve o que se costuma chamar de discricionariedade 

técnica, a qual é reduzida a zero
22

 – o que, para nós, é o mesmo que um ato 

predominantemente vinculado
23

 - em um caso concreto em que o interessado no 

licenciamento logre comprovar que a atividade que intenta desenvolver é ambientalmente 

adequada e vantajosa sob pontos de vista outros, como o econômico e o social.  

Agora – e aqui reside a especificidade da licença ambiental se comparada ao 

clássico conceito de licença adotado pelo Direito Administrativo – a licença ambiental não é 

definitiva, já nascendo com data prevista de validade, o que, consoante já afirmado, é 

fundamental ao imperativo de tutela do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado. 

Já se asseverou que o momento de crise ambiental vivido pela humanidade leva à 

instituição de um novo paradigma de Estado, que conduz, dentre outras consequências, a 

mutações formais e informais no Direito, sendo exemplo dessas mudanças a releitura de 

institutos jurídicos outrora consolidados na Teoria do Direito, no caso, na Teoria do Direito 

Administrativo. Agora, percebe-se uma mudança teórica no conceito de licença 

administrativa, para conceber uma licença que seja, digamos assim, eterna enquanto dure. 

Essa releitura do conceito de licença, para fins ambientais, é necessária para 

permitir a concretização do princípio do desenvolvimento sustentável
24-25

, como solução 

conciliadora das necessidades sociais de crescimento econômico, acesso a prestações e bens 

materiais e proteção ambiental, sendo inadequado, para a realidade fática que se apresenta ao 

aplicador e intérprete do Direito e na qual ele está inserido, o deferimento de uma licença que 

seja definitiva, no sentido de gerar um direito adquirido ao exercício da atividade. 
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 “Há redução da discricionariedade a zero, quando as circunstâncias normativas e fáticas do caso concreto 

eliminam a possibilidade de escolha entre diversas opções a ponto de subsistir apenas uma solução juridicamente 
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Controle jurisdicional da administração pública. São Paulo: Dialética, 1999, p. 162. 
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 TEIXEIRA, Leopoldo Fontenele. Controle jurisdicional dos atos regulatórios. Trabalho de conclusão de 

curso de MBA em Poder Judiciário. Ceará: Fundação Getúlio Vargas, 2008, f. 84. Cf., ainda, GUERRA, Sérgio. 
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  Será examinado abaixo a relação do licenciamento ambiental com o princípio do desenvolvimento 

sustentável. 
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 SOARES, Samira Iasbeck de Oliveira. Licença ambiental: uma contribuição para a concretização do 
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Para bem proteger o meio ambiente sem levar a um obstáculo intransponível para 

o exercício de atividades econômicas ou não, faz-se imperioso controlar, de tempos em 

tempos, a atividade licenciada, visando a aferir sua adequação, ou não, às exigências 

ambientais.  

A própria estruturação do processo de licenciamento em etapas, ao final de cada 

uma sendo concedida uma licença específica (prévia, de instalação ou de operação), revela a 

mudança necessária do conceito de licença quando se estiver na seara ambiental, assim como 

o caráter não definitivo de cada licença.  

Ainda que alguém não concorde com a necessária modificação do conceito de 

licença provocado pela crise ambiental hoje vivenciada, no mínimo, é de se aceitar um 

conceito específico de licença ambiental, diverso de licença administrativa. Realmente, ainda 

que tenham entre si vínculos de intimidade, o Direito Administrativo e o Direito Ambiental 

são realidades diversas, que guardam cada qual uma principiologia própria, métodos de 

estudo diversos e objetos também diferenciados. 

Corroborando o entendimento aqui exposto, de que a licença ambiental é 

efetivamente uma licença, e não uma autorização, ainda que uma licença um tanto quanto 

diferente daquela classicamente definida pelo Direito Administrativo, a opinião de Édis 

Milaré: 

Não há que se falar, portanto, em equívoco do legislador na utilização do vocábulo 

licença, já que disse exatamente o que queria (Lex tantum dixit quam voluit).  O 

equívoco está em pretender identificar na licença ambiental, regida pelos princípios 

informadores do Direito do Ambiente, os mesmos traços que caracterizam a licença 

tradicional, modelada segundo o cânon do Direito Administrativo, nem sempre 

compatíveis. O parentesco próximo não induz, portanto, considerá-las irmãs gêmeas. 

Em síntese, a licença ambiental, apesar de ter prazo de validade estipulado, goza de 

caráter de estabilidade, de jure; não poderá, pois, ser suspensa por simples 

discricionariedade, muito menos por arbitrariedade do administrador público. Sua 

renovabilidade não conflita com sua estabilidade; está, porém, sujeita a revisão, 

podendo ser suspensa e mesmo cancelada, em caso de interesse público ou 

ilegalidade supervenientes ou, ainda, quando houver descumprimento dos requisitos 

preestabelecidos no processo de licenciamento ambiental. Mais uma vez se pode 

chamar atenção para disposições peculiares do Direito do Ambiente, peculiaridades 

essas fundadas na legislação e corroboradas por práticas administrativas correntes na 

gestão ambiental. (Grifos do autor).
26

 

Reconhece-se, contudo, que, em casos em que se tem estudos ambientais 

apontando que o empreendimento não é, sob o prisma ambiental, recomendado, mas que 
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 MILARÉ, Édis. Direito do ambiente: doutrina, jurisprudência, glossário. 3ª ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2004, p. 486. 
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possui outros aspectos (impactos) positivos que merecem consideração da autoridade 

responsável pelo licenciamento, a decisão sobre a concessão da licença ambiental passa a 

ganhar contornos predominantemente discricionários. 

É que, diferentemente da situação em que o estudo ambiental demonstra que o 

empreendimento é aceitável sob o ponto de vista ambiental e socioeconômico, quando se tem 

uma decisão predominantemente regrada, na hipótese em liça, apesar de ambientalmente 

desfavorável, a depender do grau dos impactos ambientais negativos e do seu cotejo com os 

impactos positivos, poderá – aqui não se pode falar em direito subjetivo à licença – o 

licenciador conceder a licença ambiental, determinando a realização, além das medidas 

mitigadoras possíveis, das providências de compensação ambiental. 

É o pensamento de Fiorillo, que, após destacar que os resultados do Estudo de 

Impacto Ambiental não são claros, necessitando de interpretação, diz que: 

[…] será possível a outorga de licença ambiental ainda que o estudo prévio de 

impacto ambiental seja desfavorável. O justificador dessa possibilidade decorre do 

próprio Texto Constitucional, nos seus arts. 170, V, e 225, ao aludirem à existência 

do desenvolvimento sustentável, a fim de permitir  um equilíbrio entre a proteção ao 

meio ambiente e a livre concorrência, norteadores do desenvolvimento econômico. 

Sendo o EIA/RIMA desfavorável, o equilíbrio entre o meio ambiente 

ecologicamente equilibrado e o desenvolvimento econômico será objeto de estudo 

da Administração para a concessão ou não da licença ambiental. 

[…] Deve-se observar que a existência de um EIA/RIMA favorável condiciona a 

autoridade à outorga da licença ambiental, existindo, dessa feita, o direito de o 

empreendedor desenvolver sua atividade econômica. Temos nessa hipótese o único 

caso de uma licença ambiental vinculada. De fato, se a defesa do meio ambiente é 

limitadora da livre iniciativa (art. 170, VI), e inexistem danos àquele, não haverá 

razão para que o empreendimento não seja desenvolvido. 

Por outro lado, se o EIA/RIMA mostrar-se desfavorável, totalmente ou em parte, 

caberá à Administração, segundo critérios de conveniência e oportunidade, avaliar a 

concessão ou não da licença ambiental, porquanto, como já foi realçado, o 

desenvolvimento sustentável é princípio norteador da preservação do meio ambiente 

e do desenvolvimento da ordem econômica. Essa possibilidade retrata uma 

discricionariedade sui generis. Evidentemente, a concessão da licença deverá ser 

fundamentada, atacando cada um dos pontos que se mostram impactantes ao meio 

ambiente, sob pena de ferir o preceito contido no art. 37 da Constituição Federal. 

(Grifos do autor).
27

 

Em relação ao ensinamento acima transcrito, diverge-se minimamente, apenas 

para frisar que, se o estudo ambiental se mostrar amplamente desfavorável, o que engloba 

outros aspectos que não só o ambiental, também nessa hipótese não haverá discricionariedade, 

devendo a licença ser negada. 
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Agora, concedida a licença, fruto de decisão permeada por discricionariedade, esta 

passará a seguir o mesmo regime jurídico das licenças concedidas por decisões vinculadas, só 

podendo ser revisadas nos termos previstos na legislação ambiental e de forma excepcional, 

não havendo que se falar em precariedade, típica das autorizações.
28

 

Com razão, portanto, a corrente que defende que a licença ambiental ostenta 

natureza híbrida, depender dos resultados dos estudos ambientais. Quando estes 

demonstrarem que a atividade a ser licenciada é socioambientalmente recomendável, não há 

margem para indeferimento da licença. Da mesma forma, se restar comprovado que o 

licenciamento da atividade trará graves prejuízos ambientais não compensados por ganhos 

outros, a licença deve ser indeferida. 

 Se, por outro lado, esses estudos conduzirem à incerteza quanto à viabilidade 

socioambiental do empreendimento, apontando pontos positivos e negativos de uma forma tal 

que não se possa falar em zona de certeza, positiva ou negativa, a respeito da concessão da 

licença, haverá aí uma discricionariedade predominante do licenciador, que, dentro de sua 

competência, avaliará os argumentos favoráveis e contrários ao empreendimento, para, em 

seguida, decidir. 

Assim, feitas essas considerações acerca da natureza jurídica da licença ambiental, 

pode-se conceituar a licença ambiental como um ato administrativo de polícia ambiental, de 

natureza híbrida, que reconhece, por meio de ato por prazo determinado e suscetível à 

suspensão, modificação, cassação ou anulação, o direito de alguém planejar, instalar ou 

desenvolver uma atividade efetiva ou potencialmente poluidora ou passível de causar 

degradação ambiental, mediante a sua submissão a certas condicionantes. 

3.2 Modalidades das licenças 

Já se mencionou que o processo de licenciamento ambiental é estruturado em três 

grandes momentos, cada qual culminando com uma espécie de licença ambiental. Numa 

primeira etapa, o interessado deverá obter a chamada licença prévia. Em seguida, buscará 

receber a licença de instalação. Por fim, envidará esforços por acessar a licença de operação. 

Eis o conceito das licenças ambientais dado pelo art. 8º da Resolução 237/97, do 

CONAMA, in verbis: 
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 BECHARA, Erika. Licenciamento e compensação ambiental na lei do sistema nacional das unidades de 

conservação (SNUC). São Paulo: Atlas, 2009, p. 134. 
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Art. 8º - O Poder Público, no exercício de sua competência de controle, expedirá as 

seguintes licenças: 

I - Licença Prévia (LP) - concedida na fase preliminar do planejamento do 

empreendimento ou atividade aprovando sua localização e concepção, atestando a 

viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem 

atendidos nas próximas fases de sua implementação; 

II - Licença de Instalação (LI) - autoriza a instalação do empreendimento ou 

atividade de acordo com as especificações constantes dos planos, programas e 

projetos aprovados, incluindo as medidas de controle ambiental e demais 

condicionantes, da qual constituem motivo determinante; 

III - Licença de Operação (LO) - autoriza a operação da atividade ou 

empreendimento, após a verificação do efetivo cumprimento do que consta das 

licenças anteriores, com as medidas de controle ambiental e condicionantes 

determinados para a operação. 

Parágrafo único - As licenças ambientais poderão ser expedidas isolada ou 

sucessivamente, de acordo com a natureza, características e fase do empreendimento 

ou atividade. 

Num licenciamento ideal, assim entendido como sendo aquele em que o 

interessado em desenvolver determinada atividade submete os próprios projetos da atividade 

que pretende desenvolver aos responsáveis pelo licenciamento, respeitando todo o 

procedimento (rito) do licenciamento ambiental, cada etapa deve ser superada, a fim de que se 

possa ter a possibilidade jurídica de ingressar na fase seguinte. 

Com efeito, para obter a licença de instalação, o interessado deve estar munido da 

licença prévia e, mais do que isso, deve ter seguido todas as recomendações (medidas 

mitigatórias, compensatória, adaptações do projeto etc) que tenham sido determinadas na 

licença prévia. Da mesma forma, para conseguir a licença de operação, deve demonstrar estar 

de posse e ter obedecido rigorosamente às exigências feitas nas etapas anteriores. 

Disse-se num licenciamento ideal, porque podem surgir situações diversas na vida 

real, como, por exemplo, atividades que, por sua peculiaridade, submetem-se a um rito 

especial, até mesmo porque já se encontram, ainda que irregularmente, instaladas ou, até 

mesmo, em funcionamento. Em situações como essa, a legislação deixa a critério da 

autoridade responsável pelo licenciamento a avaliação da melhor forma de licenciar, podendo 

haver a emissão de uma só licença, de forma concentrada (arts. 8º, parágrafo único, 9º e 12  da 

Resolução 237). 
29

 

                                                 
29

 “Embora mais comum seja a emissão isolada e sucessiva das licenças ambientais prévia, de instalação e de 

operação, é possível que norma específica estabeleça a emissão conjunta de duas delas ou mesmo a supressão de 

uma delas. Exemplo de licenciamento ambiental com emissão conjunta de licenças: licenciamento de projetos de 

assentamentos de reforma agrária, regulado pela Resolução CONAMA 289/2001, que prevê a emissão da 

Licença Prévia de Assentamento e da Licença de Instalação e Operação (LIO). Exemplo de licenciamento 

ambiental com supressão de outras licenças: licenciamento simplificado de Sistemas de Esgotamento Sanitário, 

disciplinado pela Resolução CONAMA 377/2006, que aglutina todas as licenças ambientais em uma única, a 
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Em respeito ao princípio da proporcionalidade, sob o prisma do subprincípio da 

necessidade, podem ser criados procedimentos simplificados para atividades que envolvam 

baixo impacto ambiental (art. 12, §1º, da Resolução 237). 

Existe, ainda, a possibilidade de um licenciamento único para diversas atividades 

que estão inseridas em um contexto macro que denota afinidades entre elas, como, por 

exemplo, várias obras que serão erguidas em função de um determinado programa 

governamental ou atividades vizinhas e similares (art. 12, § 2º, da Resolução 237). 

 Talden Farias interpreta a norma mencionada no parágrafo anterior como 

autorizadora de realização de licenciamento ambiental para atividades que, embora 

isoladamente não necessitassem de licenciamento ambiental, em seu conjunto ofertam 

impacto ambiental relevante. Recomenda que, nessa situação, os estudos feitos para embasar 

o licenciamento sejam feitos de forma conjunta, mas as licenças ambientais sejam concedidas 

de forma individualizada, a fim de evitar que alguém que seja diligente, veja-se prejudicado 

pelo comportamento displicente de outrem.
30

 

É fundamental dizer, ainda, que o licenciamento ambiental não exime o 

interessado em desenvolver determinada atividade da obrigação de obter licenças e 

documentos outros exigidos pela legislação, como, por exemplo, documentações de ordem 

sanitária, documentos relativos ao controle de obras pela prefeitura, documentos e registros a 

serem feitos no âmbito do Serviço do Patrimônio da União, entre outros (art. 2º da Resolução 

237 e art. 17 do Decreto 99274/90). 

Feitos esses rápidos, porém importantes, esclarecimentos, passa-se a detalhar as 

características de cada uma dessas licenças. 

3.2.1 Licença prévia 

Prevista no art. 8º, I, da Resolução 237 do CONAMA, licença prévia, como o seu 

próprio nome está a revelar, representa a primeira licença ambiental a ser obtida pelo 

interessado e que, em respeito aos princípios da precaução e prevenção, deve ser obtida ainda 

na fase de planejamento e projeção da atividade, ou seja, antes de qualquer espécie de 

intervenção real no meio ambiente. 

_________________________ 
Licença Ambiental Única de Instalação e Operação (LIO)”. BECHARA, Erika. Licenciamento e compensação 

ambiental na lei do sistema nacional das unidades de conservação (SNUC). São Paulo: Atlas, 2009, p. 97-98. 
30

 FARIAS, Talden. Licenciamento ambiental: aspectos teóricos e práticos. 2ª ed. Belo Horizonte: Forum, 

2010, p. 71-72. 
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Por ocasião da licença prévia, sequer se poderá falar em impactos ambientais, eis 

que a atividade ainda não está em fase de execução, limitada que estará ao momento de 

planejamento. 

É nessa fase em que serão exigidos os estudos ambientais e, em se tratando de 

atividade que ofereça risco de significativo impacto ambiental, será exigido o Estudo de 

Impacto Ambiental (EIA) e a elaboração do respectivo Relatório de Impacto Ambiental 

(RIMA). 

Se bem conduzida essa etapa, poder-se-á mitigar bastante os impactos ambientais 

passíveis de serem provocados pelo empreendimento, visto que serão determinadas alterações 

no projeto, mudanças de localização, instalação de equipamentos destinados à redução de 

poluição, entre outros. No extremo, pode-se, inclusive, indeferir a licença postulada, caso o 

licenciador chegue à conclusão que o projeto é ambientalmente inviável, mesmo com o 

sopesamento das vantagens sociais e econômicas por ele gerados (impactos positivos).  

Avalia-se, a título de ilustração, se a atividade a ser desenvolvida é passível de ser 

instalada na localidade pretendida pelo interessado. Realmente, pode ser que o zoneamento 

ambiental ou as próprias normas urbanísticas vedem a instalação da atividade pretendida na 

área desejada pelo interessado. Por exemplo, a instalação de uma indústria em uma área 

residencial ou mesmo em uma área especialmente protegida, caso de uma área de preservação 

permanente (APP). 

As análises, estudos e informações colhidas, inclusive junto à comunidade 

afetada, nessa fase do licenciamento ambiental são essenciais não só para embasar a decisão 

da Administração Pública acerca da licença postulada para o interessado, como também para 

o interessado na licença, eis que terá condições de saber como deve desenvolver a sua 

atividade para atender os rigorosos padrões ambientais, avaliar os custos disso e a própria 

viabilidade econômico-financeira do projeto. 

Se o empresário instala uma atividade sem se submeter à licença prévia, além de 

praticar um ilícito ambiental, inclusive penal, corre o risco concreto de ver naufragar o 

empreendimento, considerados os custos de uma eventual regularização, se é que esta será 

possível.  

Sem que, formalmente, possa-se falar em hierarquia entre as três licenças, é 

preciso dizer que, em substância, a licença prévia é a mais importante das três licenças, seja 

pela profundidade dos exames e estudos feitos para subsidiar a decisão de sua concessão, 
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sendo de se destacar que é nessa fase que, caso seja cabível, será realizado o EIA/RIMA, seja 

por efetivar os princípios da precaução e da prevenção em grau máximo, pois se analisa a 

atividade antes mesmo de atos materiais relacionados à sua execução, seja porque “além de 

autorizar uma determinada localização, a LP bitola a concessão das demais licenças, 

adiantando os requisitos básicos (e condicionantes) que elas deverão conter” (Grifo do 

autor).
31

 

3.2.2 Licença de instalação 

Na sequencia do processo de licenciamento, uma vez conseguida a licença prévia 

e efetuadas as alterações e adequações do projeto necessárias à viabilidade ambiental da 

atividade a ser desenvolvida, o interessado deve requerer ao licenciador a licença de 

instalação. 

Nesse momento, o licenciador deverá avaliar se o interessado no licenciamento 

cumpriu os requisitos e condicionantes impostos por ocasião da concessão da licença prévia, 

bem como verificar o chamado projeto executivo da atividade a ser desenvolvida. Segundo 

Talden Farias, o projeto executivo “é uma reestruturação do projeto original com muito mais 

detalhes e no qual são fixadas as prescrições de natureza técnica capazes de compatibilizar a 

instalação do empreendimento com a proteção do meio ambiente por meio de medidas 

técnicas adequadas”.
32

 

A análise do atendimento das exigências contidas na etapa anterior deve ser 

rigorosa, porque, uma vez concedida a licença de instalação, já terão início as obras para a 

implantação da atividade e, portanto, serão iniciado, in concreto, os impactos ambientais 

adversos, muitas vezes irreversíveis. 

3.2.3 Licença de operação 

Por fim, como última licença ambiental a ser obtida, tem-se a licença de operação, 

que se destina a possibilitar o efetivo funcionamento da atividade agora já instalada. 
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 OLIVEIRA, Antônio Inagê de Assis. Introdução à legislação ambiental brasileira e licenciamento 

ambiental. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005, p. 361.  
32

 FARIAS, Talden. Licenciamento ambiental: aspectos teóricos e práticos. 2ª ed. Belo Horizonte: Forum, 

2010, p. 69. 



113 

 

Nessa etapa, o licenciador examina se o interessado seguiu precisamente as 

determinações contidas nas licenças anteriores. Para tanto, deve haver uma vistoria das obras 

por parte dos agentes públicos competentes. 

Segundo Antônio Inagê de Assis Oliveira, é uma licença que praticamente 

homologa as demais, tendo por finalidade, além de avaliar se as obrigações anteriormente 

impostas foram respeitadas, reger a operação da atividade, buscando minimizar os impactos 

ambientais negativos, e “garantir que os cuidados e equipamentos de controle aprovados e 

constantes de suas ‘restrições’ ou condicionantes sejam efetivamente utilizados”.
33

 

É de se lembrar que, embora seja a última modalidade de licença ambiental a ser 

obtida pelo interessado no curso do processo de licenciamento ambiental, a licença de 

operação deve ser renovada uma vez esgotado seu prazo de validade, momento em que 

poderão ser reexaminados, à luz dos novos padrões ambientais em vigor ou dos 

conhecimentos mais atualizados, os requisitos necessários para a continuação da atividade.  

3.3 Licenciamento de atividades e empreendimentos já instalados: o licenciamento 

corretivo 

Questão deveras relevante é a que envolve a necessidade, ou não, de se proceder 

ao licenciamento ambiental de atividades ou empreendimentos que, por razões diversas, já 

estejam instalados ou mesmo em pleno funcionamento sem que antes tenham passado pelo 

processo de licenciamento ambiental. 

Trata-se de ponto com inegável interesse prático, haja vista que, com certa 

frequência, depara-se o ente licenciador com empreendimentos que não foram submetidos a 

um desejável processo de licenciamento ambiental prévio, seja porque já existente antes 

mesmo das exigências ambientais relacionadas ao licenciamento, seja mesmo em função de 

infração ambiental cometida pelo empreendedor aliada a uma fiscalização deficiente por parte 

da Administração Pública.  

O que se deve fazer diante de uma situação dessas? Deve o empreendimento 

seguir sem a licença ambiental? Deve, ao revés, ser submetido ao processo integral e trifásico 

do licenciamento ambiental? É possível regularizar um empreendimento erguido à margem 

das normas inerentes ao licenciamento ambiental? 
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Indiscutivelmente, deve o empreendimento, obra ou atividade ser submetido ao 

crivo do ente ou órgão responsável pelo licenciamento ambiental. Não se pode sustentar a 

existência de uma imunidade ao licenciamento ambiental pelo decurso do tempo ou ainda em 

função de um suposto direito adquirido, decorrente, por exemplo, da inexistência de exigência 

de licenciamento ambiental na época em que se instalou o empreendimento, ergueu-se a obra 

ou iniciou-se a atividade. 

Como visto, a tutela do direito fundamental ao meio ambiente, tal como 

constitucionalmente prevista, visa a assegurar às presentes e às futuras gerações uma sadia 

qualidade de vida, constituindo dever, tanto do Poder Público como da sociedade, a adoção de 

providências destinadas a tornar efetivo esse mandamento constitucional, que, 

indubitavelmente, pode estar em situação de risco, em maior ou menor grau, por força da 

operação de empreendimento, atividade ou a existência de edificação que cause impactos 

ambientais negativos ou mesmo danos ambientais já concretizados. 

Sem a submissão do empreendimento ao licenciamento, ficará o Poder Público 

alheio aos riscos envolvidos em determinado empreendimento e, em razão disso, ficará 

impossibilitado de aprofundar sua análise e de propor medidas mitigadoras e compensatórias 

que seriam naturalmente impostas como condicionantes para a concessão das licenças 

ambientais cabíveis. Em tal conjuntura, tem-se clara tutela insuficiente do bem ambiental, 

violando direito fundamental que, como se afirmou, não só o Estado, mas também a 

sociedade, nela incluído o titular da obra, empreendimento ou atividade têm a obrigação 

inafastável de proteger e respeitar.  

Dada a importância do macrobem ambiental para a Constituição de 1988, que 

inaugura verdadeiro Estado Socioambiental de Direito, que tem entre suas missões 

primordiais a defesa do meio ambiente sadio, expressamente reconhecido como essencial a 

uma sadia qualidade de vida, e que, pois, guarda conexão íntima e profunda com os também 

fundamentais direitos à vida e à saúde e com o próprio princípio, valor fonte e fundamento 

máximo do Estado brasileiro, da dignidade da pessoa humana e, porque não dizer, da vida em 

geral
34

, reforça-se o entendimento doutrinário e jurisprudencial de que não existe direito 

adquirido em face da Constituição e, portanto, não há que se falar em um direito adquirido de 

poluir.  
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 SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. Direito constitucional ambiental: estudos sobre a 

Constituição, os Direitos Fundamentais e a Proteção do Ambiente. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 

58-88. 
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Veja-se a respeito o pensamento de Antônio Herman Benjamin, que, após pontuar 

que constitui decorrência do enquadramento constitucional do macrobem ambiental como 

bem de uso comum e essencial à sadia qualidade de vida a sua inapropriabillidade, 

inalienabilidade, imprescritibilidade, defende, com o apoio em Canotilho, a inexistência do 

chamado direito adquirido de poluir nos seguintes termos: 

Tal inalienabilidade originária e imprescritibilidade não convivem, absolutamente, 

com a alegação de direito adquirido. No ordenamento jurídico brasileiro pós-1988, 

inexiste direito adquirido a poluir. Sendo assim, não há falar em direito à 

indenização por se exigir o estancamento da poluição, mesmo quando a 

Administração ou o Judiciário se utilizam do remédio extremo do fechamento 

definitivo da atividade. A Constituição, por estar no cimo da escala hierárquica da 

pirâmide do sistema, “não pode ser subordinada a qualquer outro parâmetro 

normativo supostamente anterior ou superior e, por outro lado, que todas as normas 

jurídicas hão de conformar-se com ela”, devendo toda a ordem jurídica “ser lida à 

luz dela e passada por seu crivo, de modo a eliminar as normas que se não 

conformem com ela”. Ora, se as próprias normas se curvam e se submetem ao 

mandamento constitucional, não seria razoável deixar que as práticas econômicas 

que o hostilizam permaneçam inalteradas e infensas às suas determinações.
 35

 

Esse ensinamento reverberou na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, 

como se vê do seguinte julgado: 

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA 

DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA 

282 DO STF. FUNÇÃO SOCIAL E FUNÇÃO ECOLÓGICA DA PROPRIEDADE 

E DA POSSE. ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RESERVA 

LEGAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA PELO DANO AMBIENTAL. 

OBRIGAÇÃO PROPTER REM. DIREITO ADQUIRIDO DE POLUIR. 

1. A falta de prequestionamento da matéria submetida a exame do STJ, por meio de 

Recurso Especial, impede seu conhecimento. Incidência, por analogia, da Súmula 

282/STF. 

2. Inexiste direito adquirido a poluir ou degradar o meio ambiente. 

O tempo é incapaz de curar ilegalidades ambientais de natureza permanente, 

pois parte dos sujeitos tutelados – as gerações futuras – carece de voz e de 

representantes que falem ou se omitam em seu nome. 

3. Décadas de uso ilícito da propriedade rural não dão salvo-conduto ao 

proprietário ou posseiro para a continuidade de atos proibidos ou tornam 

legais práticas vedadas pelo legislador, sobretudo no âmbito de direitos 

indisponíveis, que a todos aproveita, inclusive às gerações futuras, como é o 

caso da proteção do meio ambiente. 

4. As APPs e a Reserva Legal justificam-se onde há vegetação nativa remanescente, 

mas com maior razão onde, em conseqüência de desmatamento ilegal, a flora local 

já não existe, embora devesse existir. 

5. Os deveres associados às APPs e à Reserva Legal têm natureza de obrigação 

propter rem, isto é, aderem ao título de domínio ou posse. 

Precedentes do STJ. 
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 BENJAMIN, Antônio Herman. Constitucionalização do ambiente e ecologização da constituição brasileira. In: 

CANOTILHO, José Joaquim Gomes; LEITE, José Rubens Morato (Org.). Direito constitucional ambiental 

brasileiro. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 146. No mesmo sentido MILARÉ, Édis. Direito do ambiente: 
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6. Descabe falar em culpa ou nexo causal, como fatores determinantes do dever de 

recuperar a vegetação nativa e averbar a Reserva Legal por parte do proprietário ou 

possuidor, antigo ou novo, mesmo se o imóvel já estava desmatado quando de sua 

aquisição. Sendo a hipótese de obrigação propter rem, desarrazoado perquirir quem 

causou o dano ambiental in casu, se o atual proprietário ou os anteriores, ou a 

culpabilidade de quem o fez ou deixou de fazer. Precedentes do STJ. 

7. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. 

(REsp 948.921/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 23/10/2007, DJe 11/11/2009) (Grifo nosso)
36

 

 A manutenção do empreendimento sem o regular licenciamento ambiental 

renova, diuturnamente, esse potencial agressor ao meio ambiente o que, por seu turno, faz 

renascer o dever e a possibilidade de reavaliação do empreendimento pela Administração 

Pública. Ora, se, como se verá a seguir, os empreendimentos portadores de licença ambiental 

podem eventualmente ter suas licenças restringidas ou mesmo suprimidas se isso se fizer 

necessário no caso concreto, seria ilógico manter o status quo ilegal de um empreendimento 

não licenciado, sob o argumento da segurança jurídica. Seria restringir mais a esfera jurídica 

daquele que cumpriu a legislação do que daquele que, conscientemente ou não, agiu de modo 

desconforme com o Direito Ambiental. 

É de se frisar ainda a imprescritibilidade do dano ambiental já reconhecida pelo 

Superior Tribunal de Justiça, como se percebe nesta ementa: 

ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL - DIREITO AMBIENTAL-  AÇÃO 

CIVIL PÚBLICA – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – 

IMPRESCRITIBILIDADE DA REPARAÇÃO DO DANO AMBIENTAL – 

PEDIDO GENÉRICO – ARBITRAMENTO DO QUANTUM DEBEATUR NA 

SENTENÇA: REVISÃO, POSSIBILIDADE - SÚMULAS 284/STF E 7/STJ. 

1.É da competência da Justiça Federal o processo e julgamento de Ação Civil 

Pública visando indenizar a comunidade indígena Ashaninka-Kampa do rio Amônia. 

2. Segundo a jurisprudência do STJ e STF trata-se de competência territorial e 

funcional, eis que o dano ambiental não integra apenas o foro estadual da Comarca 

local, sendo bem mais abrangente espraiando-se por todo o território do Estado, 

dentro da esfera de competência do Juiz Federal. 

3. Reparação pelos danos materiais e morais, consubstanciados na extração ilegal de 

madeira da área indígena. 

4. O dano ambiental além de atingir de imediato o bem jurídico que lhe está 

próximo, a comunidade indígena, também atinge a todos os integrantes do Estado, 

espraiando-se para toda a comunidade local, não indígena e para futuras gerações 

pela irreversibilidade do mal ocasionado. 

5. Tratando-se de direito difuso, a reparação civil assume grande amplitude, com 

profundas implicações na espécie de responsabilidade do degradador que é objetiva, 

fundada no simples risco ou no simples fato da atividade danosa, independentemente 

da culpa do agente causador do dano. 

6. O direito ao pedido de reparação de danos ambientais, dentro da logicidade 

hermenêutica, está protegido pelo manto da imprescritibilidade, por se tratar 
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de direito inerente à vida, fundamental e essencial à afirmação dos povos, 

independentemente de não estar expresso em texto legal. 

7. Em matéria de prescrição cumpre distinguir qual o bem jurídico tutelado: se 

eminentemente privado seguem-se os prazos normais das ações indenizatórias; 

se o bem jurídico é indisponível, fundamental, antecedendo a todos os demais 

direitos, pois sem ele não há vida, nem saúde, nem trabalho, nem lazer , 

considera-se imprescritível o direito à reparação. 

8. O dano ambiental inclui-se dentre os direitos indisponíveis e como tal está 

dentre os poucos acobertados pelo manto da imprescritibilidade a ação que visa 

reparar o dano ambiental. 

9. Quando o pedido é genérico, pode o magistrado determinar, desde já, o montante 

da reparação, havendo elementos suficientes nos autos. Precedentes do STJ. 

10. Inviável, no presente recurso especial modificar o entendimento adotado pela 

instância ordinária, no que tange aos valores arbitrados a título de indenização, por 

incidência das Súmulas 284/STF e 7/STJ. 

11. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido. 

(REsp 1120117/AC, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 10/11/2009, DJe 19/11/2009) (Grifo nosso).
37

 

Apesar de a imprescritibilidade mencionada referir-se ao dano, nada impede a 

extensão da fundamentação ali exposta para a manutenção da possibilidade de realização do 

Poder de Polícia ambiental via processo de licenciamento, eis que, em essência, o que está em 

jogo é o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, direito difuso 

que, enquanto tal, não pode ter sua exigibilidade vulnerada pela inação dos entes 

fiscalizadores, haja vista que o direito não lhes pertence, e sim a toda humanidade, inclusive 

àqueles que sequer foram concebidos. 

Daí segue que, sendo a prescrição uma sanção à inércia na defesa de seu direito 

por parte do titular da pretensão pelo prazo previsto em lei, como o direito difuso a um meio 

ambiente sadio não pertence aos licenciadores, possuindo ainda titularidade intergeracional, 

não se pode falar em inércia daqueles que não podem se defender e nem defender o direito de 

todos. Por conseguinte, não há que se falar em prescrição. 

Esse licenciamento tardio é chamado de licenciamento corretivo, justamente 

porque, prejudicado o desejável caráter prévio do licenciamento ambiental, como 

recomendam os princípios ambientais da prevenção e da precaução, busca-se, na medida do 

possível, adotar providências, no âmbito do processo de licenciamento, voltadas a mitigar, 

anular ou mesmo compensar os impactos ambientais negativos, assim como majorar os 

impactos positivos de determinado empreendimento, obra ou atividade. 
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 Ver ainda REsp 647493/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 22/05/2007, DJ 22/10/2007, p. 233; REsp 650.728/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 23/10/2007, DJe 02/12/2009.  
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Isto, evidentemente, quando for possível, à luz da legislação e dos conhecimentos 

técnico-científicos disponíveis, aproveitar o empreendimento e seus impactos sociais 

positivos (empregos, tributos etc) em harmonia com o direito fundamental ao meio ambiente 

sadio, haja vista que, caso o empreendimento se revele extremamente nocivo ao meio 

ambiente, não gerando benefícios capazes de compensar ou justificar sua manutenção, 

representando, portanto, um egoístico uso dos bens ambientais em detrimento da saúde e do 

bem-estar da sociedade, é de ser negada a licença ambiental, sem prejuízo da adoção de outras 

sanções de ordem civil, penal e administrativa, tais como a cessação das atividades, a 

demolição daquilo que houver sido irregularmente instalado e a recomposição da natureza 

afetada.
38

 

É recomendável, todavia, sempre que possível, aproveitar o empreendimento, 

buscando meios para sua regularização, sem prejuízo das penalidades cabíveis no caso de 

infração ambiental, visto que o que aqui se defende não é a impunidade do infrator, mas 

a necessária submissão do empreendimento ao licenciamento como forma de evitar, 

mitigar ou compensar riscos e danos ambientais. O licenciamento ambiental não tem por 

fim impedir o desenvolvimento de atividades que causem impactos ambientais negativos, 

mas, sim, buscar minorar estes impactos ou, pelo menos, compensá-los, além de ampliar os 

impactos positivos, notadamente os sociais.  

Trata-se, a regularização do empreendimento sem licenciamento prévio, de 

medida que configura um justo e necessário equilíbrio entre a restauração da ordem jurídica 

violada, a proteção do meio ambiente e a preservação das atividades humanas que, com certa 

frequência, envolvem vultosos recursos e carregam consigo outros benefícios sociais que não 

podem ser desprezados pelo ente licenciador.  
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 Nesse sentido é o pensamento de Talden Farias, para quem “Com efeito, no Brasil, uma grande parte das 

atividades potencial ou efetivamente poluidoras não está se submetendo ao mecanismo por causa da omissão do 

Poder Público. Em vista disso, há duas situações a serem consideradas. A primeira é a do empreendimento cujo 

licenciamento, por afrontar tão diretamente a legislação ambiental, não pode ser viabilizado, devendo por isso a 

atividade ser inteiramente paralisada. É a situação das empresas que operam dentro de unidades de conservação 

de regime integral ou que operem em desacordo com o zoneamento urbanístico ambiental já anteriormente 

estabelecido. Nesses casos, além de terem de arcar com as responsabilidades nos campos civil, penal e 

administrativo, os responsáveis não poderão dar continuidade à atividade. A segunda é a daquelas atividades 

que, apesar da ausência do licenciamento, apresentam condições de se regularizar desde que cumpram 

determinadas medidas mitigadoras ou compensatórias. Em tais casos a interdição da atividade não se faz 

necessária, já que além de não haver prejuízo efetivo para o meio ambiente, a sociedade sairia perdendo com a 

paralisação ou fechamento do empreendimento em termos de geração de emprego e de renda”. FARIAS, Talden. 

Licenciamento ambiental: aspectos teóricos e práticos. 2ª ed. Belo Horizonte: Forum, 2010, p. 59. No mesmo 

sentido FINK, Daniel Roberto. O controle jurisdicional do licenciamento ambiental. In: FINK, Daniel Roberto; 

ALONSO JR., Hamilton; DAWALIBI, Marcelo. Aspectos jurídicos do licenciamento ambiental. 3ª ed. Rio de 

Janeiro: Forense Universitária, 2004, p. 84. 
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O Decreto 4340/2002, que regulamenta a lei instituidora do Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação da Natureza, expressamente prevê, em seu art. 34, a necessidade da 

realização do licenciamento corretivo, in verbis: 

Art. 34.  Os empreendimentos implantados antes da edição deste Decreto e em 

operação sem as respectivas licenças ambientais deverão requerer, no prazo de doze 

meses a partir da publicação deste Decreto, a regularização junto ao órgão ambiental 

competente mediante licença de operação corretiva ou retificadora. 

Mas ainda resta a indagação feita no início deste tópico: sendo possível a 

regularização do empreendimento, deve ele ser submetido ao licenciamento trifásico? 

A resposta é negativa. Dependendo da fase em que esteja o empreendimento, obra 

ou atividade deve-se adaptar o processo de licenciamento ambiental, adequando-o à situação 

concreta. Com efeito, não há sentido, diante de um empreendimento instalado e em pleno 

funcionamento e que não pretenda ampliações, exigir a feitura de licença prévia ou mesmo a 

licença de instalação, tendo em vista que, em razão do desenrolar dos fatos, a utilidade dessas 

licenças restou prejudicada: o empreendimento já está instalado em determinado lugar, tendo 

sido superada a fase de planejamento e mesmo de instalação. 

No exemplo do parágrafo acima, se é de regularizar o empreendimento, e não 

destruí-lo para recomeçar, deve-se partir do quadro atual e, sendo possível, inseri-lo nas 

exigências ambientais. 

Como visto no tópico acima sobre a licença de operação, esta é uma licença que, 

basicamente, serve para averiguar se o empreendimento obra ou atividade seguiu as 

condicionantes impostas nas licenças anteriores, trata-se, assim, de uma ocasião apta a servir 

de revisão de tudo o que até ali foi feito, sem prejuízo de se estabelecerem novas exigências. 

No caso do licenciamento corretivo, deve-se conceder uma única licença, qual 

seja, a licença de operação
39

, mas que, dadas as peculiaridades do caso, deve ser precedida da 

apresentação de estudos típicos da fase de licença prévia, mas que aqui servirão para ensejar 

uma análise técnico-jurídica por parte do licenciador acerca da viabilidade do 

empreendimento e em que termos. Sem a apresentação desses estudos, não haveria como o 
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 OLIVEIRA, Antônio Inagê de Assis. Introdução à legislação ambiental brasileira e licenciamento 

ambiental. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005, p. 369. Segundo Talden Farias, “[…] Se o empreendimento já 

estiver instalado ou estiver em operação, o modelo a ser adotado é o do licenciamento ambiental corretivo, que 

consiste em uma licença ambiental capaz de englobar, na medida do possível, os três tipos de licença existentes, 

visto que as exigências que deveriam ter sido feitas ao tempo da licença prévia e da licença de instalação deverão 

ser supridas, na medida do possível. FARIAS, Talden. Licenciamento ambiental: aspectos teóricos e práticos. 

2ª ed. Belo Horizonte: Forum, 2010, p. 72. 
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licenciador decidir acerca da concessão da licença, eis que é o primeiro contato que terá com 

o empreendimento. 

Assim se pronuncia Antônio Inagê de Assis Oliveira: 

É claro que cada caso deve merecer uma análise individual, mas, no mínimo, deverá 

ser exigida para a expedição da LO a descrição do empreendimento; os principais 

impactos ambientais e socioeconômicos provocados pela sua operação e as medidas 

de proteção ambiental adotadas e projetadas, pois só de posse destes dados é que o 

órgão licenciador terá condições de analisar o empreendimento. É óbvio que, 

sempre, o órgão licenciador tem o dever de se esclarecer devidamente sobre o 

empreendimento sob licença para exatamente ter condições de deferir ou não a 

licença requerida e formular as exigências e restrições acaso cabíveis. A essa 

solicitação o requerente não pode se furtar, até sob pena de perempção de seu 

requerimento. De outro lado, como todo processo de licenciamento ambiental, este 

também deve ser transparente, de forma a poder ser acompanhado pela coletividade, 

devendo o órgão ambiental e o empreendedor ter condições de prestar os 

esclarecimentos pertinentes.
40

 

A supressão da necessidade de análise das licenças prévia e de instalação, além de 

resultar dos fatos, é amparada pela legislação ambiental atinente ao processo de 

licenciamento, como se vê dos seguintes dispositivos da Resolução 237/97 do CONAMA, in 

verbis: 

Art. 8º - O Poder Público, no exercício de sua competência de controle, expedirá as 

seguintes licenças: 

I - Licença Prévia (LP) - concedida na fase preliminar do planejamento do 

empreendimento ou atividade aprovando sua localização e concepção, atestando a 

viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem 

atendidos nas próximas fases de sua implementação; 

II - Licença de Instalação (LI) - autoriza a instalação do empreendimento ou 

atividade de acordo com as especificações constantes dos planos, programas e 

projetos aprovados, incluindo as medidas de controle ambiental e demais 

condicionantes, da qual constituem motivo determinante; 

III - Licença de Operação (LO) - autoriza a operação da atividade ou 

empreendimento, após a verificação do efetivo cumprimento do que consta das 

licenças anteriores, com as medidas de controle ambiental e condicionantes 

determinados para a operação. 

Parágrafo único - As licenças ambientais poderão ser expedidas isolada ou 

sucessivamente, de acordo com a natureza, características e fase do 

empreendimento ou atividade. 

Art. 9º - O CONAMA definirá, quando necessário, licenças ambientais 

específicas, observadas a natureza, características e peculiaridades da atividade 

ou empreendimento e, ainda, a compatibilização do processo de licenciamento 

com as etapas de planejamento, implantação e operação. 

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

específicos para as licenças ambientais, observadas a natureza, características e 

peculiaridades da atividade ou empreendimento e, ainda, a compatibilização do 

processo de licenciamento com as etapas de planejamento, implantação e 

operação. (Grifos nossos). 
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Da mesma forma a Resolução 006/87, que trata do licenciamento ambiental de 

obras de grande porte, assim dispõe: 

Art. 12 - O disposto nesta Resolução será aplicado, considerando-se as etapas de 

planejamento ou de execução em que se encontra o empreendimento. 

§ 1º - Caso a etapa prevista para a obtenção da LP ou LI já esteja vencida, a mesma 

não será expedida. 

§ 2º - A não expedição da LP ou LI, de acordo com o parágrafo anterior, não 

dispensa a transmissão aos órgãos estaduais competentes dos estudos 

ambientais executados por força de necessidade do planejamento e execução do 

empreendimento. 

§ 3º - Mesmo vencida a etapa da obtenção da LI, o RIMA deverá ser elaborado 

segundo as informações disponíveis, além das adicionais que forem requisitadas 

pelo(s) órgão(s) ambiental(ais) competente(s) para o licenciamento, de maneira 

a poder tornar públicas as características do empreendimento e suas prováveis 

conseqüências ambientais e sócio-econômicas.  

§ 4º - Para o empreendimento que entrou em operação a partir de 1º de fevereiro de 

1986, sua regularização se dará pela obtenção da LO, para a qual será necessária a 

apresentação de RIMA contendo, no mínimo, as seguintes informações: descrição 

do empreendimento; impactos ambientais positivos e negativos provocados em sua 

área de influência; descrição das medidas de proteção ambiental e mitigadoras dos 

impactos ambientais negativos adotados ou em vias de adoção, além de outros 

estudos ambientais já realizados pela concessionária. 

§ 5º - Para o empreendimento que entrou em operação anteriormente a 1º de 

fevereiro de 1986, sua regularização se dará pela obtenção da LO sem a necessidade 

de apresentação de RIMA, mas com a concessionária encaminhando ao(s) órgão(s) 

estadual(ais) a descrição geral do empreendimento; a descrição do impacto 

ambienta1 provocado e as medidas de proteção adotadas ou em vias de adoção. 

(Grifos nossos). 

Destarte, depreende-se que, mesmo as atividades, obras e empreendimentos já 

concluídos e que, por razões diversas, não se submeteram tempestivamente ao processo de 

licenciamento ambiental devem, a todo tempo, a ele recorrer, a fim de estar em situação 

regular dali em diante, bem como, acima de tudo, para bem tutelar o direito fundamental ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

3.4 Sobre o prazo das licenças 

Viu-se que é nota característica das licenças ambientais a sua temporariedade. 

Essa temporariedade não se confunde com a precariedade típica das autorizações, tendo em 

conta que, durante o prazo de validade da licença, o beneficiário desta, ressalvadas situações 

extremas e, pois, excepcionais, possui direito subjetivo de se submeter às condições então em 

vigor. 

O caráter temporário das licenças ambientais advém do fato de que as normas que 

lhe regem estipulam prazos de validade, mínimo e máximo.  
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Estipula-se um prazo mínimo a título de segurança do interessado no 

licenciamento. Afinal, deve dispor de um prazo razoável para desenvolver as tarefas que lhe 

competem ou que são inerentes à atividade licenciada, a depender da licença que esteja em 

vigor. 

O prazo máximo representa instrumento de controle dos riscos ambientais, 

concretos ou abstratos, gerados pela atividade, pois, em momento posterior à concessão das 

licenças, pode-se detectar, por razões diversas, que as condicionantes impostas na licença não 

mais se afiguram aptas a cumprir o seu papel de proteção
41

 ambiental, necessitando uma 

readequação à realidade atual. 

 Por exemplo, pode a técnica evoluir e se descobrir mecanismos mais modernos 

de proteção ambiental cuja instalação seja recomendada; podem mudar os padrões de controle 

ambiental e os níveis de emissão; pode-se descobrir que os impactos gerados pelo 

empreendimento somados àqueles ocasionados por outros tornam intolerável a manutenção 

daquela atividade; podem-se verificar riscos não previstos anteriormente e que, só com o 

desenvolvimento da atividade, revelaram-se etc. 

A definição do prazo exato, entre os limites mínimo e máximo definidos pela 

legislação, representa decisão fruto da discricionariedade
42

 do ente licenciador, que, 

avaliando, in concreto, as peculiaridades da atividade a ser desenvolvida, atentando para as 

suas peculiaridades, bem como para a intensidade e natureza dos impactos ambientais 

passíveis de serem causados ao meio ambiente, valendo-se da margem de liberdade que lhe é 

conferida pela norma, precisará um prazo de validade que não se revele nem excessivo, de 

forma a comprometer a incolumidade do meio ambiente, e nem insuficiente, que colocasse em 

risco à própria viabilidade do empreendimento licenciado. 

É fundamental sempre atentar, na fixação dos prazos das licenças ambientais, para 

o binômio segurança do empreendedor/proteção ambiental. Esses devem ser os parâmetros 
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 O termo proteção aqui deve ser entendido em sentido amplo, de forma a abranger a proteção propriamente 

dita, a preservação, a recuperação e mesmo a melhora, por ação humana, do meio ambiente. 
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 “Aceita-se, pois, neste estudo, inclusive, para fins de tentativa de redefinição do termo, a linha doutrinária que 

considera, com acerto, três elementos essenciais à discricionariedade: o complemento da previsão aberta da 

norma, a margem de livre decisão e a ponderação valorativa de interesses concorrentes. Além de pressupor a 

textura aberta da norma, a ser colmatada, seja mediante ‘a tarefa  de complementação da facti species’, seja 

mediante a determinação dos efeitos, para além daqueles parcialmente previstos, consiste, essencialmente, numa 

margem de liberdade de decisão da Administração Pública, exercitável por meio de um juízo de valoração ou 

hierarquização, à luz do interesse público protegido pela norma que a confere, de todos os interesses (públicos 

e privados) que possam ser satisfeitos pela decisão a ser tomada administrativamente” (Grifo do autor). 

MORAES, Germana de Oliveira. Controle jurisdicional da administração pública. São Paulo: Dialética, 

1999, p. 35.    
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que servirão de baliza para o agir administrativo escorreito e equilibrado. O desrespeito a esse 

equilíbrio pode conduzir a um controle superveniente desse ato, notadamente pelo Poder 

Judiciário. 

No âmbito federal, a Resolução CONAMA 237/97 assim rege os prazos de 

validade das licenças ambientais: 

Art. 18 - O órgão ambiental competente estabelecerá os prazos de validade de cada 

tipo de licença, especificando-os no respectivo documento, levando em consideração 

os seguintes aspectos: 

I - O prazo de validade da Licença Prévia (LP) deverá ser, no mínimo, o 

estabelecido pelo cronograma de elaboração dos planos, programas e projetos 

relativos ao empreendimento ou atividade, não podendo ser superior a 5 (cinco) 

anos. 

II - O prazo de validade da Licença de Instalação (LI) deverá ser, no mínimo, o 

estabelecido pelo cronograma de instalação do empreendimento ou atividade, não 

podendo ser superior a 6 (seis) anos. 

III - O prazo de validade da Licença de Operação (LO) deverá considerar os planos 

de controle ambiental e será de, no mínimo, 4 (quatro) anos e, no máximo, 10 (dez) 

anos. 

§ 1º - A Licença Prévia (LP) e a Licença de Instalação (LI) poderão ter os prazos de 

validade prorrogados, desde que não ultrapassem os prazos máximos estabelecidos 

nos incisos I e II 

§ 2º - O órgão ambiental competente poderá estabelecer prazos de validade 

específicos para a Licença de Operação (LO) de empreendimentos ou atividades 

que, por sua natureza e peculiaridades, estejam sujeitos a encerramento ou 

modificação em prazos inferiores. 

§ 3º - Na renovação da Licença de Operação (LO) de uma atividade ou 

empreendimento, o órgão ambiental competente poderá, mediante decisão motivada, 

aumentar ou diminuir o seu prazo de validade, após avaliação do desempenho 

ambiental da atividade ou empreendimento no período de vigência anterior, 

respeitados os limites estabelecidos no inciso III. 

§ 4º - A renovação da Licença de Operação(LO) de uma atividade ou 

empreendimento deverá ser requerida com antecedência mínima de 120 (cento e 

vinte) dias da expiração de seu prazo de validade, fixado na respectiva licença, 

ficando este automaticamente prorrogado até a manifestação definitiva do órgão 

ambiental competente. 

 

Cumpre informar que esses prazos podem ser diferentes no âmbito dos demais 

entes federados, considerada sua autonomia, devendo, contudo, ser respeitados os limites 

fixados no âmbito federal, por se tratar de norma geral.
43

 

Depreende-se da leitura dos dispositivos acima transcritos que a Resolução 237 

prevê prazos diferenciados para cada uma das modalidades de licenças ambientais. 
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 MILARÉ, Édis. Direito do ambiente: doutrina, jurisprudência, glossário. 3ª ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2004, p. 495; MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro. 20ª ed. São Paulo, 

Malheiros, 2012, p. 337.  
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Para a licença prévia, o prazo mínimo é aquele estabelecido pelo cronograma de 

elaboração dos planos, programas e projetos relativos ao empreendimento ou atividade, não 

podendo ser superior a 5 (cinco) anos.  

Ao se atrelar o prazo mínimo ao cronograma de elaboração do planejamento da 

atividade, busca-se exatamente viabilizar as modificações impostas na licença prévia, 

permitindo ao interessado adequar a concepção de seu empreendimento, notadamente de seu 

projeto executivo, às exigências ambientais, seja levantando recursos, seja realocando o 

empreendimento, entre outras medidas que sejam necessárias para que, quando chegar o 

momento da instalação, época em que se iniciarão os impactos ambientais, tenha-se projetado 

um empreendimento ecologicamente viável. 

O prazo máximo de cinco anos fixado é necessário, porque, ainda que, nessa 

etapa, não tenham começado os impactos ao meio ambiente, deve-se ter um prazo em que, 

presumidamente, seja imprescindível uma reavaliação pelo licenciador do projeto do 

empreendimento. Em cinco anos, prazo máximo desta licença, a conjuntura pode ser outra. É 

de se recordar, ainda, que atendidos os requisitos da licença prévia, fará jus o empreendedor à 

licença de instalação, fase a partir da qual já serão sensíveis os impactos ambientais. 

Aliás, mesmo num horizonte temporal inferior, podem se apresentar modificações 

relevantes que afetem substancialmente as condições fixadas para a concessão de uma licença 

prévia.   

Antônio Inagê de Assis Oliveira cita, como exemplo, situação hipotética em que, 

em determinada localidade, não exista ainda zoneamento ambiental, mas este esteja na 

iminência de ser implantado. Como, na época da concessão da licença, não havia o 

zoneamento, a licença foi concedida. Ora manter-se tal situação implicaria não só prejuízo 

ambiental como desrespeito ao princípio isonômico, na medida em que outros que, por 

questão de dias, efetuaram posteriormente um pedido de licença semelhante teriam seu pleito 

extremamente dificultado ou até indeferido.
44

 

Se assim se dá com a licença prévia, com muito maior razão se deve adotar um 

prazo máximo de validade das licenças relativas às etapas de instalação e operação da 

atividade, quando serão concretos e continuados, quando não crescentes, os impactos 

ambientais. 
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Para a licença de instalação, o prazo mínimo é o do cronograma de instalação da 

atividade, limitado a seis anos. Assegura-se, assim, o respeito ao planejamento das atividades 

já chancelado pela Administração via licenças prévia e de instalação, dispondo o 

empreendedor, no mínimo, do tempo previsto em seu cronograma de instalação, limitado a 

seis anos. 

E se, nos prazos máximos concedidos das licenças prévia e de instalação, o 

interessado não conseguir cumprir aquilo a que se propôs? Nessa situação, a norma diz que os 

prazos poderão ser prorrogados, respeitado o limite máximo previsto in abstracto (art. 

18,§1º). 

E se, ainda assim, não se conseguir respeitar esses prazos? A norma pode ser 

entendida no sentido de que, em tal situação, não há que se falar em prorrogação. De fato, de 

prorrogação não se tratará, devendo o interessado buscar obter nova licença, quando, então, 

aplicar-se-ão os mesmos prazos já mencionados. 

Não seria razoável entender que a superação do prazo máximo das licenças 

resultaria no impedimento de realização da atividade pretendida. Com efeito, mesmo que se 

esteja na fase de planejamento, o interessado terá suportado dispêndios diversos, que se 

avolumam, obviamente, na fase de implantação do empreendimento.  

Como a concessão da licença ambiental é ato predominantemente vinculado ou, 

ainda que fruto de poder discricionário, após concedida, segue o mesmo regime jurídico das 

licenças concedidas em decisões regradas, declarando que aquilo que pretende fazer o 

interessado está de acordo com a proteção do meio ambiente, tem-se que, demonstrado pelo 

interessado que atende os requisitos ambientais, faz jus a uma nova licença.  

Para obtê-la, no entanto, sujeitar-se-á aos critérios então em vigor, que podem ser 

mais rigorosos do que aqueles da época em que sua atividade havia sido primeiro licenciada. 

Se, para renovar as licenças, esse rigor superveniente pode ser exigido, quanto mais para a 

concessão de uma nova licença ambiental. 

Como regra geral, na situação acima aventada, não se crê ser necessário ao 

empreendedor que, por exemplo, já possua uma licença de instalação requeira novamente uma 

licença prévia. Poderá postular diretamente uma licença de instalação. 

Para a licença de operação, previu-se que deverá respeitar os termos dos planos de 

controle ambiental, devendo ser de, no mínimo, quatro anos e, no máximo, dez anos. De 
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acordo com as peculiaridades da atividade, a autoridade licenciadora estabelecerá um plano de 

monitoramento da atividade, que recomendará a renovação da licença em prazos maiores ou 

menores. A norma, no entanto, assegurou um prazo mínimo, no intuito de dar segurança ao 

interessado. 

É de se ressaltar que, a teor do parágrafo segundo do art. 18 da Resolução 237, “o 

órgão ambiental competente poderá estabelecer prazos de validade específicos para a Licença 

de Operação (LO) de empreendimentos ou atividades que, por sua natureza e peculiaridades, 

estejam sujeitos a encerramento ou modificação em prazos inferiores” . Trata-se como se vê, 

de norma que realça a discricionariedade do licenciador na avaliação do caso concreto que se 

lhe apresenta. 

A fim de bem proteger o meio ambiente, bem como propiciar segurança ao 

interessado no licenciamento, pode o licenciador sair dos parâmetros ordinários de fixação de 

prazo para a licença de operação, para determinar outros, desde que razoáveis, para atingir a 

finalidade referida, que melhor se adaptem às nuances do caso. 

No caso da licença de operação, o prazo “deve ser dilatado o suficiente para que o 

empreendedor tenha a segurança para calcular a necessidade de capital, sua remuneração e 

prever a formação de reservas para fazer face à novas exigências de controle que poderão ser 

feitas quando da renovação de sua licença”.
45

 

Na hipótese de renovação da licença de operação, não há que se falar em direito 

subjetivo de renovação pelo mesmo prazo anteriormente concedido. O desenvolver da 

atividade licenciada pode demonstrar ao ente licenciador que o prazo anteriormente deferido 

não se mostra adequado para a tutela ambiental ou mesmo o licenciador pode chegar à 

conclusão de que não se fazem necessárias renovações tão frequentes. Daí porque a 

Resolução 237 diz, no parágrafo terceiro do art. 18, que “na renovação da Licença de 

Operação (LO) de uma atividade ou empreendimento, o órgão ambiental competente poderá, 

mediante decisão motivada, aumentar ou diminuir o seu prazo de validade, após avaliação do 

desempenho ambiental da atividade ou empreendimento no período de vigência anterior, 

respeitados os limites estabelecidos no inciso III”. 

Sabendo-se que uma eficiente análise acerca dos termos de renovação da licença 

de operação demanda tempo e que são escassos os recursos humanos e materiais dos órgãos e 
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entes licenciadores, buscando não gerar uma solução de continuidade das atividades até ali 

correta e licitamente desempenhadas pelo interessado – uma suspensão, imotivada, das 

atividades poderia lhe gerar incomensuráveis prejuízos -, a Resolução 237 disse, no parágrafo 

quarto do mesmo artigo 18, que “a renovação da Licença de Operação (LO) de uma atividade 

ou empreendimento deverá ser requerida com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) 

dias da expiração de seu prazo de validade, fixado na respectiva licença, ficando este 

automaticamente prorrogado até a manifestação definitiva do órgão ambiental competente”. 

Muito razoável e sábia a norma em tela. De um lado, impõe ao interessado a 

obrigação de requerer a renovação da licença com cento e vinte dias de antecedência da 

expiração de sua licença, possibilitando a Administração já se organizar e adotar as 

providências a seu cargo destinadas a avaliar o pleito de renovação. 

De outro lado, na hipótese de não se conseguir apreciar o pedido antes da 

expiração da licença já concedida, estabelece-se uma prorrogação até a manifestação 

definitiva da Administração. 

O fato de não ter sido previsto um prazo máximo para que o licenciador examine 

o pedido de renovação não deve ser visto como uma autorização normativa para a 

Administração analisar o pedido de renovação quando lhe convier. Tal modo de entender a 

norma em questão traria riscos consideráveis ao meio ambiente, por tudo o que já se expôs. 

Deve, isto sim, o licenciador envidar todos os esforços para analisar o pedido de 

renovação no menor espaço de tempo possível, sob pena de ser responsabilizado, juntamente 

com o interessado na renovação, pelos danos ambientais porventura causados.
46

 

Se, durante esse período de prorrogação automática, a atividade se revelar danosa 

ao meio ambiente, deve haver uma atuação do licenciador de forma expressa e motivada, a 
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fim de, por exemplo, suspender a licença ou modificá-la
47

. Aqui é relevante a vigilância da 

sociedade e demais órgão de defesa ambiental, como o Ministério Público e entidades 

integrantes do terceiro setor
48

.  

De certa forma, partindo-se da premissa de que sempre, cedo ou tarde, ter-se-á 

uma renovação da licença de operação concedida, pode-se afirmar que o processo de 

licenciamento ambiental está sempre em aberto, ainda que somente para monitorar as 

atividades já licenciadas. 

No dizer de Carla Amado Gomes: 

 [...] Na sociedade atual, qualquer permissão concedida em cenários de incerteza é, 

por essência, precária, constituindo a sua atualização um ônus do operador, de motu 

proprio ou na sequencia de inetervenção fiscalizadora das entidades competentes. 

Existe um dinamismo ineliminável na gestão do risco ligado à continua evolução da 

técnica, a qual cria novos riscos e minimiza outros.
49

  

 São os olhos vigilantes do Estado e da sociedade, sempre abertos e atentos para 

os riscos ambientais que os cercam, haja vista que, em um simples piscar, ainda que fruto do 

cansaço ou da dificuldade imposta pelos múltiplos objetos que devem acompanhar, o que 

antes estava ali, agora não mais está; o que trazia benefícios, agora gera malefícios; o que 

antes parecia certo e seguro, agora se apresenta dúbio e perigoso; se antes o meio ambiente 

parecia protegido, pode agora estar à beira de sofrer um dano ambiental irreversível. Sim, na 

sociedade de risco, é bom mesmo abrir os olhos e mantê-los abertos, sob pena de se tomar um 

caminho sem retorno. 

3.5  Modificação, suspensão e extinção das licenças 

Ao longo deste trabalho, vem-se chamando atenção para a necessidade de 

previsão da possibilidade jurídica de modificação, de tempos em tempos, das condicionantes 

dispostas nas licenças ambientais, como forma de assegurar uma sempre atual fiscalização das 

atividades efetivas ou potencialmente poluidoras do meio ambiente. 
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Disse-se que, durante o prazo de validade das licenças, em regra, goza o titular da 

licença ambiental da segurança de que não será incomodado pelos órgãos ambientais de 

controle, desde que cumpra as condições que lhe foram impostas em cada licença deferida. 

Ocorre que essa estabilidade da licença ambiental, algumas vezes, em que pese 

isto se dar em hipóteses excepcionais, deve ceder diante da necessidade de proteção 

ambiental. Em certos casos, por responsabilidade imputada ao próprio empreendedor, em 

outros, sem qualquer reconhecimento de conduta ilícita por parte dele. 

A própria Lei 6938/81, quando previu o licenciamento ambiental como um dos 

instrumentos de sua efetivação (art. 9º, IV), também mencionou a possibilidade de revisão 

das atividades efetiva ou potencialmente poluidoras. 

Convém não misturar revisão das licenças ambientais com sua renovação.  Por 

revisão, deve-se entender a alteração, suspensão ou extinção da licença ambiental, por razões 

diversas que serão abaixo explicadas, durante seu prazo de validade. Já a renovação, é 

resultado do deferimento do pedido de nova licença ou prorrogação da primeira por força da 

expiração seu prazo de validade.
50

 

Diante dessa possibilidade de afetação da licença ambiental, ainda que durante seu 

prazo de validade, para que se conforme a realidade jurídica até então em vigor em 

determinado processo de licenciamento com a realidade fenomênica atual, é que se diz que a 

licença ambiental é rebus sic standibus, isto é, que se mantém enquanto se mantiverem as 

condições existentes por ocasião de sua concessão.
51

 

Previu-se, na Resolução 237/97, hipóteses de modificação, suspensão e extinção 

anômala das licenças ambientais. Confira-se a redação do art. 19 da mencionada Resolução: 

Art. 19 – O órgão ambiental competente, mediante decisão motivada, poderá 

modificar os condicionantes e as medidas de controle e adequação, suspender ou 

cancelar uma licença expedida, quando ocorrer: 

I - Violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais. 

II - Omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a 

expedição da licença. 

III - superveniência de graves riscos ambientais e de saúde. 
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De início, é de se evidenciar que, acertadamente, o caput do art. 19 deixa claro 

que existe um ônus para aplicar essas medidas que afetam o teor ou a própria existência e 

validade da licença ambiental, qual seja, o dever que tem o licenciador de motivar, com 

argumentos notadamente técnicos e verazes, o porquê de se estar desconstituindo uma licença 

que foi precedida de um processo administrativo, no bojo do qual se trouxe colaboração do 

interessado, da Administração e, muitas vezes, da própria sociedade, bem como estudos 

técnicos que embasaram a decisão de deferimento da licença. 

É exigência do devido processo legal aplicado ao processo de licenciamento 

ambiental o direito de defesa e de produção de provas para demonstrar o desacerto dos 

argumentos que desfavorecem uma das partes do processo, e isto somente se faz possível 

mediante a publicidade das razões, materializada na motivação do ato superveniente, que seja 

apta a esclarecer o empreendedor o que levou à restrição de seu direito. 

Deve a Administração demonstrar o que mudou, ou quais foram os erros 

cometidos no passado, que provocam a necessidade superveniente de intervir na licença 

ambiental. 

Está implícita na norma em destaque, sendo, ademais, exigência constitucional e 

da Lei 9784, aplicável subsidiariamente ao processo administrativo de licenciamento 

ambiental, que o titular da licença ambiental tenha, de preferência, uma defesa prévia à 

intervenção na sua licença. Falou-se de preferência, pois pode ocorrer de a necessidade de 

intervenção na licença ser urgente, situação que, uma vez demonstrada, dá ensejo a um 

diferimento desse contraditório prévio. 

Para que respeite as exigências do devido processo legal, a decisão do licenciador 

deve se pronunciar expressamente sobre os argumentos defensivos apresentados pelo titular 

da licença questionada. 

O dispositivo fala de três possíveis ocorrências que podem afetar a configuração 

das licenças já deferidas: a) modificação das condicionantes e medidas de controle e 

adequação; b) suspensão e c) cancelamento. 

Modificação implica alteração do teor da licença, de seu conteúdo, de seus efeitos. 

A norma fala que são passíveis de modificação as condicionantes e as medidas de controle e 

adequação. 
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Isso que se pretende modificar são justamente os elementos restritivos da 

liberdade do empreendedor que figuram na licença concedida, como por exemplo, 

determinação de adoção de equipamentos de combate à poluição, realocação do 

empreendimento, adoção de medidas de compensação ambiental etc. 

Para Maria Luiza Machado Granziera, trata-se de atecnia da norma, haja vista que 

as condicionantes e medidas de controle e adequação são, justamente, as condições para a 

obtenção da licença, não podendo ser alteradas durante o período em que ela está em vigor, 

mas somente quando de sua concessão ou renovação.
52

 

Não se concorda com esse posicionamento. É verdade que o que se pretende 

modificar são coisas que constam da própria licença ambiental por ocasião de sua concessão 

ou renovação. Nem, por isso, contudo, dentro da visão de que aqui se está a falar de situação 

excepcional, pode-se proscrever completamente a possibilidade de modificação dessas 

condições durante o prazo de validade da licença, em prol da tutela do direito fundamental ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

Insista-se, mais uma vez, considerada uma situação extrema que demonstre 

claramente que esperar para agir implicaria graves riscos ambientais.  

Na segunda hipótese de intervenção superveniente da licença ambiental fala-se em 

suspensão. Trata-se de situação em que, não basta a modificação das condições inerentes à 

licença, fazendo-se necessária a paralisação de seus efeitos, a fim de que haja tempo hábil 

para se buscar uma solução ambientalmente adequada. 

Por fim, tem-se o cancelamento. Este, como o próprio nome está a revelar, gera a 

desconstituição definitiva da licença, a sua retirada do mundo jurídico. Só deve ser aplicada 

em situações de maior gravidade, em que seja impossível manter a validade da licença 

concedida sem riscos socioambientais graves. O termo cancelamento é genérico, nele estando 

englobadas diversas possibilidades, como invalidação, cassação e, até mesmo, caducidade. 

A adoção de uma das medidas acima mencionadas seguirá as peculiaridades do 

caso concreto, podendo ocorrer por vício de origem, isto é, que macula a licença desde seu 

nascimento, ou irregularidade superveniente, imputável, ou não, ao titular da licença. 
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Hipótese de vício na origem é descrita no inciso II do art. 19 da Resolução 237, no 

qual se menciona “omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a 

expedição da licença”.  

Vê-se que manifestação de má-fé, dolo, por parte do titular da licença, que, 

pretendendo desenvolver sua atividade sem se submeter ao rigor das normas de proteção 

ambiental, engana a Administração, seja por ação, quando presta informações falsas, ou 

omissão, quando esconde dados relevantes para decisão acerca da licença postulada. 

Como se trata de ato ilícito, a sanção aqui aplicável é a de nulidade da licença, ou 

seja, o reconhecimento (declaração) de que nasceu sem atender aos requisitos de validade que 

lhe são próprios, sem prejuízo de apuração da responsabilidade do titular da licenças em 

outras esferas (civil e penal). Não há que se falar aqui em indenização de qualquer espécie, 

por maior que seja o prejuízo do titular da licença, haja vista que foi ele o causador da 

invalidade da licença. Entender o contrário representaria desapreço pelo princípio geral de 

direito que diz que ninguém pode se beneficiar de sua própria torpeza. 

Nas situações descritas nos incisos I e III do art. 19 da Resolução 237, tem-se a 

possibilidade de desconstituição da licença por motivo superveniente à sua concessão. 

Cuidam-se, assim como a invalidade, de situações que se enquadram no conceito de extinção 

dos atos administrativo por retirada. Veja-se, a respeito, a lição de Celso Antônio Bandeira 

de Mello: 

III – retirada do ato. Sucede quando o Poder Público emite um ato concreto com 

efeito extintivo sobre o anterior. Várias são as hipóteses: 

retirada  por razões de conveniência e oportunidade. É a revogação […]; 

retirada porque o ato foi praticado em desconformidade com a ordem jurídica. É a 

invalidação […]; 

retirada porque o destinatário do ato descumpriu as condições que deveriam 

permanecer atendidas a fim de poder continuar desfrutando da situação jurídica. É a 

cassação […]; 

retirada porque sobreveio norma jurídica que tornou inadmissível a situação dantes 

permitida pelo Direito e outorgada pelo ato precedente. É a caducidade […]; 

retirada porque foi emitido ato, com fundamento em competência diversa da que 

gerou o ato anterior, mas cujos efeitos são contrapostos aos daquele. É a 

contraposição ou derrubada […].( Grifos do autor).
53

  

Como primeiro exemplo de desconstituição da licença por ato superveniente, tem-

se a hipótese descrita no inciso I do art. 19 da Resolução 237/97, que trata da “violação ou 

inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais”. Aqui se encaixa aquele que, 
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embora tenha obtido licitamente a licença ambiental, não cumpre seus ditames, suas 

condições ou mesmo outras restrições previstas na própria legislação ambiental (vício 

superveniente). É o que a doutrina do Direito Administrativo chama de cassação da licença. 

Nessa hipótese, valem as mesmas observações feitas no caso da invalidade da licença no que 

diz respeito ao descabimento de qualquer indenização, pois foi o titular da licença que, com 

sua conduta ilícita, gerou a cassação da licença. 

No inciso III (superveniência de graves riscos ambientais e de saúde), encontra-se 

nítido exemplo da possibilidade já mencionada de os riscos só serem constatados após a 

concessão da licença ambiental, por evolução do conhecimento científico, por exemplo. Crê-

se que aqui se está diante de hipótese de caducidade do ato.  

Com efeito, a legislação ambiental e de saúde é repleta de conceitos jurídicos 

indeterminados, para cuja densificação é essencial o caso concreto. Se os fatos mudam de 

contorno, seja porque se está diante de fatos efetivamente novos, seja porque há uma 

revaloração dos fatos à luz de novos conhecimentos, ter-se-á verdadeira mudança de sentido 

da norma, ou melhor, uma nova norma, que torna incompatível a manutenção da licença 

deferida com base na densificação dos conceitos indeterminados feita com base na realidade 

anterior.
54

 

Na situação de caducidade, o prejudicado, desde que não tenha agido com dolo ou 

culpa no sentido de gerar o agravamento dos riscos ambientais ou à saúde, faz jus à 

indenização. Efetivamente, em tal conjuntura, não foi o titular da licença ambiental que deu 

causa à caducidade da licença, e sim fatos alheios ao seu agir, ainda que, objetivamente 

falando, vinculem-se à atividade por ele desenvolvida. 

 Certamente, o titular da licença terá feito investimentos e, possivelmente, não terá 

a possibilidade de amortizá-los ou mesmo retirar o esperado lucro por conta da retirada de sua 

licença ambiental do mundo jurídico. Se, por um lado, o meio ambiente não pode ser 

prejudicado pela irresponsável manutenção de uma atividade que gera graves riscos 

ambientais ou à saúde, por outro, não pode o titular da licença ter seu direito de propriedade 

fulminado. Nessa situação, a retirada da licença implica verdadeira desapropriação de direito 
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criação”.  BELLO FILHO, Ney de Barros. Teoria do Direito e Ecologia: apontamentos para um direito ambiental 

no Século XXI. In: FERREIRA, Heline Sivini; LEITE, José Rubens Morato; BORATTI, Larissa Verri (Org.). 

Estado de Direito Ambiental: tendências. 2ª. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2010, p. 289.  
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economicamente valorável do titular da licença e, como tal, merece o amparo do direito e 

deve ser indenizado. Não fosse assim, “o peso da defesa e da proteção ambiental recairia 

exclusivamente sobre os ombros do administrado, em dissonância com o art. 225 da Lei 

Maior, por força do qual o Poder Público e a coletividade devem compartilhar solidariamente 

o ônus da responsabilidade ambiental” (Grifo do autor).
55

 

Corroborando o ponto de vista aqui sustentado está o pensamento de Daniel 

Roberto Fink e André Camargo Horta de Macedo:  

[…] Em qualquer caso, contudo, é importante que se considerem os aspectos 

econômicos envolvidos, bem como os direitos subjetivos, em especial aqueles que 

dizem respeito ao empreendedor. Em se tratando de ato vinculado, e havendo novas 

circunstâncias que recomendem a suspensão ou retirada da licença ambiental, sem 

que o empreendedor tenha dado causa a elas, certamente ele faz jus ao ressarcimento 

de seu investimento, bem como os lucros cessantes e perdas e danos. Caso contrário, 

a hipótese representaria verdadeiro confisco, repugnado por nosso sistema jurídico. 

(Grifo do autor).
56

 

Talden Farias vislumbra a possibilidade de revisão em favor do interessado na 

licença, pontuando que o que se revisa é o licenciamento (processo), e não a licença (ato)
57

. 

Pensamos assistir parcial razão ao ilustre autor, pelo menos se o referencial a ser tomado for o 

art. 19 da Resolução 237.
58

 

 É claro que todo ato administrativo está sujeito a controle, interno ou externo, 

podendo ser revisado caso seja comprovado erro ou mudança das condições que levaram ao 

indeferimento do pleito do administrado. Todavia, as hipóteses tratadas no art. 19 da 

Resolução 237/97 são de revisão da licença, pressupondo uma licença concedida ao 

interessado, e não uma negativa do pedido de licença. 

                                                 
55

 MILARÉ, Édis. Direito do ambiente: doutrina, jurisprudência, glossário. 3ª ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2004, p. 500. 
56

 FINK, Daniel Roberto; André Camargo Horta de Macedo. Roteiro para licenciamento ambiental e outras 

considerações. In: FINK, Daniel Roberto; ALONSO JR., Hamilton; DAWALIBI, Marcelo. Aspectos jurídicos 

do licenciamento ambiental. 3ª ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004, p. 17. No mesmo sentido cf. 

FARIAS, Talden. Licenciamento ambiental: aspectos teóricos e práticos. 2ª ed. Belo Horizonte: Forum, 2010, 

p.180; MILARÉ, Édis. Direito do ambiente: doutrina, jurisprudência, glossário. 3ª ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2004, p. 499-500; Antônio Inagê de Assis. Introdução à legislação ambiental brasileira e 

licenciamento ambiental. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005, p. 398; TRENNEPOHL, Curt; TRENNEPOHL, 

Terence. Licenciamento ambiental. 3ª ed. Niterói: Impetus, 2010, p. 29. 
57

 FARIAS, Talden. Licenciamento ambiental: aspectos teóricos e práticos. 2ª ed. Belo Horizonte: Forum, 

2010, p. 160. 
58

 De fato, o art. 9º., IV, da Lei 6938/81 fala em revisão das atividades, e não da licença ambiental, o que poderia 

ensejar uma interpretação mais ampla do termo revisão, de forma a abarcar o ponto de vista do mencionado 

autor. 
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Assim, pode até haver a revisão do ato de indeferimento da licença, mas, a nosso 

ver, tal não se dará com fundamento no art. 19 da Resolução 237/97, e sim com base no 

Direito Administrativo geral.  

Entretanto, no caso de licença concedida, mas em termos mais restritivos do que o 

necessário para a tutela ambiental, hipótese aventada pelo próprio autor citado, como se tem 

uma licença a ser revista, pensamos que, com base no caput do dispositivo sob comento, 

pode-se depreender que é possível uma modificação da licença, para torná-la mais favorável 

ao interessado. Afinal, aplica-se ao licenciamento ambiental o princípio da proporcionalidade, 

de forma que a liberdade do indivíduo só deve ser restringida na exata medida necessária para 

a tutela do direito fundamental a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, nem mais 

nem menos. 

 



 

 

4. PROCEDIMENTO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

No presente tópico, será feita a explanação acerca de como se desenvolve, de uma 

forma geral, o processo administrativo de licenciamento ambiental. Diz-se de forma geral, 

porque, a depender da atividade licenciada ou mesmo do estágio dessas atividades, pode-se ter 

uma variação do procedimento, com a concentração de atos, variação de prazos, realização de 

estudos específicos etc, com fim de se ter uma adequação ótima entre a situação concreta que 

se apresenta ao ente ou órgão licenciador e os atos a serem praticados no interior do processo 

de licenciamento. Adiante-se que a matéria relativa à competência para o licenciamento 

ambiental, por sua relevância e caráter polêmico, será tratada em item apartado. 

4.1 Considerações iniciais 

Inicialmente, é preciso destacar que, nos termos do art. 8º, I, da Lei 6938/81 e art. 

7º, I, do seu regulamento, qual seja, o Decreto 99274/90, compete ao Conselho Nacional do 

Meio Ambiente (CONAMA), órgão consultivo e deliberativo do Sistema Nacional do Meio 

Ambiente - Sisnama, “estabelecer, mediante proposta do IBAMA, normas e critérios para o 

licenciamento de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras, a ser concedido pela União, 

Estados e Municípios e supervisionada pelo referido instituto”. 

Assim, cabe ao CONAMA, mediante ato infralegal de natureza normativa, editar 

o procedimento atinente ao processo de licenciamento ambiental. Não se vislumbra, aqui, 

qualquer irregularidade, haja vista que a descrição de procedimento é um dos campos em que, 

legitimamente, pode ser exercida a competência normativa da Administração Pública. 

Pois bem. Desincumbindo-se da competência acima aludida, o CONAMA editou 

a Resolução n. 237/97, que regula o licenciamento ambiental que aqui chamamos de 

ordinário. Fixa a referida resolução normas gerais para o processo de licenciamento 

ambiental. 

Como visto, o processo de licenciamento ambiental, como processo 

administrativo que é, é composto pela prática de sucessivos atos administrativos, bem como 

atos dos particulares, que, embora guardem existência própria, são intimamente conectados, 

sendo encadeados segundo um rito traçado pela legislação, no caso, Resolução n. 237/97 do 

CONAMA, com o fito de se chegar a um momento final, qual seja, a decisão que implicará o 

deferimento, ou não, de licença ambiental. 
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No ano de 2011, veio a lume a Lei Complementar 140, que trouxe profunda 

repercussão no processo de licenciamento ambiental e em seu procedimento, daí porque não 

se poderia deixar de fazer menção às alterações procedimentais provocadas pela citada Lei 

Complementar. Oportuno dizer que, a teor do art. 18 da Lei Complementar, as normas nela 

previstas aplicam-se apenas aos processos de licenciamento iniciados a partir de sua vigência. 

Aqui um esclarecimento se faz necessário. Em que pese parecer óbvio, convém 

dizer que licenciamento ambiental e licença ambiental são realidades diversas. Quando 

indagamos a alguém se seu empreendimento foi licenciado, queremos saber se obteve a 

licença ambiental, e não se foi submetido ao licenciamento ambiental. Em outras palavras, 

licenciamento é o processo administrativo que pode, ou não, resultar no deferimento da 

licença ambiental pretendida.
1
 

4.2 Rito do licenciamento 

Em momento anterior, já se descortinou uma interessante especificidade do 

processo de licenciamento ambiental se comparado com outros processos administrativos que 

precedem a obtenção de licenças perante a Administração Pública. 

É que o licenciamento ambiental é dividido em etapas, cada uma com sua 

característica, que se dão de forma sucessiva, de maneira que, pelo menos como regra geral, o 

interessado na licença ambiental só pode avançar para a etapa seguinte caso atenda os 

requisitos impostos na etapa anterior. 

Tendo como referencial as licenças passíveis de serem concedidas no processo de 

licenciamento, viu-se que o licenciamento ambiental divide-se em três fases ou etapas: a) 

licença prévia; b) licença de instalação e c) licença de operação. Agora, é chegado o momento 

de ver como se desenvolvem os atos processuais até atingir o momento da decisão acerca de 

cada uma dessas licenças. 

Inicialmente, na fase aqui chamada de preliminar, o interessado procura o ente ou 

órgão competente para executar o processo de licenciamento. De posse da descrição da 

atividade que se pretende desenvolver, o licenciador estipula quais serão os estudos, 

documentos e projetos necessários à obtenção da licença a ser obtida (Resolução n. 237/97, 

art. 10, I). 

                                                 
1
 FARIAS, Talden. Licenciamento ambiental: aspectos teóricos e práticos. 2ª ed. Belo Horizonte: Forum, 2010, 

p. 27. 
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Os estudos ambientais, dentre os quais se destaca o Estudo de Impacto Ambiental, 

são custeados pelo interessado na licença ambiental e devem ser elaborados por pessoas 

devidamente capacitadas e que tenham a imparcialidade necessária para emitir opiniões 

técnicas capazes de subsidiar as decisões a serem tomadas no curso do processo de 

licenciamento (art. 11 da Resolução 237/97). 

Uma vez reunida essa documentação, inicia-se o que aqui se denomina de fase 

postulatória do licenciamento, na qual o interessado na obtenção da licença efetua um 

requerimento, acompanhado da citada documentação (Resolução n. 237/97, art. 10, II), que 

será, então, analisada pelo licenciador. 

Já na fase instrutória, o ente ou órgão licenciador poderá, se entender necessário, 

além de exercer vistorias técnicas, solicitar, uma única vez, documentação ou esclarecimentos 

complementares. Somente se essa complementação não se fizer suficiente é que é autorizada 

nova exigência. Pode, ainda, haver mais de uma solicitação na hipótese de surgirem fatos 

novos (Resolução n. 237/97, art. 10, III e IV e LC 140, art. 14, §1º). 

Caso se esteja diante de atividade passível de causar significativo impacto 

ambiental, sujeitando-se, nessa condição, à realização de prévio Estudo de Impacto 

Ambiental, bem como se se reputar conveniente para elevação do coeficiente democrático do 

processo de licenciamento, realizar-se-á audiência pública
2
, que pode gerar a necessidade de 

novos esclarecimentos e entrega de documentação complementar (Resolução n. 237/97, art. 

10, V e VI). 

O prazo de que dispõe o interessado para apresentar essa documentação e 

informações complementares é de 4 (quatro) meses, a contar do recebimento da notificação 

(art. 15, caput, da Resolução 237). Esse prazo pode ser prorrogado, desde que haja 

justificativa plausível e concordância de ambas as partes, empreendedor e Administração. Não 

se vislumbra necessidade de menção à concordância do empreendedor, se se está solicitando 

mais prazo, é porque o empreendedor tem interesse nisso, eis que não teve condições de 

cumprir o prazo máximo previsto. Relevante aqui é a concordância da Administração, que, de 

                                                 
2
  A audiência pública em matéria de licenciamento e estudo de impacto ambiental está regulada na Resolução 

001/86 do CONAMA e, mais detalhadamente, na Resolução CONAMA 009/87, segundo a qual a audiência 

pública poderá ser convocada quando: a) assim entender o licenciador; b) houver solicitação de entidade civil; c) 

solicitação do Ministério Público; d) solicitação de cinquenta ou mais cidadãos. Segundo Patrícia Silveira da 

Rosa, “apesar do emprego impróprio do verbo’solicitar’, havendo a solicitação, a audiência pública deve ser 

realizada, sob pena de invalidação da licença concedida”. ROSA, Patrícia Silveira da. O licenciamento 

ambiental à luz da teoria dos sistemas autopoiéticos. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 135.  
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regra, deve conceder a dilatação do prazo, em homenagem ao direito fundamental à duração 

razoável do processo, bem como aos princípios da economicidade e razoabilidade. 

Após a realização dessa fase instrutória do licenciamento, inaugura-se a fase 

decisória. Antes da decisão propriamente dita acerca da licença ambiental, é emitido parecer 

técnico e, se for o caso, parecer jurídico, que servirão de embasamento para a autoridade ou 

autoridades que deverão decidir. 

Apesar de o procedimento completo ser, numa visão macro, trifásico, em cada 

etapa destinada à obtenção de uma das licenças já mencionadas, pode acontecer de haver uma 

extinção prematura do processo por razões diversas, desde a desistência do interessado ou o 

não cumprimento por parte deste dos prazos a seu cargo, ou mesmo pelo indeferimento das 

licenças ambientais ou sua posterior retirada do mundo jurídico.  

Como se disse, este é o procedimento dito ordinário do licenciamento, podendo as 

peculiaridades da atividade submetida ao licenciamento ou mesmo o seu estágio de 

desenvolvimento justificar a adaptação do rito. É o que dispõe o art. 12 da Resolução n. 

237/97. 

Por exemplo, caso a atividade ofereça pequeno impacto ambiental, o 

procedimento, a juízo da autoridade responsável, poderá ser simplificado (art. 12, §1º). 

Outrossim, é possível haver um único processo de licenciamento para pequenos 

empreendimentos ou atividades similares ou vizinhos ou para aqueles integrantes de planos de 

desenvolvimento aprovados pelos órgão governamentais (art. 12, §2º), devendo ser 

estabelecidos critérios para simplificar e acelerar os processos de licenciamento que envolvam 

atividades de implementação de planos e programas voluntários de gestão ambiental, visando 

à melhoria contínua e o aprimoramento do desempenho ambiental (art. 12 §3º). 

Em obediência ao direito fundamental à duração razoável do processo, a LC 

140/2011 determina, em seu art. 14, caput, que os órgãos licenciadores devem observar os 

prazos estabelecidos para a tramitação dos processos de licenciamento. Como a referida Lei 

Complementar não define quais são esses prazos, tem-se que compete a cada um dos entes 

federados fixá-los
3
. 

No âmbito federal, atualmente, a Resolução 237 estabelece um prazo máximo 

para a finalização do licenciamento, qual seja, de seis meses, podendo se estender até um ano, 

no caso de atividades sujeitas à realização de Estudo de Impacto Ambiental ou audiência 

                                                 
3
 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro. 20ª ed. São Paulo, Malheiros, 2012, p. 329. 
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pública (art. 14). Todavia, a Resolução 237, assim como a LC 140/2011, deixam claro que 

esses prazos serão suspensos pelo período em que o interessado estiver a elaborar estudos ou 

esclarecimentos complementares (art. 14,§1º da Resolução 237 e art. 14, §2º, da LC 140). 

Interessante aqui destacar o termo suspensão dos prazos. Trata-se de suspensão 

de prazos no sentido técnico jurídico do termo, isto é, o prazo transcorrido até a suspensão é 

aproveitado. Terminada a suspensão o prazo flui pelo restante, não havendo que se falar em 

reinício da contagem do prazo, como se de interrupção se tratasse. 
4
 

Isso ficou claro com a redação do art. 14, §2º, da LC 140, visto que a norma nele 

contida diz que a complementação exigida pela Administração suspende o prazo para 

aprovação que continua a fluir após o seu atendimento integral pelo empreendedor. 

Nítida, como se vê, a preocupação do legislador em estabelecer prazos rigorosos 

para o encerramento do licenciamento ambiental, considerando a necessidade de conciliar a 

proteção ambiental com as atividades econômicas policiadas pelo processo de licenciamento. 

Tempo é dinheiro, como se costuma dizer, e essa preocupação, sem prejuízo, claro, da tutela 

efetiva do meio ambiente, é salutar.
5
 

Permite-se, ainda, a alteração dos prazos acima mencionados, desde que haja a 

concordância do empreendedor e do ente licenciador. (art. 14, §2º, da LC 140.). Podem, 

portanto, os prazos serem, com o acordo de ambas as partes, dilatados ou reduzidos.
6
 

O processo pode ter sua extinção anômala na hipótese de o interessado não 

atender os prazos que lhes são impostos ou, caso a demora resulte de conduta do licenciador, 

pode implicar a avocação do processo de licenciamento pelo órgão ou ente que tenha a 

competência para licenciar de forma supletiva (art. 16 da LC 140). 

                                                 
4
 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro. 20ª ed. São Paulo, Malheiros, 2012, p. 329; 

FINK, Daniel Roberto. O controle jurisdicional do licenciamento ambiental. In: FINK, Daniel Roberto; 

ALONSO JR., Hamilton; DAWALIBI, Marcelo. Aspectos jurídicos do licenciamento ambiental. 3ª ed. Rio de 

Janeiro: Forense Universitária, 2004, p. 83. 
5
 “Não se pode admitir que os responsáveis pelas atividades sujeitas ao licenciamento ambiental se tornem reféns 

da burocracia e da lentidão estatal, de maneira que os prazos para análise do requerimento da licença ambiental 

devem ser delimitados. Inclusive, a burocracia e a lentidão são exatamente a principal crítica feita ao 

licenciamento pela iniciativa privada”. FARIAS, Talden. Licenciamento ambiental: aspectos teóricos e 

práticos. 2ª ed. Belo Horizonte: Forum, 2010, p. 76.  
6
 “Os problemas podem ocorrer nos casos de prorrogação de prazos. A regra foi prudente ao exigir a 

concordância do empreendedor, que muitas vezes tem urgência e pressa na obtenção da devida licença, pois 

permanecer sem o exercício da atividade pode representar prejuízos”. FINK, Daniel Roberto. O controle 

jurisdicional do licenciamento ambiental. In: FINK, Daniel Roberto; ALONSO JR., Hamilton; DAWALIBI, 

Marcelo. Aspectos jurídicos do licenciamento ambiental. 3ª ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004, p. 

83.  
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Se a extinção se deu por culpa do interessado no licenciamento, poderá ele fazer 

novo pedido de licença, que se submete aos mesmos requisitos feitos anteriormente, incluindo 

o pagamento de nova taxa (art. 17 da Resolução 237/97). 

Deixa expresso, a LC 140/2011, que o decurso dos prazos de licenciamento, sem a 

emissão da licença ambiental, não implica emissão tácita nem autoriza a prática de ato que 

dela dependa ou decorra. A sanção prevista nela é a instauração da competência supletiva para 

licenciar (art. 14, §3º). 

Andou bem aqui o legislador. Com efeito, gravíssimos poderiam ser os riscos ou 

mesmo os danos ambientais passíveis de serem gerados por uma absurda presunção de 

deferimento de licenças ambientais na situação em que o licenciador não cumpre os prazos 

processuais fixados. 

Atrasar o desempenho de atividades lícitas e que, muitas vezes, envolvem vultoso 

capital e que têm o condão de gerar empregos, renda e tributos é também algo indesejado e 

não autorizado pelo ordenamento jurídico, nem por isso, todavia, deve-se punir o meio 

ambiente, direito difuso e bem de interesse público, pela conduta irregular do licenciador. 

Presumir a concessão de licença ambiental seria apenar alguém – no caso, as 

presentes e as futuras gerações, haja vista a titularidade difusa e intergeracional do meio 

ambiente – pela conduta de outrem – a Administração Pública -, configurando espúria 

hipótese de responsabilidade objetiva por ato de terceiros em prejuízo ao meio ambiente, em 

total violação aos princípios da prevenção e precaução, vilipendiando, ainda, a um só tempo, a 

dimensão objetiva do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, o 

dever fundamental de protegê-lo, o princípio constitucional do desenvolvimento sustentável, 

entre inúmeros outros. 

Imperou aqui, acertadamente, a presunção em favor do meio ambiente, sem 

prejuízo, claro, de eventual adoção pelo interessado no licenciamento de medidas destinadas a 

tutelar seu direito à livre iniciativa e à duração razoável do processo
7
, conforme as 

peculiaridades do caso. 

                                                 
7
 “Razoável duração do procedimento de licenciamento ambiental significa o dever imposto constitucionalmente 

ao Poder Público (responsável que é no sentido de assegurar a exigência constitucional do estudo prévio de 

impacto ambiental na forma estabelecida pelo art. 225, § 1º, IV) de assegurar aos empreendedores um prazo de 

duração baseado em razões sólidas, a saber, aceitável de forma racional e jamais motivado por fundamentos 

políticos/ideológicos”. FIORILO, Celso Antônio Pacheco. Curso de direito ambiental brasileiro. 13ª ed. São 

Paulo: Saraiva, 2012, p. 241. 
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No caso de decisão desfavorável ao interessado no licenciamento, prevê-se a 

possibilidade de interposição de recursos para o Secretário do Meio Ambiente (Decreto 

99274/90, art. 20, II), hoje podendo ser entendido como o Ministro de Estado do Meio 

Ambiente. 

Todo o procedimento do licenciamento é permeado por ampla publicidade, 

preservando-se apenas o segredo industrial e evitando a concorrência desleal, devendo haver 

publicação na imprensa, oficial e não oficial, do requerimento da licença, de quem a postula, 

qual o órgão responsável pela análise do pedido, sua finalidade, prazo de validade, descrição 

da atividade a ser exercida e o local onde será exercida, podendo ser utilizado meio eletrônico 

(art. 10, §1º, da Lei 6938/81). Da mesma forma se deve proceder em caso de concessão da 

licença e de sua renovação (art. 17, §4º c/c art. 16, §3º, do Decreto 99274/90 e art. 1º da 

Resolução CONAMA 001/86). 

Essa publicidade, além de exigência constitucional, serve de instrumento para 

efetivação da participação da sociedade no processo de licenciamento (controle social), seja 

para fiscalizar a sua correta condução, seja para fornecer subsídios e influenciar no processo 

decisório (princípios da participação e da democracia ambientais).  

É esse, em linhas gerais, o procedimento descrito pela Resolução 237/97 do 

CONAMA, Lei 6938/81 e seu regulamento, LC 140/2011 e legislação específica que trata do 

procedimento ordinário do licenciamento, sendo de se frisar que, sendo o licenciamento 

ambiental um processo administrativo, aplica-se a ele, no que couber (subsidiariamente) o 

disposto na Lei 9784/99, que trata do processo administrativo na esfera federal (art. 69 da Lei 

9784/99). 

4.3 Competência para licenciar 

A questão da competência para proceder ao licenciamento ambiental é, 

indubitavelmente, uma das mais fundamentais e, ao mesmo tempo mais controversas que se 

apresentam ao estudioso do processo administrativo de licenciamento ambiental. 

Fundamental porque saber quem é o órgão ou entidade legalmente encarregados 

de licenciar determinada atividade é, por razões lógicas, o primeiro passo a ser dado pelo 

interessado em obter uma licença ambiental. Além disso, a correta identificação do 

licenciador poupará ao interessado no licenciamento tempo e dinheiro, tendo em consideração 

que o licenciamento de uma determinada atividade por quem não era competente para tanto 



143 

 

terá grandes chances de ser objeto de controle interno ou externo da Administração Pública, 

gerando risco concreto de desconstituição das licenças ambientais eventualmente concedidas, 

ocasionando retardo da atividade e prejuízos diversos e, em alguns casos, a responsabilização 

por eventuais danos ambientais gerados pelo empreendimento, inclusive a serem ressarcidos 

também pelo Poder Público.
8
 

A questão é, ainda, controversa, pois, por razões jurídicas diversas, bem como por 

razões de ordem político-econômicas, há conflito de competência, positivo (mais de um ente 

deseja licenciar) e negativo (nenhum ente reconhece sua competência para o licenciamento), 

entre as várias esferas competentes para a condução do licenciamento ambiental, provocando 

insegurança jurídica, o que é, evidentemente, prejudicial ao planejamento e execução das 

atividades econômicas, algumas de inegável interesse público. 

Como diz Vladimir Passos de Freitas: 

A prática vem revelando extrema dificuldade em separar a competências dos entes 

políticos nos casos concretos. Há- é inegável – disputa de poder entre órgãos 

ambientais, fazendo com que, normalmente, mais de um atribua a si mesmo a 

competência legislativa e material. Há, também, uma controvérsia histórica que 

jamais desaparecerá: o poder central está distante e desconhece os problemas locais; 

o poder local está mais próximo dos fatos, porém é influenciado e envolvido nos 

seus próprios interesses. Óbvio que cada um apresenta suas vantagens e 

desvantagens. Há, finalmente, a dificuldade pura e simples de um sistema complexo 

repartido entre pessoas políticas diversas, na qual os conceitos são genéricos e 

passíveis de outras tantas interpretações (por exemplo, a competência comum a 

todos de proteção do meio ambiente, Constituição Federal, art. 23, VI).
9
 

Como razões de natureza jurídica causadoras de conflitos de competência em 

matéria de licenciamento ambiental, pode-se citar: a) a concentração de competência para o 

licenciamento ambiental em um único ente federado, enquanto a competência material para a 

proteção do meio ambiente, na qual se encarta o licenciamento ambiental, é atribuída a todos 

os entes federados pela Constituição; b) a utilização de diversos critérios, pela legislação de 

regência, para a identificação do ente ou órgão competente para o licenciamento; c) a 

ausência, até recentemente, da lei complementar responsável por regular a cooperação entre 

os entes integrantes da Federação na tutela ambiental. 

                                                 
8
 ALONSO JR., Hamilton. Da competência para o licenciamento ambiental. In: FINK, Daniel Roberto; 

ALONSO JR., Hamilton; DAWALIBI, Marcelo. Aspectos jurídicos do licenciamento ambiental. 3ª ed. Rio de 

Janeiro: Forense Universitária, 2004, p. 43.  
9
 FREITAS, Vladimir Passos de. A constituição federal e a efetividade das normas ambientais. 2ª. ed. São 

Paulo, 2002, p. 80-81. 
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Em sede de razões político econômicas que têm o condão de criar conflitos em 

matéria de competência para o licenciamento ambiental, deve-se lembrar que o licenciamento 

ambiental é instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente que serve de ponto de 

encontro, de elemento de conexão, entre meio ambiente, economia e atendimento das 

necessidades sociais, o que, necessariamente, repercute no âmbito da política, no qual 

autoridades diversas, por razões de política de econômica e, muitas vezes, por motivos 

eleitorais, desejam ou licenciar a todo custo determinada obra ou se afastar, o mais longe 

possível, da competência de licenciá-la.
10

 

Feitas essas considerações introdutórias, passa-se a discorrer acerca da 

competência para o licenciamento ambiental. Iniciar-se-á com a análise da competência, 

material e legislativa, tal como prevista na Constituição Federal de 1988 para a defesa do 

meio ambiente, para, em seguida, estudar-se a legislação infraconstitucional, notadamente a 

recente Lei Complementar 140/2011, que veio a lume com a missão de, se não por um fim, 

minorar os aludidos conflitos de competência em matéria de licenciamento ambiental e para a 

defesa do meio ambiente como um todo, transformando o que antes era conflito em 

cooperação. 

4.4 Competência para a tutela ambiental na Constituição de 1988 

A Constituição Federal de 1988 adotou um modelo federativo de Estado, tendo 

sido previstos como entes políticos autônomos que compõem essa federação, de forma 

indissolúvel, União, Estados Federados, Municípios e o Distrito Federal. Por ser uma 

federação, composta em três níveis, fez-se necessária a repartição de competências, 

delimitando o âmbito de incidência da autonomia inerente aos entes federados.
11

 

                                                 
10

 TRENNEPOHL, Curt; TRENNEPOHL, Terence. Licenciamento ambiental. 3ª ed. Niterói: Impetus, 2010, p. 

19; ALONSO JR., Hamilton. Da competência para o licenciamento ambiental. In: FINK, Daniel Roberto; 

ALONSO JR., Hamilton; DAWALIBI, Marcelo. Aspectos jurídicos do licenciamento ambiental. 3ª ed. Rio de 

Janeiro: Forense Universitária, 2004, p. 53-54. 
11

 “A repartição de competências entre a União e os Estados-membros, os Municípios e o Distrito Federal 

constitui o fulcro de nosso Estado Federal, dando origem a uma estrutura estatal complexa, em que se 

manifestam diversas esferas governamentais sobre a mesma população e o mesmo território: a esfera da União, a 

de cada Estado ou do Distrito Federal e a de cada Município. A teoria do federalismo costuma dizer que a 

repartição de poderes autônomos constitui o núcleo do conceito do Estado Federal. ‘Poderes’, aí, significa a 

porção de matéria que a Constituição distribui entre as entidades autônomas e que passa a compor seu campo de 

atuação governamental, sua área de livre competência. ‘Competência’, assim, são as diversas modalidades de 

poder de que se servem os órgãos ou entidades estatais para realizar suas funções, suas tarefas, prestar serviços”. 

(Grifo do autor). SILVA. José Afonso da. Direito constitucional ambiental. 8ª ed. São Paulo: Malheiros, 2010, 

p. 71-72. 
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Na repartição de competências, dividiu-se, num primeiro momento, as 

competências de cada ente entre competências administrativas ou materiais e competências 

legislativas. As competências materiais dividem-se entre exclusivas (art. 21 da CF) e comuns 

(art. 23 da CF). A competência legislativa divide-se entre exclusiva (art. 25,§§ 1º e 2º), 

privativa (art. 22 da CF), concorrente (art. 24 da CF) e suplementar (art. 24, §2º).
12

 

Interessa mais de perto ao presente trabalho a competência material comum, 

prevista no art. 23 da Constituição e a competência legislativa concorrente, tal como prevista 

no art. 24 da Carta Magna. 

Com efeito, na Constituição Federal de 1988, estabeleceu-se, no plano das 

competências materiais, que são aquelas que demandam um agir in concreto dos entes 

federados para atingir determinados fins, que a tutela do meio ambiente compete, de forma 

comum, isto é, de forma cooperativa, a todos e a cada um dos entes federados, podendo leis 

complementares estabelecerem a disciplina dessa cooperação, tendo em vista o equilíbrio do 

desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional (art. 23, parágrafo único da CF). 

No que diz respeito ao meio ambiente, destacam-se os seguintes dispositivos no 

art. 23: 

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

Municípios: 

[…] 

III - proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e 

cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos; 

IV - impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros 

bens de valor histórico, artístico ou cultural; 

[...] 

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

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

[...] 

XI - registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e 

exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios; 

Parágrafo único. Leis complementares fixarão normas para a cooperação entre a 

União e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, tendo em vista o equilíbrio 

do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional. (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 53, de 2006) 
 

No que diz respeito à competência legislativa, entendida como aquela que gera o 

poder dever de editar normas sobre determinado assunto, impera, em matéria ambiental, a 

chamada competência concorrente, que prevê caber à União legislar normas gerais e aos 

                                                 
12

 Adota-se aqui a classificação mais ampla exposta por José Afonso da Silva. Para uma consulta acerca de 

outras possibilidades de classificação, cf. SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 16ª 

ed. São Paulo: Malheiros, 1999, p. 479-482. 
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Estados legislar a respeito daquilo que for necessário para suplementar a legislação federal 

para aplicação específica em seu território, atendendo as suas peculiaridades. 

 Na competência concorrente, caso a União não edite a norma geral, competirá aos 

Estados exercer a competência legislativa plena, que, no que exceder à competência 

normalmente atribuída aos Estados em sede de competência concorrente (normas gerais), terá 

sua eficácia suspensa – não sendo revogadas! - na hipótese de superveniência de legislação 

federal a respeito do assunto por ela versado. 

Eis os dispositivos inseridos no art. 24 da Constituição Federal de 1988 que lidam 

com matéria ambiental: 

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 

concorrentemente sobre: 

[...] 

VI - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos 

recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição; 

VII - proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico; 

VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos 

de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico; 

[...] 

1º - No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a 

estabelecer normas gerais. 

§ 2º - A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a 

competência suplementar dos Estados. 

§ 3º - Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a 

competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades. 

§ 4º - A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei 

estadual, no que lhe for contrário. 

 

Aos municípios compete legislar a respeito daquilo que se relacionar com 

interesse predominantemente local, cabendo-lhe suplementar a legislação federal e estadual 

no que couber, atendido o critério da predominância do interesse, cabendo-lhe ainda as 

competências materiais de promover o adequado ordenamento territorial, por meio de 

planejamento e controle do uso, parcelamento e ocupação do solo urbano e promover a 

proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação e a ação fiscalizadora 

federal e estadual (art. 30, I, II, VIII e IX). 
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É de se ressaltar que aos Municípios não cabe, na ausência de norma geral federal 

ou estadual, exercer a competência legislativa plena, haja vista que não foi contemplado com 

a competência concorrente, e sim com a suplementar.
13

 

Aos Estados, além das competências materiais comuns e legislativa suplementar 

já referidas e daquelas mencionadas nos parágrafos segundo e terceiro do art. 25, possui o que 

se chama de competência remanescente (art. 25, § 1º), segundo a qual lhes compete tudo 

aquilo que a Constituição não atribuiu aos demais entes federados, o que abrange 

competências materiais e legislativas.
14

 

Ao Distrito Federal são conferidas as competências legislativas reservadas aos 

estados e aos municípios (art. 32, §1º). 

Apesar do relevo maior para o presente trabalho dos dispositivos constitucionais 

acima transcritos, é preciso dizer, ainda, que compete à União, com exclusividade, as 

seguintes competências materiais que têm conexão, maior ou menor, com o tema ambiental: 

Art. 21. Compete à União: 

[...] 

IX - elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do território e de 

desenvolvimento econômico e social; 

[...] 

XVIII - planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades públicas, 

especialmente as secas e as inundações; 

XIX - instituir sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos e definir 

critérios de outorga de direitos de seu uso; 

XX - instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, 

saneamento básico e transportes urbanos; 

[...] 

XXIII - explorar os serviços e instalações nucleares de qualquer natureza e exercer 

monopólio estatal sobre a pesquisa, a lavra, o enriquecimento e reprocessamento, a 

industrialização e o comércio de minérios nucleares e seus derivados, atendidos os 

seguintes princípios e condições: 

a) toda atividade nuclear em território nacional somente será admitida para fins 

pacíficos e mediante aprovação do Congresso Nacional; 

 b) sob regime de permissão, são autorizadas a comercialização e a utilização de 

radioisótopos para a pesquisa e usos médicos, agrícolas e industriais; (Redação dada 

pela Emenda Constitucional nº 49, de 2006) 

c) sob regime de permissão, são autorizadas a produção, comercialização e 

utilização de radioisótopos de meia-vida igual ou inferior a duas horas; (Redação 

dada pela Emenda Constitucional nº 49, de 2006) 

d) a responsabilidade civil por danos nucleares independe da existência de culpa; 

(Incluída pela Emenda Constitucional nº 49, de 2006) 
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 FERREIRA, Heline Sivini. Competências ambientais. In: CANOTILHO, José Joaquim Gomes; LEITE, José 
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Em sede de competência legislativa privativa, que vem a ser aquela que poder ser 

delegada aos Estados, mediante lei complementar, para possibilitar o trato de questões 

específicas das matérias ali tratadas, a União possui as seguintes que, mais proximamente 

podem interessar à questão ambiental: a) águas e energia; b) jazidas, minas e outros recursos 

minerais; c) atividades nucleares de qualquer natureza. 

No que tange ao licenciamento ambiental, extrai-se que ele deriva, 

legislativamente, do art. 24, VI, da Constituição, tendo em consideração que representa 

medida de proteção de florestas, fauna, natureza, solo e dos recursos naturais, do meio 

ambiente e possibilita controle da poluição. 

Daí se conclui competir à União editar normas gerais acerca do processo de 

licenciamento ambiental, cabendo aos demais entes federados legislar de forma suplementar, 

em questões específicas que digam respeito às peculiaridades de seus territórios. Caso Estados 

e Municípios legislem de forma geral ou a União trate de questões típicas da legislação 

estadual ou municipal, ter-se-á inconstitucionalidade formal, por violação das regras 

constitucionais relativas à competência legislativa concorrente. 

Há, todavia, a possibilidade de haver conflito entre normas de diversos níveis, 

sem que se possa dizer que houve invasão de competências. Nessa situação, o que fazer?  

Heline Sivini Ferreira sugere duas possibilidades: a) deve predominar a norma mais 

restritiva
15

, uma vez que se busca a satisfação de um interesse público; b) na hipótese de o 

conflito surgir da dificuldade prática de diferenciar normas gerais de normas específicas, 

deve-se aplicar o princípio interpretativo in dubio pro natura, prevalecendo a norma mais 

favorável ao meio ambiente.
16

 

Paulo de Bessa Antunes põe em dúvida, à luz da Constituição, a validade do 

critério de prevalência da norma mais restritiva – o autor discute a interpretação sustentada 

por alguns no sentido de que os Estados exerceriam sua competência suplementar 

corretamente desde que estipulassem padrões ambientais mais rigorosos do que os perfilhados 

pela legislação federal-, por entender que: a) essas exigências, para serem bem aplicadas, 

devem ser fixadas com base em estudos técnicos que contemplem a realidade local; b) tal 

entendimento conduziria ao não exercício pelos Estados de sua competência, pelo temor de 
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 No mesmo sentido FIORILLO, Celso Antônio Pacheco. Curso de direito ambiental brasileiro. 13ª ed. São 

Paulo: Saraiva, 2012, p 218. 
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afastar a atividade produtiva de seus territórios; c) poderia causar concentração de atividade 

degradadora em locais onde os rigores são menores, o que levaria a um aumento do nível de 

poluição por concentração; d) essa ideia parte da premissa ingênua de que sempre se pode 

restringir a poluição até se chegar à poluição zero. Reconhece, por outro lado, que permitir 

aos Estados legislar de forma menos restritiva, poderia gerar um indesejável reflexo ambiental 

da guerra fiscal entre os Estados.
17

 

A propósito da competência legislativa concorrente, o Supremo Tribunal Federal, 

intérprete maior da Constituição, vem equiparando, na prática, os conceitos de lei federal e 

norma geral
18

, permitindo aos Estados legislar apenas para suprir omissões da legislação 

federal no que diga respeito ao seu território. 

Com efeito, esse entendimento vem refletido, além de outros precedentes, na ADI 

2396-9/MS, que teve como relatora a Min. Ellen Gracie. Eis a ementa do julgado: 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 2.210/01, DO 

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. OFENSA AOS ARTIGOS 22, I E XII; 

25, § 1º; 170, CAPUT , II E IV; 1º; 18 E 5º CAPUT, II E LIV. INEXISTÊNCIA. 

AFRONTA À COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE DA UNIÃO 

PARA EDITAR NORMAS GERAIS REFERENTES À PRODUÇÃO E 

CONSUMO, À PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONTROLE DA 

POLUIÇÃO E À PROTEÇÃO E DEFESA DA SAÚDE. ARTIGO 24, V, VI E XII 

E §§ 1º E 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Não cabe a esta Corte dar a última 

palavra a respeito das propriedades técnico-científicas do elemento em questão e dos 

riscos de sua utilização para a saúde da população. Os estudos nesta seara 

prosseguem e suas conclusões deverão nortear as ações das autoridades sanitárias. 

Competência do Supremo Tribunal Federal circunscrita à verificação da ocorrência 

de contraste inadmissível entre a lei em exame e o parâmetro constitucional. Sendo 

possível a este Supremo Tribunal, pelos fatos narrados na inicial, verificar a 

ocorrência de agressão a outros dispositivos constitucionais que não os indicados na 

inicial, verifica-se que ao determinar a proibição de fabricação, ingresso, 

comercialização e estocagem de amianto ou de produtos à base de amianto, 

destinados à construção civil, o Estado do Mato Grosso do Sul excedeu a margem de 

competência concorrente que lhe é assegurada para legislar sobre produção e 

consumo (art. 24, V); proteção do meio ambiente e controle da poluição (art. 24, 

VI); e proteção e defesa da saúde (art. 24, XII). A Lei nº 9.055/95 dispôs 

extensamente sobre todos os aspectos que dizem respeito à produção e 

aproveitamento industrial, transporte e comercialização do amianto crisotila. A 

legislação impugnada foge, e muito, do que corresponde à legislação suplementar, 

da qual se espera que preencha vazios ou lacunas deixados pela legislação federal, 

não que venha a dispor em diametral objeção a esta. Compreensão que o Supremo 

Tribunal tem manifestado quando se defronta com hipóteses de competência 

legislativa concorrente. Precedentes: ADI 903/MG-MC e ADI 1.980/PR-MC, ambas 

de relatoria do eminente Ministro Celso de Mello. Ação direta de 

inconstitucionalidade cujo pedido se julga parcialmente procedente para declarar a 
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  O referido autor destaca, ainda, que o Supremo Tribunal Federal vem reconhecendo a impossibilidade de os 

Estados exigirem algo mais rigoroso do que a legislação federal. ANTUNES, Paulo de Bessa. Federalismo e 

competências ambientais no Brasil. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, p. 301-303. 
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inconstitucionalidade do artigo 1º e de seus §§ 1º, 2º e 3º, do art. 2º, do art. 3º e §§ 1º 

e 2º e do parágrafo único do art. 5º, todos da Lei nº 2.210/01, do Estado do Mato 

Grosso do Sul. 

(ADI 2396, Relator(a):  Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 

08/05/2003, DJ 01-08-2003 PP-00100 EMENT VOL-02117-34 PP-07204)  

 Do voto da relatora extrai-se a seguinte passagem, que bem ilustra a 

jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal acerca da competência legislativa 

concorrente: 

Segundo a conclusão no exame pedido de liminar, respaldada pela melhor doutrina, 

o espaço de possibilidade de regramento pela legislação estadual, em casos de 

competência concorrente abre-se: 

a) toda vez que não haja legislação federal, quando então, mesmo sobre princípios 

gerais, poderá a legislação estadual dispor; 

b) quando existente legislação federal que fixe os princípios gerias, caiba 

complementação ou suplementação para o preenchimento de lacunas, para aquilo 

que não corresponda à generalidade; ou ainda para definição de peculiaridades 

regionais.  

Nesse julgamento, a Suprema Corte não seguiu a linha do favorecimento da 

legislação estadual quando mais restritiva que a lei federal. Ao contrário, mesmo versando 

sobre matéria de interesse da saúde e meio ambiente, entendeu-se que a lei estadual ao 

restringir a utilização do amianto além do que restringiu a lei federal, invadiu a seara 

reservada a esta, o que lhe gerou a mácula de inconstitucional. 

Patryck de Araújo Ayala, partindo da premissa de que as competências 

legislativas são manifestações dos imperativos de tutela dos direitos fundamentais, defende 

posição doutrinária no sentido de que, mesmo quando se tem em vista um questionamento 

acerca de uma possível inconstitucionalidade formal por invasão de competências, deve-se 

analisar o conflito que relativos a direitos fundamentais que subjaz, a fim de saber a norma 

que deve prevalecer, deixando a invasão de competência, questão procedimental, em segundo 

plano.
19

 

 Cita o mencionado autor precedente do Supremo Tribunal Federal, na medida 

cautelar na ADI 3937/SP, Relator Min. Marco Aurélio Mello, em que aquela Corte decidiu 

com base na maior eficácia da legislação estadual para proteger os direitos fundamentais à 

saúde e ao meio ambiente sadio, que a legislação estadual, acusada de interferir na 

competência da União para legislar em nível de normas gerais, seria constitucional. 
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De fato, no mencionado precedente, entendeu-se que a legislação estadual poderia 

contrariar a legislação federal para dar maior eficácia a direitos fundamentais cuja defesa é 

dever de todos e de cada um dos entes estatais, havendo expressa menção, no voto do 

Ministro Ricardo Lewandowski, à possibilidade de Estados e Municípios legislarem de forma 

mais restritiva do que a legislação federal em se tratando de defesa do meio ambiente e do 

direito à saúde.  

Pensa-se que não se deve adotar o critério apriorístico da prevalência da norma 

mais exigente na proteção do meio ambiente como referência para saber da 

constitucionalidade de norma estadual questionada por supostamente invadir a seara das 

normas gerais a cargo da União. 

 Ser mais rigoroso não necessariamente atende, pelo menos de forma 

proporcional, o imperativo de tutela do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado. Deve-se sopesar o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado com outros direitos fundamentais, para, em caso de prevalência daquele, saber o 

exato nível de restrição dos direitos menos favorecidos necessário segundo as circunstâncias 

de fato e de direito do caso concreto. Ademais, como se verá adiante, o princípio do 

desenvolvimento sustentável, expressamente positivado em nosso ordenamento jurídico, não 

se limita à questão ambiental, impondo a séria consideração de aspectos outros, como o 

atendimento de necessidades sociais e o desenvolvimento econômico. 

Se a norma estadual for adequada, necessária (sob os prismas da vedação da 

proteção insuficiente e exigibilidade) e proporcional em sentido estrito, servindo bem ao 

propósito da defesa do meio ambiente sem prejuízo de também contemplar o âmbito de 

proteção de outros direitos fundamentais, ainda que seja menos rigorosa do que a lei federal, 

não deve ser entendida como inconstitucional, nem mesmo por suposta violação do princípio 

da vedação do retrocesso ambiental, que não impede a modificação das normas que tutelam 

um meio ambiente sadio, desde que respeitado o seu núcleo essencial
20

, o que o ponto de vista 

aqui defendido assume como premissa essencial. Insista-se mais uma vez, proteger bem não é 

o mesmo que ser mais e mais rigoroso nas exigências ambientais. 

                                                 
20

 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 9ª ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 

2007, p. 453-462; CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e teoria da constituição. 7ª ed. 

Coimbra: Edições Almedina, 2003. p. 338-340  Em sentido diverso, defendendo a inconstitucionalidade de 

normas estaduais que tornam menos rígida a proteção ambiental cf. AYALA, Patryck de Araújo. O novo 

paradigma constitucional e a jurisprudência ambiental do Brasil. In: CANOTILHO, José Joaquim Gomes; 

LEITE, José Rubens Morato (Org.). Direito constitucional ambiental brasileiro. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 

2010, p. 408. 
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Deve-se avaliar se, primeiro, o Estado ou Município está a legislar de forma 

suplementar, e não por meio de normas gerais. Não se deve menosprezar, como se fosse a 

conhecida mera formalidade, expressão que se costuma utilizar quando se pretende 

prestigiar o conteúdo de algo em detrimento da forma de que se valeu para atingi-lo,  o 

controle formal da constitucionalidade das leis, principalmente quando estão em jogo as 

competências legislativas outorgadas aos entes federados, cuja fiel observância consubstancia 

importante fator de aferição do equilíbrio da federação. É de se lembrar que a forma 

federativa de Estado é cláusula pétrea (art. 60, §4º, I, da CF/88). 

Afastada deve ser tanto a violação ao espírito da Constituição, como as formas por 

ela impostas para a edição de leis e atos normativos. Ambas as violações configuram, sem 

distinção de grau e hierarquia, menoscabo à força normativa da Constituição, pela qual deve 

zelar o Supremo Tribunal Federal. 

Também, na mesma linha de prestígio do pacto federativo, deve-se superar a 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que, praticamente, equipara lei federal à norma 

geral, para fins de análise da constitucionalidade de normas estaduais com base na 

competência legislativa suplementar. 

 Há de se encontrar parâmetros objetivos para a identificação do que seja norma 

geral, para que, em cada caso que se apresente, possa-se saber, com maior chance de acerto, 

se determinada lei federal realmente faz as vezes de norma geral ou se, ao revés, desse a um 

nível de detalhamento que inutiliza a relevante atribuição de competência legislativa aos 

Estados para suplementar essa legislação, não só nos claros por ela deixados, mas também 

para perfeitamente adequar sua aplicação às nuanças existentes em seu território. 

 Ao assim agir, estar-se-á, a um só tempo, prestigiando uma necessária 

descentralização do poder, saudável num Estado Federal, bem como tornando mais eficiente a 

efetivação dos direitos, fundamentais ou não, que essas leis almejam atingir. 

 Superado esse primeiro critério ou na impossibilidade de distinção entre normas 

gerais ou específicas, deve-se buscar aferir, de forma técnica, considerando a subjacente 

realidade estadual ou municipal, quais exigências são adequadas e necessárias (suficientes) 

para conciliar o desenvolvimento econômico e a proteção ambiental. Somente na 
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impossibilidade de assim agir, é que se deve recorrer a princípios interpretativos destinados a 

favorecer o bem em tese mais relevante ou fragilizado.
21

 

Quanto à competência material ou administrativa, isto é, a competência para 

executar o licenciamento ambiental, tem-se que se insere na chamada competência comum, 

cabendo, a princípio, a todos os entes integrantes da federação licenciar atividades que 

ocorram em seu território ou digam respeito à matéria inserida no seu feixe de competências 

previsto na Constituição, expressa ou implicitamente. 

Entretanto, viu-se que a própria Constituição, no parágrafo único do art. 23, que 

trata da competência material comum, previu a possibilidade de uma lei complementar 

regular, no intuito de tornar mais eficiente, visando ao bem-estar e ao desenvolvimento 

equilibrado, a atuação cooperativa entre os entes federados. 

O exercício da competência material comum não significa que, necessariamente, 

deve haver atuação conjunta ou até simultânea por partes dos entes federados. É legítimo que 

lei complementar, nos termos do parágrafo único do art. 23, estabeleça uma forma de 

cooperação que se apresente adequada aos objetivos constitucionais a serem atingidos.
22

 

Nesse sentido, vale conferir o seguinte julgado do Supremo Tribunal Federal: 

EMENTA: Federação: competência comum: proteção do patrimônio comum, 

incluído o dos sítios de valor arqueológico (CF, arts. 23, III, e 216, V): encargo que 

não comporta demissão unilateral. 1. L. est. 11.380, de 1999, do Estado do Rio 

Grande do Sul, confere aos municípios em que se localizam a proteção, a guarda e a 

responsabilidade pelos sítios arqueológicos e seus acervos, no Estado, o que vale por 

excluir, a propósito de tais bens do patrimônio cultural brasileiro (CF, art. 216, V), o 

dever de proteção e guarda e a conseqüente responsabilidade não apenas do Estado, 

mas também da própria União, incluídas na competência comum dos entes da 

Federação, que substantiva incumbência de natureza qualificadamente irrenunciável. 

2. A inclusão de determinada função administrativa no âmbito da competência 

comum não impõe que cada tarefa compreendida no seu domínio, por menos 

                                                 
21

 “[…] ao analisar os princípios, os valores e os bens jurídicos envolvidos em uma determinada atividade que 

seja potencialmente danosa ao meio ambiente, se mesmo após a utilização dos guias hermenêuticos aqui 

defendidos […], não for possível chegar a uma solução, voltar-se-á novamente ao princípio da precaução, com a 

aplicação da interpretação mais amiga do ambiente ou in dubio pro ambiente, orientação esta captada de forma 

indutiva da nova ordem jurídico-ambiental. Ou seja, referida orientação só se efetivará diante da impossibilidade 

de resolução por meio dos demais postulados hermenêuticos ecológicos, em obediência ao antropocentrismo 

alargado, sob orientação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.” (Grifos do autor). BELCHIOR, 

Germana Parente Neiva. Hermenêutica jurídica ambiental. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 204-205. 
22

 ANTUNES, Paulo de Bessa. Federalismo e competências ambientais no Brasil. Rio de Janeiro: Lumen 

Juris, 2007, p. 150; 185-186. No mesmo sentido cf. DAWALIBI, Marcelo. O poder de polícia em matéria 

ambiental. In: FINK, Daniel Roberto; ALONSO JR., Hamilton; DAWALIBI, Marcelo. Aspectos jurídicos do 

licenciamento ambiental. 3ª ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004, p. 108; VULCANIS, Andréa. 

Competência para fiscalização do empreendimento licenciado. In: BENJAMIN, Antonio Herman (Org. Ed.). 

Paisagem, natureza e Direito: homenagem ao prof. Alexandre Kiss. Vol. 1. São Paulo: Instituto o direito por 

um planeta verde, 2005, p. 526. 
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expressiva que seja, haja de ser objeto de ações simultâneas das três entidades 

federativas: donde, a previsão, no parágrafo único do art. 23 CF, de lei 

complementar que fixe normas de cooperação (v. sobre monumentos arqueológicos 

e pré-históricos, a L. 3.924/61), cuja edição, porém, é da competência da União e, de 

qualquer modo, não abrange o poder de demitirem-se a União ou os Estados dos 

encargos constitucionais de proteção dos bens de valor arqueológico para 

descarregá-los ilimitadamente sobre os Municípios. 3. Ação direta de 

inconstitucionalidade julgada procedente. 

(ADI 2544, Relator(a):  Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, julgado 

em 28/06/2006, DJ 17-11-2006 PP-00047 EMENT VOL-02256-01 PP-00112 

LEXSTF v. 29, n. 337, 2007, p. 73-86)  

Somente no final do ano 2011 é que, no que tange à matéria ambiental, foi editada 

a referida Lei Complementar, qual seja, a Lei Complementar 140, de 8 de dezembro de 2011. 

Sobre essa lei complementar e demais regramentos infraconstitucionais que lidam com a 

competência para o licenciamento ambiental, cuidar-se-á no tópico seguinte. 

4.5 Regulação infraconstitucional da competência para proteção ambiental em matéria 

de licenciamento ambiental  

Antes da edição da Lei Complementar 140/2011 (LC 140), tratavam da 

competência para a execução do licenciamento ambiental a própria Lei 6938/81 e, 

principalmente, a Resolução 237/97 do CONAMA. 

Essa resolução fixou, em seus arts. 4º, 5º, 6º e 7º, verdadeira repartição de 

competências para condução do licenciamento ambiental entre os entes federados, o que, 

segundo a doutrina e, a nosso ver com razão, atrai para esses dispositivos a pecha de 

inconstitucionalidade formal, por desrespeitar a determinação constitucional contida no 

parágrafo único do art. 23, que demanda lei complementar para regular a matéria.
23

 

Não obstante, diante do vácuo legislativo para regular a questão sob comento, as 

referidas normas infralegais jamais tiveram sua inconstitucionalidade pronunciada em sede de 

controle abstrato de constitucionalidade. Certamente, os legitimados para a propositura de 

ação direta de inconstitucionalidade vislumbraram que, se os conflitos de competência em 

matéria de licenciamento ambiental já reinavam com a regulação da competência por 

resolução, quanto mais se houvesse uma completa anomia a respeito da matéria. 

                                                 
23

 AMADO, Frederico Augusto Di Trindade. Critérios definidores da competência administrativa no processo de 

licenciamento ambiental. São Paulo: Baraúna, 2011, p. 37. DAWALIBI, Marcelo. O poder de polícia em matéria 

ambiental. In: FINK, Daniel Roberto; ALONSO JR., Hamilton; DAWALIBI, Marcelo. Aspectos jurídicos do 

licenciamento ambiental. 3ª ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004, p 110. 
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Isso não impediu o questionamento da Resolução 237/97 em sede de controle 

difuso da constitucionalidade das normas. Vejam-se os seguintes precedentes: 

CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. ATIVIDADES DE CARCINICULTURA. 

AUSÊNCIA DE INTERESSE FEDERAL OU DE IMPACTO AMBIENTAL DE 

RELEVÂNCIA NACIONAL. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. 

COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO ESTADUAL. ART. 10, CAPUT E PARÁGRAFO 

4º, DA LEI 6.938/81 E ART. 4º DA RESOLUÇÃO CONAMA N. 237/97. 

CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO PLENO DESTE 

TRIBUNAL. PROVIMENTO PARCIAL. 1. Em sessão plenária do dia 19 de 

agosto de 2011 (INAC 430543/01/AL, Rel. Des. Federal Bruno Leonardo Câmara 

Carrá [conv.], DJe 25/10/2011, p. 148), este Tribunal concluiu pela 

constitucionalidade do art. 10, caput e parágrafo 4º, da Lei 6.938/81, com redação 

dada pela Lei 7.804/89, e do art. 4º da Resolução CONAMA n. 237/97. 2. 

Interpretando o voto do ilustre Relator do referido incidente, o Pleno desta mesma 

Corte, no julgamento do EDINAC 430543/AL (Rel. Des. Federal Élio Siqueira 

[conv.], DJe 01/03/2012), afirmou que "o critério para a repartição de 

competências para o licenciamento ambiental é o da preponderância do interesse, 

cabendo ao IBAMA realizar o licenciamento quando o impacto ambiental for de 

relevância nacional" (fl. 700). Não há, pois, que se falar em critério de 

dominialidade para a aferição da competência do IBAMA quanto ao licenciamento 

ambiental. 3. Nada obstante o entendimento acima explanado, não vislumbro 

interesse nacional no empreendimento em questão apto a justificar a competência 

do IBAMA para o licenciamento ambiental. Nº 160.0/2012 Recife - PE 

Disponibilizaçãoto 2012 4. É que, ao contrário do que foi esposado pelo MPF e 

pelo ilustre magistrado sentenciante, a área onde está sendo realizada a atividade 

de carcinicultura pela apelante não está na influência direta da Área de Proteção 

Ambiental (APA) Costa dos Corais, conforme se verifica no Parecer Técnico 

001/2004, expedido pelo órgão ambiental do Estado de Alagoas (fl. 32). Além 

disso, o rio Santo Antônio, em cujas margens está sendo executado o referido 

empreendimento, é um rio estadual, não estando enquadrado em nenhuma situação 

que transfira o licenciamento ambiental para a União. 5. Com efeito, a simples 

proximidade daquela área com a APA Costa dos Corais ou a existência de 

influência indireta entre ambas não é considerado como critério legal para a 

definição da competência do IBAMA quanto ao licenciamento ambiental. 6. Sem 

embargo, pois, da constitucionalidade do art. 10, caput e parágrafo 4º, da Lei 

6.938/81, com redação dada pela Lei 7.804/89, e do art. 4º da Resolução 

CONAMA n. 237/97, deve ser reconhecida a inexistência de relação jurídica entre 

o projeto de carcinicultura desenvolvido pela apelante e a competência 

administrativa da União para a promoção da respectiva licença ambiental. 7. 

Apelação a que se dá parcial provimento. 

(AC 200480000010296, Desembargador Federal Edílson Nobre, TRF5 - Quarta 

Turma, DJE - Data::16/08/2012 - Página::640.)  

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. ARGUIÇÃO DE 

INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 10, CAPUT E PARÁGRAFO 4.º DA 

LEI N.º 6.938/81. ART. 4.º DA RESOLUÇÃO N.º 237/97 DO CONAMA. 

LICENCIAMENTO AMBIENTAL. DESNECESSIDADE DE LEI 

COMPLEMENTAR. CRITÉRIOS CONSTITUCIONAIS DE REPARTIÇÃO 

DE COMPETÊNCIAS ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. ADEQUAÇÃO. 

REJEIÇÃO DA ARGUIÇÃO. 1. O art. 24, da Constituição Federal, que trata 

da competência concorrente e legislativa, diz que compete à União, aos Estados 

e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre floresta, caça, pesca, 
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fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção 

do meio ambiente e controle da poluição. 2. No art. 24, parágrafos 1º a 3º, 

coloca-se que a União estabelecerá normas gerais nessas matérias de direito 

ambiental, mas não se põe que essas normas gerais devam ter status de lei 

complementar. E, de fato, há reiterados exemplos na legislação brasileira - 

como a lei de licitações, que é lei ordinária - nos quais se colocam normas 

gerais sem necessidade de lei complementar. 3. Então, considerando que a 

matéria que é objeto de discussão está prevista também no art. 24 da CF, que, 

em seus parágrafos, não se refere a leis complementares, mas, sim, a normas 

gerais, entendo que esse requisito foi obedecido na alteração do art. 10, caput, 

da Lei n.º 6.938/81, pela Resolução n.º 237/97 do CONAMA, que tratam da 

competência do IBAMA para o licenciamento ambiental. 4. Por sua vez, o 

parágrafo único do art. 23 da CF se refere à necessidade de lei complementar 

para o estabelecimento da cooperação entre União, Estados, Distrito Federal e 

municípios. No entanto, essa norma constitucional tem um âmbito de aplicação 

distinto do que ora se discute, que é o da definição de competências para o 

licenciamento ambiental. 5. À parte a desnecessidade de lei complementar para 

o estabelecimento de normas gerais em matéria ambiental, tem-se que o critério 

para a repartição de competências para o licenciamento ambiental é o da 

preponderância do interesse, ou seja, que cabe ao IBAMA realizar o 

licenciamento quando o impacto ambiental seja de relevância nacional. 6. O art. 

4º, inciso I, da Resolução n.º 237-CONAMA coloca, justamente, no âmbito de 

licenciamento ambiental pelo IBAMA, aquelas zonas onde, visivelmente, há 

coincidência com o art. 18 da Constituição Federal, que fala dos bens da União. 

7. Considerando, ainda, que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de 

dar a aplicação à Resolução n.º 237-CONAMA, afirmando que o IBAMA tem, 

sim, competência para tratar de licenciamento em questões de âmbito nacional, 

a norma em questão apresenta-se compatível com o ordenamento 

constitucional. 8. Arguição de inconstitucionalidade rejeitada. 

(INAC 20048000001029601, Desembargador Federal Bruno Leonardo Câmara 

Carrá, TRF5 - Pleno, DJE - Data::25/10/2011 - Página::148.)  

 

 

 

Pois bem. Ainda que com considerável retardo, vigora atualmente, no que diz 

respeito à competência administrativa de proteção ambiental, a lei complementar a que fez 

alusão o parágrafo único do art. 23 da Constituição Federal de 1988. É a já mencionada Lei 

Complementar 140/2011. 

Essa Lei Complementar, como bem revela sua ementa e art. 1º, tem objeto mais 

amplo do que a regulação das competências atinentes ao processo de licenciamento ambiental, 

destinando-se a tratar da forma de cooperação entre os entes federados para implementação 

das atribuições previstas nos incisos III, VI e VII, do art. 23 da Constituição. Porém, dado o 

escopo do presente trabalho, limitar-se-á aqui a analisar as normas vinculadas mais 

intimamente ao licenciamento ambiental. 

Antes, contudo, de ingressar nas normas atinentes à competência para o 

licenciamento, é preciso por em evidência os chamados objetivos fundamentais da LC 140, a 

fim de bem compreender a racionalidade e o espírito da lei sob comento, haja vista que 
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decerto influenciarão na compreensão que se firmará a respeito das normas que serão adiante 

analisadas. 

Primeiramente, o próprio parágrafo único do art. 23 da Carta Magna já dá noção 

da finalidade de uma lei complementar destinada a tratar da cooperação dos entes federados 

em matéria de competências comuns, qual seja, concretizar o equilíbrio do desenvolvimento e 

do bem-estar em âmbito nacional. 

Depreende-se que a lei complementar deverá, via regras e princípios que 

conformem a cooperação dos entes, propiciar a estes uma atuação equilibrada, harmonizada, 

potencializando o desenvolvimento sustentável, visando à maximização do bem-estar, que, 

necessariamente, envolve viver em um ambiente sadio. 

Concretizando esses ditames constitucionais na seara ambiental, a LC 140 traça 

como objetivos fundamentais os seguintes: 

Art. 3
o
  Constituem objetivos fundamentais da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios, no exercício da competência comum a que se refere esta 

Lei Complementar:  

I - proteger, defender e conservar o meio ambiente ecologicamente equilibrado, 

promovendo gestão descentralizada, democrática e eficiente;  

II - garantir o equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico com a proteção do 

meio ambiente, observando a dignidade da pessoa humana, a erradicação da pobreza 

e a redução das desigualdades sociais e regionais;  

III - harmonizar as políticas e ações administrativas para evitar a sobreposição de 

atuação entre os entes federativos, de forma a evitar conflitos de atribuições e 

garantir uma atuação administrativa eficiente;  

IV - garantir a uniformidade da política ambiental para todo o País, respeitadas as 

peculiaridades regionais e locais.  

  

Busca-se, pois: a) tutelar o meio ambiente por meio de uma atuação 

descentralizada, democrática, mas sem prejuízo da necessária eficiência que deve acompanhar 

a atuação dos entes federados; b) a defesa do meio ambiente não é vista como algo isolado, 

devendo ser compatibilizada com um desenvolvimento social e econômico que propicie uma 

vida digna às pessoas, bem como reduza, dentro dos próprios objetivos do Estado brasileiro, 

as desigualdades; c) dentro da busca por uma atuação eficiente, deve-se harmonizar o agir dos 

entes federados, superando os atuais conflitos de atribuições e desperdício de recursos, 

humanos e materiais, gerado pela sobreposição de atuação; d) gerar uma uniformidade 

possível dentro de um Estado federativo de dimensões continentais, com o necessário respeito 

à autonomia dos entes federados. 
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São esses os princípios maiores que influenciarão o entendimento a ser retirado 

das normas relativas à competência para o licenciamento ambiental, que é o que se intentará 

fazer a seguir. 

4.5.1 Competência para licenciar expressamente atribuída aos municípios 

 A LC 140 sanou uma falha existente na legislação infraconstitucional responsável 

pela regulação da competência administrativa para a condução do licenciamento ambiental, 

qual seja, a expressa previsão, por lei em sentido formal e material, da competência dos 

municípios para licenciar. 

Efetivamente, na Lei 6938/81, o art. 10, caput e §4º, atribuía-se, como regra, aos 

Estados a competência para licenciar e, supletivamente ou, em caráter originário, quando se 

tivesse impactos significativos de âmbito nacional ou regional ou, ainda, se envolvesse 

energia nuclear (art. 19 do Decreto 99274/90), ao IBAMA
24

. Não se fazia menção à 

competência licenciatória dos municípios, provavelmente porque estes, na época da edição da 

lei, não possuíam autonomia, adquirida que foi com a Carta de 1988
25-26

. 

Ocorre que, com a superveniência da Constituição Federal de 1988, os municípios 

foram elevados à condição de entes componentes do Estado Federal, sendo-lhes atribuída a 

competência material comum para tutelar o meio ambiente, o que abarca a competência para 

licenciar atividades. 

Uma tentativa de correção da aludida falha da legislação foi feia por ocasião da 

edição da Resolução 237/97, que, em seu art. 6º, atribuiu aos municípios a competência para 

licenciar empreendimentos que tenham impacto local e os casos que lhes fossem delegados 

pelo Estado. 

                                                 
24

 Apesar do art. 19, §4º, do Decreto 99274/90 dizer competir o licenciamento de atividades envolvendo 

materiais ou energia nucleares à Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), mediante parecer do IBAMA, 

a Lei 9960/2000 inseriu o art. 17-L na Lei 6938/81, que diz que “as ações de licenciamento, registro, 

autorizações, concessões e permissões relacionadas à fauna, flora, e ao controle ambiental são de competência 

exclusiva dos órgãos integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente”, razão por que se entende revogada a 

norma do Decreto 99274/90 mencionada, cabendo ao IBAMA licenciar as atividades envolvendo energia 

nuclear, ainda que com a intervenção no processo da CNEN. 
25

 Só indiretamente se podia ver uma previsão de competência municipal para licenciar na Lei 6938/81, mais 

precisamente no§1º, do art. 11, da lei em tela. FARIAS, Talden. Licenciamento ambiental: aspectos teóricos e 

práticos. 2ª ed. Belo Horizonte: Forum, 2010, p. 121-122.  
26

 LEME, Ana Carolina Reis Paes; VIEIRA, Fernanda Alves. A competência ambiental do município para 

licenciar. In: BENJAMIN, Antonio Herman (Org. Ed.). Paisagem, natureza e Direito: homenagem ao prof. 

Alexandre Kiss. Vol. 1. São Paulo: Instituto o direito por um planeta verde, 2005, p. 432-433. 
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Todavia, além da inconstitucionalidade formal já referida, por regular repartição 

de competências comuns, matéria reservada a uma lei complementar, a Resolução 237 

contrariava a Lei 6938/81, seja porque, como visto, não havia nela previsão de condução do 

licenciamento pelo município, seja porque, nas atribuições previstas para o CONAMA na 

citada Lei, não se encontra a de regular a competência para o licenciamento (art. 8º, I).
27

 

A saída encontrada por parte da doutrina era extrair a validade da regulação feita 

pela Resolução 237 da competência municipal para licenciar diretamente da Constituição 

Federal, sob o argumento de que a resolução nada mais fez do que deixar claro algo que 

estava expressamente previsto na norma constitucional (CF, arts. 23 e 225).
28

 

A importância do reconhecimento da possibilidade jurídica da condução do 

licenciamento pelos municípios, bem como da existência de uma estrutura e organização 

municipais de qualidade para a realização dessa tarefa, é bem exposta por Ana Carolina Leme 

e Fernanda Vieira: 

É de suma relevância o licenciamento municipal por várias razões. A uma, porque 

apenas no âmbito local é possível ter uma imagem precisa da dimensão a ser 

causada pelo empreendimento, a duas, o município pode acompanhar de forma mais 

efetiva a execução da obra e fiscalizar se as exigências do licenciamento estão sendo 

cumpridas, a três, a demanda de licenciamento suportada pelos órgãos estaduais é 

muito alta, fato este que, agravado pela extensão territorial dos estados, ocasiona a 

onerosidade e a morosidade dos processos de licenciamento.
29

 

Pois bem. Com a edição da LC 140, resta pacificada, no âmbito da legislação 

infraconstitucional, a competência municipal originária, e não apenas delegada, para a 

condução do processo administrativo de licenciamento ambiental. 

4.5.2 Competência para o licenciamento por um único ente federado 

Trilhando o mesmo caminho já percorrido pela Resolução 237/97 do CONAMA 

(art. 7º), a LC 140 determinou, em seu art. 13, que os empreendimentos e atividades são 

                                                 
27
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licenciados ou autorizados, ambientalmente, por um único ente federativo
30

, em conformidade 

com as atribuições nela estabelecidas. 

Na verdade, houve uma sutil modificação, haja vista que, na Resolução 237, 

falava-se em um único nível de competência, ao passo em que, na LC 140, fala-se em 

licenciamento por um único ente federado. Qual a diferença? 

A diferença está no fato de que, no regramento anterior, em tese, seria possível a 

condução de um processo de licenciamento ambiental por dois ou mais estados ou dois ou 

mais municípios na hipótese de um empreendimento que impactasse, por exemplo, o território 

de mais de um ente federado. Embora mais de um ente fosse responsável pelo licenciamento, 

ainda assim se teria o licenciamento em um único nível, seja estadual ou municipal.
31

 

Hodiernamente, a LC 140 deixa claro que o licenciamento cabe ser conduzido por 

um único ente integrante da federação. Para isso, deixou expresso que compete ao ente 

federal o licenciamento desenvolvido ou localizado em dois ou mais Estados (art. 7º, XIV, 

“e”). No caso de a atividade se localizar ou se desenvolver em mais de um município, por 

exclusão, o licenciamento competirá ao Estado em que estão inseridos os municípios (art. 8º, 

XIV). 

À luz da Resolução 237/97 do CONAMA, a doutrina questionava a 

constitucionalidade da disposição normativa que previa a concentração do licenciamento 

ambiental em um único nível de competência, por entender que, como a competência 

administrativa para a defesa do meio ambiente é atribuída, pela Constituição (arts. 23 e 225) a 

todos os entes federados de forma indistinta, não caberia à legislação infraconstitucional 

dispor de modo contrário.
32

 

Diante do embasamento constitucional da crítica, pode-se sustentar que, já sob a 

égide da LC 140, na medida em que esta prosseguiu com a técnica da concentração, desta 
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feita em um único ente, os argumentos daqueles que discordam dessa técnica ainda são 

passíveis de serem manejados.
33

 

Sem embargo de se reconhecer a importância do debate e a solidez dos 

argumentos esgrimidos para defender tal ponto de vista, ousa-se pensar de forma diferente, 

notadamente diante da edição da lei complementar prevista no parágrafo único do art. 23 da 

Constituição Federal. 

Já se antecipou o entendimento aqui seguido de que o fato de a Constituição 

atribuir a todos os entes integrantes da federação a competência material de proteger o meio 

ambiente não significa, necessariamente, que essas atribuições tenham que ser 

desempenhadas conjuntamente por dois ou mais entes. 

Significa, isto sim, que todos devem cooperar, de forma harmônica e concertada, 

para atingir os fins ali previstos. Essa forma de agir, por sua vez, por força da norma 

constitucional contida no parágrafo único do art. 23 da Constituição, pode ser validamente 

definida em uma lei complementar, que, no caso, vem a ser justamente a LC 140/2011. 

A cooperação entre os entes federados pode se dar de diversas formas, estando 

inserida na liberdade de conformação do legislador complementar a elaboração de um plano 

geral para atuação conjunta e eficiente dos entes federados em defesa do meio ambiente. 

Desde que a forma de cooperação eleita pelo legislador não desconsidere um nível razoável 

de proteção ao direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, pode, sim, 

estipular, a depender de certos requisitos, qual seja o ente responsável por licenciar 

determinada atividade. 

Ao fixar a competência para o licenciamento ambiental para um único ente, 

buscou o legislador impor certa lógica à competência para licenciar, dando a fundamental 

previsibilidade para o interessado na obtenção da licença ambiental poder identificar a quem 

compete analisar seu pleito, bem como ficando, a priori, protegido, por estarem postas as 
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regras do jogo, de decisões administrativas contraditórias a respeito da concessão da licença. 

De fato, caso pudesse mais de um ente licenciar uma atividade, poderia acontecer de um deles 

deferir a licença e o outro negá-la, o que, para o interessado que confiou nos atos de quem 

sinceramente acreditava competir o licenciamento, é um grande quebra de confiança, 

confiança esta que é merecedora de proteção pelo Direito. 

Além disso, o licenciamento concentrado na competência de um único ente, 

decerto poupará recursos, humanos e materiais, que, em lugar de estarem sendo aplicados de 

forma sobreposta sobre um mesmo empreendimento, poderão ser direcionados para a análise 

de outras atividades que também mereçam licenciamento e que, muitas vezes, já estão em 

operação sem as necessárias licenças ambientais. 

Em outras palavras, o feitiço pode se voltar contra o feiticeiro: o licenciamento de 

uma mesma atividade a cargo de mais de um ente federado, além de gerar insegurança 

jurídica, pode conduzir a um efeito ambientalmente perverso, qual seja, uma atuação 

desCoord.enada dos integrantes do Sisnama, em prejuízo de um eficiente exercício da 

competência licenciatória e com o desperdício de escassos recursos públicos, sem um 

correspondente aumento do coeficiente de proteção do meio ambiente. 

A propósito, buscando conciliar a necessidade de segurança jurídica em matéria 

de competência para o licenciamento com a devida proteção que obrigatoriamente deve ser 

fornecida pelo Poder Público para o macrobem ambiental, garantindo a efetivação do objetivo 

fundamental constante do art. 3º, II da LC 140, o legislador, no parágrafo primeiro do art. 13, 

estabeleceu que “os demais entes federativos interessados podem manifestar-se ao órgão 

responsável pela licença ou autorização, de maneira não vinculante, respeitados os prazos e 

procedimentos do licenciamento ambiental”. 

Portanto, como se vê da norma em destaque, apesar de o licenciamento competir a 

um único ente, os demais, caso reputem relevante, podem se manifestar no bojo do processo 

de licenciamento, cooperando de formas diversas, como, por exemplo, fornecendo subsídios 

técnicos e informações de que dispõem, com vistas a aprimorar o licenciamento. 

Não obstante a norma atribuir um caráter não vinculante a essa manifestação, a 

fim de dar efetividade a essa colaboração e até mesmo por força do princípio do contraditório 

que impera no processo de licenciamento, considerando, ainda, que o bem ambiental é difuso, 

não pertencendo a nenhum dos entes federados, é de se entender que o ente com competência 

para licenciar pode até possuir opinião diversa daquela adotada pelo ente que se manifestou 
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incidentalmente no processo de licenciamento, mas tem o ônus de dizer, expressamente, as 

razões pelas quais entende que não deve prevalecer o ponto de vista manifestado pelo ente 

colaborador, sob pena de nulidade da licença. 

De nada adiantaria – ou, pelos menos, serviria muito pouco – garantir a chance de 

manifestação de um ente federado diverso daquele que tem a competência para licenciar se 

sua manifestação não fosse levada a sério, e levar a sério essa manifestação significa por em 

prática o que ela recomenda ou, caso haja divergência, expor publicamente as razões pelas 

quais se diverge. 

No mesmo sentido aqui exposto é a lição de Paulo Affonso Leme Machado: 

As manifestações voluntárias dos entes federativos deverão ter seu teor considerado 

na motivação da licença ambiental ou autorização ambiental. A ausência de análise 

das opiniões de outros entes federativos, caso tenham sido apresentadas, vivia o 

procedimento administrativo, devendo essa licença viciada ser nulificada pelo 

próprio Poder Executivo ou pelo Poder Judiciário.
34

 

Isto se faz necessário para permitir um controle externo, inclusive social, do 

licenciamento ambiental, preservando-se, a um só tempo, a competência do licenciador e uma 

tutela eficiente do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

4.5.3 Os critérios definidores das competências de cada nível 

Veja-se a redação dos dispositivos da LC 140/2011 que tratam da matéria, in 

verbis: 

Art. 7
o
  São ações administrativas da União: 

[…] 

XIV - promover o licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades:  

a) localizados ou desenvolvidos conjuntamente no Brasil e em país limítrofe;  

b) localizados ou desenvolvidos no mar territorial, na plataforma continental ou na 

zona econômica exclusiva;  

c) localizados ou desenvolvidos em terras indígenas;  

d) localizados ou desenvolvidos em unidades de conservação instituídas pela União, 

exceto em Áreas de Proteção Ambiental (APAs);  

e) localizados ou desenvolvidos em 2 (dois) ou mais Estados;  

f) de caráter militar, excetuando-se do licenciamento ambiental, nos termos de ato 

do Poder Executivo, aqueles previstos no preparo e emprego das Forças Armadas, 

conforme disposto na Lei Complementar n
o
 97, de 9 de junho de 1999;  

g) destinados a pesquisar, lavrar, produzir, beneficiar, transportar, armazenar e 

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

qualquer de suas formas e aplicações, mediante parecer da Comissão Nacional de 

Energia Nuclear (CNEN); ou  
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h) que atendam tipologia estabelecida por ato do Poder Executivo, a partir de 

proposição da Comissão Tripartite Nacional, assegurada a participação de um 

membro do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama), e considerados os 

critérios de porte, potencial poluidor e natureza da atividade ou empreendimento; 

[…] 

Parágrafo único.  O licenciamento dos empreendimentos cuja localização 

compreenda concomitantemente áreas das faixas terrestre e marítima da zona 

costeira será de atribuição da União exclusivamente nos casos previstos em tipologia 

estabelecida por ato do Poder Executivo, a partir de proposição da Comissão 

Tripartite Nacional, assegurada a participação de um membro do Conselho Nacional 

do Meio Ambiente (Conama) e considerados os critérios de porte, potencial poluidor 

e natureza da atividade ou empreendimento. 

 

Art. 8
o
  São ações administrativas dos Estados: 

[...] 

XIV - promover o licenciamento ambiental de atividades ou empreendimentos 

utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou 

capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, ressalvado o disposto 

nos arts. 7
o
 e 9

o
;  

XV - promover o licenciamento ambiental de atividades ou empreendimentos 

localizados ou desenvolvidos em unidades de conservação instituídas pelo Estado, 

exceto em Áreas de Proteção Ambiental (APAs); 

 

Art. 9
o
  São ações administrativas dos Municípios: 

[…] 

XIV - observadas as atribuições dos demais entes federativos previstas nesta Lei 

Complementar, promover o licenciamento ambiental das atividades ou 

empreendimentos:  

a) que causem ou possam causar impacto ambiental de âmbito local, conforme 

tipologia definida pelos respectivos Conselhos Estaduais de Meio Ambiente, 

considerados os critérios de porte, potencial poluidor e natureza da atividade; ou  

b) localizados em unidades de conservação instituídas pelo Município, exceto em 

Áreas de Proteção Ambiental (APAs); 

A fim de facilitar a compreensão dos critérios eleitos pelo legislador, opta-se por 

agrupá-los em cinco grupos: a) critério geográfico e de abrangência do impacto ambiental, por 

merecerem análise conjunta; b) predominância ou exclusividade do interesse na atividade ou 

empreendimento a ser licenciado; c) competência por força de norma de abertura; d) 

competência remanescente dos estados e e) competência para licenciamento em APAs. 

4.5.3.1 Do critério geográfico e de abrangência do impacto ambiental 

 Da mesma forma que a Resolução 237/97 do CONAMA, a LC 140, em seus 

artigos 7º, 8º e 9º, não se valeu de um critério único para definir a competência de cada ente 

da federação. Contudo, a LC 140 usou o critério, antes geral na Resolução 237, da 

abrangência do impacto ambiental unicamente para fixar a competência municipal para 

licenciar. 
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Com efeito, não consta, nos incisos e alíneas dos arts. 7º e 8º, que tratam, 

respectivamente, da competência federal e estadual para o licenciamento, norma, outrora 

existente no inciso III, do art. 4º e no inciso III, do art. 5º da Resolução 237/97 do CONAMA, 

que vinculava a competência para licenciar à abrangência do impacto ambiental do 

empreendimento ou atividade.   

Na Resolução 237, se o impacto direto fosse local, a competência seria do 

município; se abrangesse mais de um município, seria do estado; se o impacto ultrapassasse 

as fronteiras de um estado ou mesmo do país, ter-se-ia a competência federal. 

A LC 140 não utiliza mais o termo impacto ambiental quando delineia as 

competências para o licenciamento conduzido nas esferas federal e estadual. O faz, no 

entanto, quando se refere à competência municipal para licenciar (art. 9º, XIV, “a”), mas, 

ainda assim, delegando a feitura de uma tipologia dos casos em que isso ocorre aos Conselhos 

Estaduais de Meio Ambientes, considerados os critérios de porte, potencial poluidor e 

natureza da atividade. 

Para União, a LC 140 optou pelo critério da localização ou desenvolvimento do 

empreendimento ou atividade (art. 7º, XIV, alíneas “a” até “e” ). Para os estados, esse critério 

pode ser visto no inciso XV, do art. 8º. Para os municípios, o mesmo se deu na alínea “b”, do 

inciso XIV, do art. 9º. Esse critério pode ser chamado de geográfico, em que pese ser 

justificado pelo que poderia se denominar de critério do interesse predominante ou 

exclusivo. 

Não se pode negar que as razões que levaram à configuração das competências 

pelo critério geográfico foram fundadas no interesse predominante ou até exclusivo da União 

para tratar das matérias, seja porque afetam bens da União, por envolverem interesses 

regionais ou mesmo internacionais. Da mesma forma, no que tange aos estados e municípios, 

que têm interesse predominante no licenciamento das unidades de conservação por eles 

instituídas. 

 Sobre a supressão do critério da abrangência do impacto para definição das 

competências federal e estadual e sua manutenção para a fixação da competência dos 

municípios podem ser tecidos os seguintes comentários. 

Por um lado, enxerga-se a mudança como positiva, considerando que o critério 

geográfico é mais objetivo do que aquele da abrangência dos impactos. É que a aferição dos 

impactos diretos de uma atividade ou empreendimento, ainda mais na fase de licença prévia, 
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quando sequer se tem a atividade em funcionamento, tendo-se por baliza apenas os impactos 

previstos no projeto, é problemática, de difícil mensuração, fato que, em se tratando de 

critério para fixação da competência para o licenciamento em um Estado federal que prevê 

para a matéria a competência comum dos três níveis da federação, é, no mínimo, arriscado e 

fonte de insegurança jurídica
35

. 

Por outro lado, mantém-se o critério questionado para a aferição da competência 

dos municípios, que traz consigo os inconvenientes mencionados. Parece, todavia, que a 

manutenção do critério da abrangência do impacto para os municípios foi fruto de uma 

imposição lógica do sistema de repartição de competências licenciatórias.  

Realmente, não fosse o critério da localidade do impacto ambiental, ficaria difícil 

distinguir a competência para o licenciamento entre estado e municípios nele inseridos, 

revelando-se insuficiente o critério geográfico. Como os municípios se situam no território de 

um estado, a utilização do critério geográfico levaria, como regra, sempre à competência dos 

estados, o que não está de acordo com a norma constitucional que prevê a competência 

comum para o licenciamento, ou sempre conduziria a competência para os municípios, o que 

também não parece adequado, como revela o exemplo de um empreendimento que, não 

obstante localizado e desenvolvido no âmbito municipal, impacta diretamente o entorno de 

outros municípios, revelando um interesse predominantemente estadual ou, pelo menos, 

supramunicipal. 

4.5.3.2 O critério da predominância ou exclusividade do interesse 

Vê-se que, além do critério geográfico, já comentado, a LC 140 adotou o critério 

da predominância ou exclusividade do interesse. 

Pelo critério da predominância ou exclusividade do interesse, atribui-se à União a 

competência para licenciar empreendimentos ou atividades: a) militares, tendo excluído do 

licenciamento aqueles previstos no preparo e emprego das Forças Armadas, conforme ato do 

Poder Executivo; b) destinados a pesquisar, lavrar, produzir, beneficiar, transportar, 

armazenar e dispor material radioativo, em qualquer estágio, ou que utilizem energia nuclear 
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em qualquer de suas formas e aplicações, mediante parecer da Comissão Nacional de Energia 

Nuclear (CNEN).  

Aqui se tem uma regra especial que, quando presente, prevalece em relação ao 

critério geral, que seria composto pelos critérios geográfico e o da abrangência do impacto 

ambiental. Mesmo que o empreendimento ou atividade tenha, por exemplo, impacto 

ambiental direto meramente local, o que, em tese, pelo critério da abrangência do impacto, 

atrairia a competência licenciatória municipal, quando a atividade se enquadrar numa das 

hipóteses das alíneas “f” ou “g”, do inciso XIV, do art. art. 7º, da LC 140/2011, será 

deflagrada a competência federal para o licenciamento ambiental. Não importa aqui o onde 

ocorre ou se desenvolve a atividade ou o empreendimento, mas, sim, o quê se licencia. 

As razões que levaram a essa opção do legislador são muito simples. Tanto a 

matéria relacionada à exploração em sentido amplo de energia nuclear, como aquela inerente 

às atividades das Forças Armadas estão inseridas na competência material exclusiva da União, 

estando também na competência privativa federal para legislar sobre o assunto (CF/88, art. 

21, III e XXIII; art. 22, XXVI; art.48, III; art. 61,§1º, II, “f”; art. 84, XIII; art. 142, entre 

outros).  

Aliás, é monopólio da União a pesquisa, a lavra, o enriquecimento, o 

reprocessamento, a industrialização e o comércio de minérios e minerais nucleares e seus 

derivados, com exceção dos radioisótopos cuja produção, comercialização e utilização 

poderão ser autorizadas sob regime de permissão, conforme as alíneas b e c do inciso XXIII 

do caput do art. 21 desta Constituição Federal (CF/88, art. 177, V). 

Assim, nessas matérias pode-se verificar um interesse senão exclusivo, pelo 

menos predominante federal, por dizerem respeito ao país como um todo, e não a cada um dos 

integrantes da federação. Natural, pois, que a competência para o licenciamento fosse 

reservada pelo legislador à esfera federal, independentemente de onde as atividades ou 

empreendimentos a serem licenciados sejam localizados ou desenvolvidos.  

4.5.3.3 Competência decorrente de norma de abertura 

A LC 140/2011, na alínea “h” do inciso XIV e no parágrafo único do art. 7º da LC 

140, assim como na alínea “a”, do inciso XIV, do art. 9º, gerou a possibilidade de criação de 

competências para licenciamento por meio de atos normativos a serem editados em momento 

posterior. 
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Crê-se que, no ponto, a LC 140, ao atrelar a competência para o licenciamento 

municipal ou federal à edição de futuros atos normativos emanados do Poder Executivo, além 

de ostentar um caráter antidemocrático, considerando que não há previsão de participação de 

membros da sociedade civil ou do Poder Legislativo nas Comissões Tripartites previstas (art. 

4º, parágrafos 1º a 5º)
36

, pode ter gestado um grave risco para a lógica estabelecida pela 

própria LC 140 para repartir competências licenciatórias entre os entes federados, haja vista 

que não há garantia de entrosamento entre os critérios a serem eleitos para a fixação dessas 

competências por ato normativo e aqueles escolhidos para criar o sistema legal regulador da 

competência para licenciar. 

Toma-se a liberdade de tomar, uma vez mais, a lição de Paulo Affonso Leme 

Machado: 

Na elaboração do projeto de Lei Complementar 140/2011, e no seu exame, em 

ambas as Casas do Congresso Nacional, houve tempo e oportunidade para se 

preverem amplamente os casos ou tipos de licenciamento da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios. Os vários incisos que integram os arts. 7º, 8º e 9º 

mostram que o meio ambiente está focalizado em suas várias vertentes e formas de 

manifestação. Impossível seria a previsão de todos os casos de intervenção do poder 

estatal no futuro. Possíveis lacunas poderiam ser corrigidas pelo Poder Legislativo 

dos entes federados, através de emendas à lei ora comentada, não sendo 

constitucional e nem necessária a abertura de uma válvula de escape do 

licenciamento ambiental, com tipos criados pelo Poder Executivo.
37

 

Além disso, por decisão do Poder Executivo, pode-se retirar ou incluir 

determinado empreendimento ou atividade no feixe de competências das unidades federadas, 

passando uma atividade que seria, a priori, de determinado ente para outro. Isso, decerto, 

configura matéria reservada à lei complementar, nos termos do parágrafo único, do art. 23, da 

Constituição, que não poderia ser delegada, ainda que por meio da chamada quebra de grau 

hierárquico
38

 por deslegalização
39

, ao Poder Executivo (CF/88, art. 68, § 1º), até por ter o 
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condão de excepcionar as regras expostas na própria LC 140, resultando, na prática, na 

alteração de lei de deslegalização pelo próprio ato normativo oriundo do rebaixamento do 

grau hierárquico da matéria. 

Inconstitucionais, assim, os dispositivos mencionados neste tópico. 

Sem embargo do entendimento ora exposto, é preciso reconhecer que a 

participação da Comissão Tripartite Nacional na elaboração do ato previsto na aliena “h” , do 

inciso XIV e no parágrafo único, do art. 7º, tem a vantagem de permitir uma colaboração dos 

três níveis da federação no regramento da matéria, o que vai ao encontro da desejada atuação 

harmônica e não conflituosa entre os entes federados para a proteção do meio ambiente.
40

 

Da mesma forma, em nível local, a fixação da competência municipal por ato do 

Conselho Estadual de Meio Ambiente pode permitir uma diminuição dos conflitos entre 

estados e municípios em matéria de licenciamento ambiental, mas a um alto custo, qual seja, a 

decisão acerca de uma competência que, constitucionalmente, é originária também dos 

municípios fica a cargo de um órgão estadual.
41

 

A teor do art. 18, §§ 1º, 2º e 3º, a aplicação da LC 140 às atividades previstas nos 

arts. 7º, XIV, “h” e 9º, XIV, “a”, depende da entrada em vigor dos atos neles previstos, 

aplicando-se a legislação anterior provisoriamente. 

4.5.3.4 Da competência remanescente dos Estados 

Para os estados, além da hipótese de empreendimento ou atividade localizado ou 

desenvolvido em unidade de conservação estadual (critério geográfico), o critério para o 

reconhecimento de sua competência para licenciar é extraído por exclusão (art. 8º, XIV e 

XV).  É a chamada competência remanescente, à semelhança da norma prevista no art. 25, 

§1º, da Constituição Federal. 

É verdade que, para os estados, como sua competência para licenciar é 

remanescente, eis que vislumbrada por exclusão das competências da União e dos municípios, 

_________________________ 
técnicos. Em outras palavras, a lei de deslegalização rompe o grau hierárquico de determinada matéria, 

permitindo que ela, que antes só podia ser tratada por lei, possa, respeitada a moldura normativa da lei de 

deslegalização, ser tratada por ato infralegal”. TEIXEIRA, Leopoldo Fontenele. Controle jurisdicional dos atos 

regulatórios. Trabalho de conclusão de curso de MBA em Poder Judiciário. Ceará: Fundação Getúlio Vargas, 

2008, f. 36.    
40
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pode-se, implicitamente, concluir que o critério geográfico ou mesmo da abrangência do 

impacto ainda pode estar presente como regra geral. Por exemplo, uma atividade que cause 

impactos ambientais que ultrapassem o âmbito local, mas que se situe em um município e 

desde que excluídas as situações especiais que atraem a competência federal, será da 

competência licenciatória dos estados. Mas aí o que prevalece não é o critério da abrangência 

do impacto, e sim a competência remanescente dos estados. 

Não se vê dificuldade na adoção do critério em si, até porque espelha a 

competência material dos Estados prevista na Constituição. O que se vislumbra como fonte de 

possíveis conflitos e insegurança jurídica é a possibilidade de aumento ou restrição dessa 

competência, a depender do teor dos atos normativos mencionados no tópico anterior, o que 

dificulta, sobremaneira, o conhecimento prévio das regras de competência pelos interessados 

no licenciamento, fragilizando a desejável segurança que deve imperar na relação entre Poder 

Público e interessados no licenciamento. 

Frise-se que o Distrito Federal acumula as competências estaduais e municipais 

(art. 10). 

4.5.3.5 Competência para licenciamento de empreendimentos e atividades em 

Áreas de Proteção Ambiental (APAs) 

Da regra geral do critério geográfico que prevê competir o licenciamento 

ambiental ao ente instituidor da unidade de conservação na qual o empreendimento ou 

atividade são desenvolvidos sempre se excetuam as Áreas de Proteção Ambiental (APAs) 

(arts. 7º, XIV, “d”; 8º, XV e 9º, XIV, “b”).  

Isso é confirmado pelo caput do art. 12, que diz “para fins de licenciamento 

ambiental de atividades ou empreendimentos utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou 

potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, e 

para autorização de supressão e manejo de vegetação, o critério do ente federativo instituidor 

da unidade de conservação não será aplicado às Áreas de Proteção Ambiental (APAs)”. 

As APAs constituem uma modalidade de unidade de conservação, que, por sua 

vez, configuram espaços territoriais especialmente protegidos, cuja instituição é obrigação do 

Poder Público, a fim de preservar determinados recursos ambientais nele existentes (CF/88, 

art. 225, §1º, III). 
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Mais precisamente, as APAs pertencem à espécie Unidades de Uso Sustentável, 

que, no dizer de Édis Milaré, é aquela: 

[...] cujo objetivo básico é compatibilizar a conservação da natureza com o uso 

sustentável de parcela de seus recursos naturais […] visam a conciliar a exploração 

do ambiente à garantia da perenidade dos recursos ambientais renováveis e dos 

processos ecológicos, mantendo a biodiversidade e os demais atributos ecológicos, 

de forma socialmente justa e economicamente viável.
42

 

  As Unidades de Uso Sustentável diferem das Unidades de Proteção Integral 

exatamente porque, por meio da instituição destas, busca-se preservar, ao máximo, o espaço 

territorial da ação do homem. 

O conceito de APA está previsto no art. 15 da Lei 9985/2000, in verbis: 

Art. 15. A Área de Proteção Ambiental é uma área em geral extensa, com um certo 

grau de ocupação humana, dotada de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou 

culturais especialmente importantes para a qualidade de vida e o bem-estar das 

populações humanas, e tem como objetivos básicos proteger a diversidade biológica, 

disciplinar o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos 

recursos naturais. 

§ 1
o
 A Área de Proteção Ambiental é constituída por terras públicas ou privadas. 

§ 2
o
 Respeitados os limites constitucionais, podem ser estabelecidas normas e 

restrições para a utilização de uma propriedade privada localizada em uma Área de 

Proteção Ambiental. 

§ 3
o
 As condições para a realização de pesquisa científica e visitação pública nas 

áreas sob domínio público serão estabelecidas pelo órgão gestor da unidade. 

§ 4
o
 Nas áreas sob propriedade privada, cabe ao proprietário estabelecer as 

condições para pesquisa e visitação pelo público, observadas as exigências e 

restrições legais. 

§ 5
o
 A Área de Proteção Ambiental disporá de um Conselho presidido pelo órgão 

responsável por sua administração e constituído por representantes dos órgãos 

públicos, de organizações da sociedade civil e da população residente, conforme se 

dispuser no regulamento desta Lei. 

 

É, portanto, uma área em que, em que pese ser possível sua exploração pelo 

homem, tanto que podem ser instaladas em propriedades privadas, contêm características 

ambientalmente relevantes que demandam um regramento especial para seu uso. 

Não se identifica a ratio que embasou um tratamento especial, no que diz respeito 

à competência para licenciar, para as APAs em meio às demais unidades de conservação, 

inclusive aquelas de proteção integral. Talvez, pelo fato de que as APAs representam uma das 
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modalidades de unidade de conservação mais difundidas no país
43

, quis-se colocá-la num 

regime jurídico diferenciado das demais unidades de conservação. 

Para as APAs, a LC 140 disse, no parágrafo único do art. 12, que a competência 

para licenciar será definida segundo os critérios previstos nas alíneas “a”, “b”, “e”, “f” e “h” 

do inciso XIV do art. 7º, no inciso XIV do art. 8º e na alínea “a” do inciso XIV do art. 9º. Ou 

seja, podem seguir quaisquer dos critérios antes mencionados, seja o geográfico, da 

abrangência do impacto ambiental, da predominância ou exclusividade do interesse, 

decorrente das normas de abertura ou mesmo a competência remanescente. 

Como se disse, não se vê razão para esse tratamento, que, aliás, mais confunde do 

que esclarece. O leque de possibilidades previsto no parágrafo único do art. 12 é tão extenso 

que, praticamente, inutiliza a especialidade que se pretendeu dar às APAs em matéria de 

competência para o licenciamento. 

4.5.4 Atuação supletiva 

Logo em seu art. 2º, a LC 140 define o que se deve entender por atuação 

supletiva, que outrora estava prevista, no caput do art. 10 da Lei 6938/81, como atribuição do 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, órgão 

executor do Sisnama, mas que suscitava dúvidas acerca de sua correta aplicação. 

Segundo o inciso II, do art. 2º, da LC 140, ação supletiva é a “ação do ente da 

Federação que se substitui ao ente federativo originariamente detentor das atribuições, nas 

hipóteses definidas nesta Lei Complementar”. Destarte, a ação supletiva não é privativa do 

IBAMA, podendo ser exercida também pelos Estados, como se verá adiante.  

Ocorre nas situações previstas no art. 15 da LC 140, assim como na hipótese de 

extrapolação do prazo para conclusão do processo ou de etapa do licenciamento ambiental 

(art. 14,§ 3º). Para o atraso, já havia previsão na Resolução 237/97 do CONAMA (art. 16). 

A teor do art. 15, a atuação supletiva dar-se-á da seguinte maneira: 

Art. 15.  Os entes federativos devem atuar em caráter supletivo nas ações 

administrativas de licenciamento e na autorização ambiental, nas seguintes 

hipóteses:  
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I - inexistindo órgão ambiental capacitado ou conselho de meio ambiente no Estado 

ou no Distrito Federal, a União deve desempenhar as ações administrativas estaduais 

ou distritais até a sua criação;  

II - inexistindo órgão ambiental capacitado ou conselho de meio ambiente no 

Município, o Estado deve desempenhar as ações administrativas municipais até a 

sua criação; e  

III - inexistindo órgão ambiental capacitado ou conselho de meio ambiente no 

Estado e no Município, a União deve desempenhar as ações administrativas até a sua 

criação em um daqueles entes federativos. 

 

Destarte, a atuação supletiva ocorre do nível mais restrito para o nível mais 

amplo. Se um determinado município não dispuser de órgão ambiental capacitado ou não 

possuir conselho de meio ambiente estruturado e em funcionamento, o Estado assume as 

atribuições municipais. Da mesma forma ocorre se a ausência de estrutura se apresentar no 

âmbito estadual, quando a União assumirá suas funções até que a falha organizacional seja 

suprida. A atuação supletiva da União poderá incidir sobre as atribuições municipais quando o 

Estado em que se inserir esse município não possuir a estrutura adequada para prestar as ações 

administrativas relacionadas ao licenciamento. 

Mas quando se pode afirmar que não há órgão ambiental capacitado? A resposta 

está no parágrafo único do art. 5º da LC 140
44

, in verbis: 

Art. 5
o
  O ente federativo poderá delegar, mediante convênio, a execução de ações 

administrativas a ele atribuídas nesta Lei Complementar, desde que o ente 

destinatário da delegação disponha de órgão ambiental capacitado a executar as 

ações administrativas a serem delegadas e de conselho de meio ambiente.  

Parágrafo único.  Considera-se órgão ambiental capacitado, para os efeitos do 

disposto no caput, aquele que possui técnicos próprios ou em consórcio, 

devidamente habilitados e em número compatível com a demanda das ações 

administrativas a serem delegadas. 

 

Assim, o órgão ambiental estará capacitado quando possuir técnicos próprios ou 

em consórcio devidamente habilitados e em número compatível com as demandas das ações 

administrativas. 

Pensa-se que andou bem o legislador ao regular expressamente a atuação supletiva 

dos entes federados em matéria de licenciamento ambiental. Com efeito, além de a atuação 

supletiva estar posta em termos que respeitam a regra do licenciamento em um único nível 

(art. 13, caput), gerando segurança para o empreendedor, respeitou-se a autonomia dos entes 

federados, na medida em que valorizou a descentralização das competências e o princípio da 
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subsidiariedade
45

, que, em matéria de competências federativas, recomenda que, ressalvados 

interesses que justifiquem um trato uniforme em nível nacional ou regional, as competências 

devem ser atribuídas ao nível mais próximo dos fatos relacionados, porque, em tese, quem 

está mais próximo dos fatos é que terá melhores condições de regular a matéria e agir com 

eficiência. 

Por outro lado, constatada a incapacidade de o ente mais próximo dos fatos de 

bem conduzir o licenciamento ambiental, o que poderia colocar em risco o direito 

fundamental ecologicamente equilibrado, previu-se uma mecanismo de substituição da 

execução da ação administrativa para licenciar, cujo acionamento parece legítimo, tendo em 

consideração que, mesmo diante de uma competência comum, isto é, atribuída 

indistintamente a todos os entes federados, é necessária uma atuação eficiente para a tutela do 

direito fundamental ao meio ambiente saudável. 

 Não é razoável extrair da Constituição o entendimento de que o fato de a 

competência para a defesa do meio ambiente ser comum justifica a manutenção da atribuição 

de licenciar com um ente federado que não detenha a mínima condição estrutural para se 

desincumbir dessa importante missão. 

 A repartição de competências comuns, além de prestigiar a autonomia dos entes 

que compõem a federação, traz consigo a ideia de eficiência por descentralização. Sem a 

presença dessa eficiência, é de se afastar a atribuição, temporariamente, do ente até que ele 

consiga se estruturar de forma adequada para zelar pela defesa dos bens ambientais a seu 

cargo.  Competência comum significa justamente cooperar, unir forças, para bem agir, e não 

atrapalhar a concretização dos fins a que visa a atribuição de competências. 

4.5.5 Execução do licenciamento delegada por instrumento de cooperação 

Advirta-se logo que todos os entes da Federação foram contemplados pela LC 140 

com competência originária para o licenciamento, atendidos os critérios nela expostos para 

repartição dessa competência, não se podendo falar que, para que determinado ente da 

federação possa exercer a atribuição de licenciar um empreendimento, necessita celebrar um 
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ato de cooperação, como o convênio, com outro ente. Desde que esteja devidamente 

estruturado para exercer esse relevante mister, pode o ente, de qualquer nível, licenciar. 

Entretanto, na LC 140/2011, a atribuição para licenciar determinado 

empreendimento ou atividade pode se dar de maneira originária, quando emana diretamente 

das normas que regulam a competência para licenciar nela previstas, ou derivada, que 

decorre mais proximamente de atos jurídicos bilaterais celebrados entre os entes competentes 

para o licenciamento ambiental e, só de forma indireta, da LC 140. Essa atribuição para 

licenciar que aqui chamamos de derivada é fruto do que a LC 140 intitula de atuação 

subsidiária dos entes da federação. 

É importante dizer que a atuação supletiva a que se referiu no item anterior não se 

confunde com a atuação subsidiária agora posta em evidência, que, de acordo com o inciso 

III, do art. 2º, da LC 140, significa “ação do ente da Federação que visa a auxiliar no 

desempenho das atribuições decorrentes das competências comuns, quando solicitado pelo 

ente federativo originariamente detentor das atribuições definidas nesta Lei Complementar”. 

Na atuação subsidiária, diferentemente da supletiva, não se retira, de forma 

compulsória, a atribuição para licenciar atividades de um determinado ente federado. Nela o 

próprio ente detentor da competência decide (ato voluntário), por motivos diversos, solicitar a 

outro ente, inclusive podendo ser de um mesmo nível – dois municípios, por exemplo – ou de 

níveis diferentes, auxílios de ordem variada com o fito de tornar sua ação administrativa mais 

eficiente. 

Outrossim, se na atuação supletiva ocorre a assunção da execução da ação 

administrativa licenciatória de um ente de nível inferior por um ente de nível superior, na 

atuação subsidiária pode ocorrer de um ente de nível superior solicitar auxílio de um ente de 

nível inferior. 

Essa solicitação consistirá, entre outras formas, em apoio técnico, científico, 

administrativo ou financeiro (art. 16) e ocorrerá por meio dos instrumentos de cooperação 

previstos no art. 4º, dando ensejo à possibilidade de delegação da competência licenciatória 

(art. 5º, caput).  

Passa-se ao estudo de duas importantes modalidades de atos de cooperação que 

podem ser manejados pelos gestores públicos para a realização eficiente do licenciamento 

ambiental. 
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4.5.5.1 Delegação via convênio 

Com efeito, assim dispõe o art. 5º da Lei Complementar 140, in verbis: 

Art. 5
o
  O ente federativo poderá delegar, mediante convênio, a execução de ações 

administrativas a ele atribuídas nesta Lei Complementar, desde que o ente 

destinatário da delegação disponha de órgão ambiental capacitado a executar as 

ações administrativas a serem delegadas e de conselho de meio ambiente.  

Parágrafo único.  Considera-se órgão ambiental capacitado, para os efeitos do 

disposto no caput, aquele que possui técnicos próprios ou em consórcio, 

devidamente habilitados e em número compatível com a demanda das ações 

administrativas a serem delegadas. 

 

Compartimentando a norma contida no art. 5º, depreende-se o seguinte: a) a 

execução das atribuições administrativas previstas na LC 140 é delegável, isto é, não é 

exclusiva; b) essa delegação ocorrerá por meio de convênio; c) o destinatário da delegação, 

para que possa receber a incumbência de desempenhar a execução dessas atividades, deve 

possuir órgão ambiental capacitado a tanto e conselho de meio ambiente; d) capacitado será o 

órgão ambiental que possui técnicos próprios ou em consórcio, devidamente habilitados e em 

número compatível com a demanda das ações administrativas a serem delegadas. 

O primeiro ponto que merece comentário é a não exclusividade da execução das 

atribuições administrativas contidas na LC 140.  

Acertou o legislador ao afirmar a não exclusividade, haja vista que as atribuições 

de ordem administrativa descritas na LC 140 são manifestações da competência comum 

prevista no art. 23 da CF e, como tais, poderiam, em tese, ser desenvolvidas por qualquer um 

dos entes da Federação
46

. Ressalva-se matérias de interesse exclusivo da União, como, por 

exemplo, atividades envolvendo energia nuclear ou que envolvam a segurança nacional, estas, 

entende-se que são indelegáveis, por força de norma constitucional. 

Vale insistir que a não exclusividade das atribuições não significa que a LC 140, 

na sua função de harmonização do agir dos entes federados prevista no parágrafo único do 

mesmo art. 23, não pudesse eleger determinado ente para desempenhar tal ou qual função 

com primazia, como ocorreu com a competência para licenciar, em que prevalece o 

licenciamento por um único ente. Apenas significa que, originalmente, essa competência era 

indiferenciada, mas sem perder de vista que a própria Constituição, fomentando a cooperação 
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harmonizada entre os entes federados, autorizou que uma lei complementar organizasse uma 

atuação Coord.enada e eficiente entre eles. 

Partindo da premissa de que as atribuições administrativas não são exclusivas, 

tem-se teoricamente possível a sua delegação e avocação – esta em sede de atuação supletiva-. 

Realmente, é consolidada a doutrina que, em Direito Administrativo, preconiza que as 

competências não atribuídas por lei a alguém em caráter de exclusividade podem ser 

transferidas, temporariamente, a outrem.
47

 

Esse entendimento doutrinário foi positivado na Lei 9784/99, que regula o 

processo administrativo federal e, como já mencionado, aplica-se subsidiariamente ao 

processo administrativo de licenciamento ambiental. Confiram-se as normas contidas nos arts. 

11 e 12 da referida lei, in verbis:  

Art. 11. A competência é irrenunciável e se exerce pelos órgãos administrativos a 

que foi atribuída como própria, salvo os casos de delegação e avocação legalmente 

admitidos. 

Art. 12. Um órgão administrativo e seu titular poderão, se não houver impedimento 

legal, delegar parte da sua competência a outros órgãos ou titulares, ainda que estes 

não lhe sejam hierarquicamente subordinados, quando for conveniente, em razão de 

circunstâncias de índole técnica, social, econômica, jurídica ou territorial. 

Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo aplica-se à delegação de 

competência dos órgãos colegiados aos respectivos presidentes. 

A LC 140 diz que a execução das atribuições administrativas nela previstas pode 

ser delegada. Aqui duas observações são relevantes. A primeira, o licenciamento está entre as 

ações administrativas a que se refere a lei, como revelam expressamente as cabeças dos arts. 

7º, 8º e 9º. A segunda, o que se delega não é a competência para licenciar, esta permanece 

com o ente originalmente competente. O que se delega é a execução das ações 

administrativas necessárias para licenciar determinada atividade ou empreendimento. 

Essa segunda observação é importante, pois deixa marcado que, como a 

competência em si não é delegada, pode o ente delegante, se entender recomendável, retomar 

a plenitude do exercício da competência que lhe foi legalmente conferida. A delegação é um 

ato de vontade, mas um ato com limitações impostas por lei, e a lei não permite que o ente a 

quem, originariamente, foi conferida determinada competência dela se dispa em favor de 

outro. 
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O instrumento da delegação, no dizer da LC 140, é o convênio, que vem a ser “a 

forma de ajuste entre o Poder Público e entidades públicas ou privadas para realização de 

objetivos de interesse comum, mediante mútua colaboração”
48

. 

Vladimir Passos de Freitas, após dar notícia de que, após a entrada em vigor da 

Constituição de 1988, pela razão de que nela não havia previsão da possibilidade de 

celebração de convênio entre os entes federados para proteção do meio ambiente, a doutrina 

chegou a se inclinar no sentido da impossibilidade. No entanto, com a redação dada ao art. 

241 da Constituição pela Emenda Constitucional 19/98, foi expressamente reconhecida a 

possibilidade de celebração de convênios e consórcios pelos entes federados.
49

 

No caso da competência para execução do licenciamento ambiental, esta envolve 

ações que manejam prerrogativas do Poder Público exorbitantes do regime jurídico de Direito 

Privado, por consistirem em manifestação do poder de polícia ambiental. Daí resulta que não 

pode haver a delegação de atribuições para a execução do licenciamento a um particular ou 

mesmo a uma entidade integrante da Administração descentralizada com personalidade 

jurídica de Direito Privado, sob pena de invalidade das licenças eventualmente concedidas ou 

mesmo dos atos decisórios que negaram as licenças. A propósito, reforçando nosso 

argumento, diga-se, uma vez mais, que a Lei 6938/81, em seu art. 17-L, estabelece que a 

competência para licenciar é exclusiva dos órgãos integrantes do Sisnama. 

Como se vê, originariamente, a competência para licenciar é atribuída a um único 

ente federado, mas nada impede que este ente, voluntariamente, delegue, via convênio, a 

execução dessa competência a outro ou outros ente(s), de nível superior ou inferior, quando se 

estará diante de execução delegada (derivada) das ações administrativas relativas ao processo 

de licenciamento ambiental. 

Por fim, para que haja a delegação, é imprescindível que o ente que receberá as 

atribuições delegadas esteja devidamente estruturado para fornecer uma devida proteção 

ambiental, bem como promover o licenciamento dentro de um tempo razoável, sendo 

entendido como capacitado o ente que disponha de conselho de meio ambiente e órgão 

ambiental que possua técnicos próprios ou em consórcio, devidamente habilitados e em 

número compatível com a demanda das ações administrativas a serem delegadas. 
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4.5.5.2 Competência para licenciar e os consórcios públicos 

A LC 140 também menciona os consórcios públicos como um possível 

instrumento de cooperação entre os entes federados, devendo ser aplicada a legislação em 

vigor a respeito. 

A diferença entre convênios e consórcios era feita com base no fato de que, 

enquanto os convênios eram celebrados entre entidades do Poder Público de níveis diversos 

(estado e município, por exemplo) ou entre a Administração Pública e particulares, os 

consórcios necessariamente envolviam pessoas integrantes da Administração Pública de 

mesmo nível (dois municípios, por exemplo).
50

 

Odete Medauar ressalta que, com a entrada em vigor da Lei 11107/2005, que trata 

de normas gerais para a celebração de consórcios públicos, essa distinção está superada, pois 

é possível a celebração de consórcio entre entidades públicas de nível diverso.
51

  

Com razão a referida autora. A Lei 11107/2005 trouxe substanciais mudanças na 

disciplina jurídica do consórcio, que, dados os limites do presente trabalho, aqui não cabe 

aprofundar. Para nós interessam, agora, as seguintes mudanças: a) a já mencionada 

possibilidade de celebração de consórcio não só entre entes do mesmo nível na federação, mas 

também entre entes de níveis diferentes; b) a necessária criação de uma pessoa jurídica, de 

Direito Público (associação pública, de natureza autárquica) ou de Direito Privado, para 

assumir os direitos e obrigações relativos ao consórcio. 

A pergunta que se quer fazer é: podem dois entes federados de mesmo nível 

celebrar um consórcio para licenciar determinada atividade ou empreendimento? A primeira 

vista, a resposta seria negativa, visto que a LC 140/2011 é clara ao afirmar que o instrumento 

da delegação de competências é o convênio, que, por definição, é firmado entre entidades 

públicas de níveis diversos. 

Porém, pensa-se que a LC 140 disse menos do que quis no ponto. 

O consórcio é expressamente previsto no art. 4º, inciso I, da LC 140, ao lado do 

convênio (art. 4º, II), ambos integrantes do gênero instrumentos de cooperação institucional. 

Nem o art. 16 nem o art. 5º mencionam expressamente que a delegação das ações 
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administrativas ou mesmo a atuação administrativa subsidiária tenha que se dar entre entes 

integrantes de níveis diversos da federação. 

O próprio parágrafo único do art. 5º prevê a possibilidade de um ente ser 

considerado capacitado para exercer as ações administrativas se, apesar de não possuir 

técnicos próprios, os tiver à disposição por força de consórcio. 

A exigência de estruturação dos entes para receberem a incumbência a ser 

delegada pode ser exigida dos entes federados que se consorciam, o que, inclusive, dada a 

conjugação de esforços e recursos diversos, será mais fácil de ser atingido. 

No regulamento da lei dos consórcios, Decreto 6017/2007, consta como um dos 

objetivos possíveis de serem buscados por meio de consórcios públicos a promoção do uso 

racional dos recursos naturais e a proteção do meio ambiente (art. 3º, VI), sendo que o próprio 

consórcio, por meio da pessoa jurídica a ser criada, pode celebrar convênios (art. 2º, §1º, I, da 

Lei 11107/2005). 

Ademais, o reconhecimento da possibilidade de consórcio entre entes de mesmo 

nível da federação, além de estar de acordo com o espírito harmonizador da atuação dos entes 

federados, visando a um agir eficiente, prestigia nitidamente o princípio já mencionado da 

subsidiariedade, na medida em que constitui um esforço das entidades mais próximas dos 

fatos (municípios, por exemplo), para conseguir manter a seu cargo a ação administrativa de 

licenciar, evitando a incidência da atuação supletiva do ente superior. 

Se a própria LC 140 deu a competência para o licenciamento a determinado ente 

federado, por entender que é o mais adequado para aferir os impactos gerados pela atividade a 

ser licenciada, bem como as medidas mitigadoras e compensatórias cabíveis, é razoável 

aceitar-se que entes do mesmo nível se consorciem para conseguir uma maior eficiência no 

exercício do licenciamento, mantendo, no mesmo nível eleito pela LC 140, a execução das 

ações administrativas voltadas para o licenciamento ambiental. 

Possível, pois, a celebração não só de convênio, mas também de consórcios, 

inclusive de entes do mesmo nível, para fins de delegação de ações administrativas destinadas 

à execução do licenciamento ambiental, verificando-se aqui mais um exemplo de atuação 

subsidiária e de exercício de ação administrativa de licenciamento fruto de derivação. 

Agora, algumas condições têm que ser atendidas para que isto se torne possível: a) 

da mesma forma que se mencionou por ocasião da análise dos convênios, não é possível 
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atribuir a uma entidade de Direito Privado a atribuição de licenciar determinada atividade, por 

envolver prerrogativas exorbitantes do direito comum, típicas do Poder de Polícia. Assim, 

para o licenciamento ambiental, o consórcio deve, necessariamente, assumir a forma de 

associação pública; b) essa associação pública deve integrar o Sisnama, a fim de atender os 

termos do art. 17-L da Lei 6938/81/ c) a utilização dos consórcios não pode implicar 

supressão da competência para licenciamento atribuída ente diverso da Federação. Por 

exemplo, um empreendimento que tenha impactos ambientais afetando dois municípios 

vizinhos. Nessa situação, a competência para o licenciamento cabe ao Estado, pois não se 

atende ao requisito da localidade do impacto, de modo que os municípios afetados só poderão 

conduzir o licenciamento se o consórcio por eles formado celebrar um convênio com o Estado 

em cujo território eles estejam situados. 

4.6 Competência para licenciar versus competência para fiscalizar 

Apesar de não versar diretamente sobre a competência para a execução do 

licenciamento ambiental, a questão sobre a competência para o exercício do poder de polícia 

ambiental, desta feita sob o prisma da fiscalização das atividades que tenham o condão de 

gerar impactos ambientais negativos, possui íntima relação com a matéria da competência 

para o licenciamento. 

É que a dissociação entre a competência para licenciar empreendimentos ou 

atividades, desde a Resolução 237/97 atribuída a um único nível da Federação, e a 

competência para fiscalizar essas mesmas atividades ou empreendimentos, entendida pela 

doutrina e jurisprudência pátrias como passível de ser exercida por todos os entes federados, 

por força da competência constitucional comum para a defesa do meio ambiente, constitui 

ponto gerador de significativa insegurança jurídica e perplexidade por parte daqueles de 

algum modo relacionados ao processo de licenciamento ambiental.  

Isso ocorre porque é possível e, na prática, acontece com relativa frequência, que 

o titular de um empreendimento devidamente licenciado pelo ente federado competente para 

tanto, segundo a legislação de regência do licenciamento, vem a ser surpreendido por atos de 

polícia, como embargos de obras ou exercício de atividade e multas, aplicados por ente 

diverso da federação, que age sob o manto da competência comum para fiscalizar atividades e 

empreendimentos passíveis de lesar o meio ambiente ou mesmo, no caso do IBAMA, com 

base na competência supletiva outrora prevista no art. 10 da Lei 6.938/81. 
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Esse entendimento vinha sendo sufragado tanto pela doutrina majoritária
52

 quanto 

pela jurisprudência pátrias
53

.  

Essa fiscalização por mais de um ente federado poderia, inclusive, resultar em 

lavratura, por cada ente fiscalizador, de um auto de infração em desfavor do empreendedor 

pelo mesmo fato. Nessa situação, a legislação, reconhecendo a possibilidade de tal fenômeno, 

diz, no art. 12 do Decreto 6.514/2008, o qual dispõe sobre as infrações e sanções 

administrativas ao meio ambiente, estabelece o processo administrativo federal para apuração 

destas infrações e dá outras providências, que “o pagamento de multa por infração ambiental 

imposta pelos Estados, Municípios, Distrito Federal ou Territórios substitui a aplicação de 

penalidade pecuniária pelo órgão federal, em decorrência do mesmo fato, respeitados os 

limites estabelecidos neste Decreto”. 
54

 

Da mesma forma, desta feita no que diz respeito à Taxa de Controle e Fiscalização 

Ambiental –TCFA, tributo cobrado em função do exercício do Poder de Polícia Ambiental, a 

Lei 6.938/81, em seu art. 17-P, diz “constitui crédito para compensação com o valor devido a 

título de TCFA, até o limite de sessenta por cento e relativamente ao mesmo ano, o montante 

efetivamente pago pelo estabelecimento ao Estado, ao Município e ao Distrito Federal em 

razão de taxa de fiscalização ambiental” . Como o legislador reconhece a sobreposição de 
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ficalização ambiental pelos entes federados, permite abatimento, na taxa federal, de parte do 

valor recolhido aos demais entes dentro do mesmo exercício.
55

 

Paulo de Bessa Antunes, criticando essa realidade, para deixar patente a 

ilogicidade e a insegurança jurídica dessa forma de agir, dá um exemplo, na seara tributária, 

que é bem ilustrativo.  

Um fiscal tributário municipal exige de um estabelecimento empresarial a prova 

de que enviou a declaração atinente ao Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas.  Diante da 

não comprovação do envio da declaração, lavra auto de infração, pelo descumprimento da 

legislação tributária federal, argumentando sua competência para tanto com base no art. 23, I, 

da Constituição Federal, que diz ser competência comum dos entes federados zelar pela 

guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio 

público.
56

  

É evidente, no exemplo, que a competência comum não ampara a atuação do 

fiscal municipal, cabendo a cada ente federado legislar e cobrar seus tributos. No entanto, em 

matéria ambiental, isto efetivamente ocorre, tendo Paulo Bessa citado o caso de um fiscal 

ambiental federal que multa uma pessoa jurídica por não apresentação da licença ambiental 

estadual.
57

 

Na mesma linha, Vladimir Passos de Freitas, escrevendo antes da entrada em 

vigor da LC 140 e comentando sobre a necessidade da edição da lei complementar 

mencionada no parágrafo único do art. 23 da CF, nos brinda com um exemplo de um cidadão 

de Curitiba que promove o desmatamento da mata ciliar de um determinado rio, esse fato 

enquadra-se, ao mesmo tempo, em diversas normas protetivas do meio ambiente das três 

esferas da federação. No exemplo dado, esse cidadão teria sido autuado pelo IBAMA (art. 2º, 

“a”, do Código Florestal); pelo Estado do Paraná (art. 59 da Lei Estadual 11054/95) e 

Município (arts. 3º e 56 da Lei Municipal 7883/91). 

Sobre esse exemplo assim se manifesta o autor em destaque: 

[…] atualmente, uma situação como essa impõe ao infrator que se defenda nas três 

esferas administrativas. A única previsão legal que o socorre é o art. 76 da Lei 9605, 
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de 12.02.1998, que estabelece que o pagamento da multa pela mesma hipótese de 

incidência ao Estado, Distrito Federal ou Município substitui a multa federal. Com 

uma lei complementar como a prevista, supõe-se que as coisas se simplificariam. 

Primeiro, a área de fiscalização seria dividida, poupando-se esforços superpostos. 

Segundo, as pessoas políticas se auxiliariam com troca de informações e outras 

atividades. Terceiro, o infrator não sofreria o injusto ônus de ter, por um só fato, de 

responder a três procedimentos administrativos.
58

  

 

A LC 140 busca solucionar a insegurança jurídica gerada pela dissociação da 

competência para fiscalizar da competência para licenciar, ao mesmo tempo em que intenta 

minorar essa insegurança que diz respeito à multiplicidade de autos de infração pela mesma 

conduta ambientalmente ilícita. 

Com efeito, os arts. 7º, XIII, 8º, XIII e 9º, XIII, contêm previsão normativa no 

sentido de que compete, respectivamente, a União, Estados e Municípios exercer o controle e 

fiscalizar as atividades e empreendimentos cuja atribuição para licenciar ou autorizar, 

ambientalmente, for-lhes cometida. Como se percebe, o legislador vinculou a competência 

para fiscalização à competência para execução do licenciamento ambiental.
59

 

A correta compreensão desses dispositivos, porém, deve ser feita mediante 

interpretação conjugada com a das normas encartadas no art. 17, in verbis: 

Art. 17.  Compete ao órgão responsável pelo licenciamento ou autorização, 

conforme o caso, de um empreendimento ou atividade, lavrar auto de infração 

ambiental e instaurar processo administrativo para a apuração de infrações à 

legislação ambiental cometidas pelo empreendimento ou atividade licenciada ou 

autorizada.  

§ 1
o
  Qualquer pessoa legalmente identificada, ao constatar infração ambiental 

decorrente de empreendimento ou atividade utilizadores de recursos ambientais, 

efetiva ou potencialmente poluidores, pode dirigir representação ao órgão a que se 

refere o caput, para efeito do exercício de seu poder de polícia.  

§ 2
o
  Nos casos de iminência ou ocorrência de degradação da qualidade ambiental, o 

ente federativo que tiver conhecimento do fato deverá determinar medidas para 

evitá-la, fazer cessá-la ou mitigá-la, comunicando imediatamente ao órgão 

competente para as providências cabíveis.  

§ 3
o
  O disposto no caput deste artigo não impede o exercício pelos entes 

federativos da atribuição comum de fiscalização da conformidade de 

empreendimentos e atividades efetiva ou potencialmente poluidores ou utilizadores 

de recursos naturais com a legislação ambiental em vigor, prevalecendo o auto de 

infração ambiental lavrado por órgão que detenha a atribuição de licenciamento ou 

autorização a que se refere o caput.  
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O legislador, no que atine à fiscalização dos empreendimentos ou atividades 

efetiva ou potencialmente degradadores do meio ambiente, além de ter amarrado a 

competência para fiscalizar à competência para licenciar, determinou que a prioridade da 

lavratura de auto de infração e condução do processo administrativo para apurar a conduta 

ambientalmente apontada como ilícita é do ente ou órgão licenciador. 

Isso, contudo, não significou a supressão da competência comum dos demais 

entes federados de fiscalizar esses empreendimentos ou atividades. Apenas sua atuação é 

subsidiária, sendo os autos de infração por eles lavrados, pela mesma conduta, suplantados em 

caso de antecedência, concomitância ou superveniência de autuação pelo ente ou órgão 

prioritariamente designado para fiscalizar. Se a autuação do ente primariamente competente 

não ocorrer, entende-se que prevalece a autuação supletiva. 

Inclusive, medidas de urgência (acautelatórias) podem ser tomadas pelos demais 

entes federados para evitar, cessar ou mitigar a degradação ambiental, havendo a obrigação de 

comunicação ao órgão ou ente que tem primazia na fiscalização, para que este adote as 

providências cabíveis. 

Trata-se de solução inteligente do legislador. De um lado, preservou a segurança 

jurídica e evitou a sobreposição de atuação na fiscalização ambiental, pois elegeu um ente 

como prioritariamente responsável pela autuação e apuração de responsabilidades, permitindo 

ao fiscalizado elaborar uma defesa com mais tranquilidade, pois terá apenas um processo 

administrativo para acompanhar. De outro, não se descuidou da necessária proteção do meio 

ambiente, que não poderia ficar à mercê de um órgão inerte, que, por omissão, poderia gerar 

riscos e danos de difícil ou incerta reparação para o meio ambiente, o que não se 

compatibilizaria com o caráter precaucional do Direito Ambiental. 

Comentando sobre a competência para a fiscalização ambiental em momento 

anterior à vigência da LC 140, assim se pronunciou Andréa Vulcanis: 

A conclusão possível é a de que cada ente federado deve agir, em termos de polícia 

administrativa, na sua esfera de competência, sendo aplicável uma única exceção, 

que é o caso de omissão do ente legitimado, quando então, poderá se dar o exercício 

de competência supletiva, em nome da salvaguarda do bem difuso que é o meio 

ambiente. 

Tal exegese leva a efeito, com eficiência, o princípio da cooperação estabelecido no 

texto constitucional, que nos conduz a concluir que se há a circunstância de o 

Estado-membro, juntamente com o Município, a União e o Distrito Federal,  

comporem único e indivisível sistema de administração pública de interesses 
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ambientais, não implica nem se pode conceber que implique em superposição de 

poderes, de modo a propiciar manifestações conflitantes ou contraditórias das 

diferentes pessoas políticas, em face de um mesmo assunto. Sem qualquer dúvida, 

um dos principais objetivos da ordem constitucional é o da segurança e certeza 

jurídica, circunstância que se deve ter em mente ao interpretar o sistema jurídico 

nacional.
60

 

Esse ensinamento, com as devidas adaptações ao quadro normativo que lhe 

sucedeu, é aplicável para corroborar o acerto da conformação da competência para fiscalizar 

feita pela LC 140. 

Todavia, seria importante que o legislador houvesse estabelecido um prazo 

máximo para ação do órgão ambiental competente, findo o qual, sem uma ação concreta, 

entraria em cena, desta feita com caráter de definitividade, a atuação supletiva daquele que 

primeiro fiscalizou, prevento que estaria para a análise da matéria. 

 A ausência de um prazo pode ocasionar o indesejável desperdício de atividade 

defensiva por parte do fiscalizado, que se verá na necessidade de defesa imediata perante o 

ente que primeiro fiscalizou, sem ter a possibilidade de saber quando e se será também 

autuado pelo ente verdadeiramente competente. 

Na ausência de prazo, pelo menos se deve tentar aproveitar, por medida de 

economia processual, todo o andamento do processo já realizado perante o ente incompetente, 

a fim de não se ter desperdício de trabalho. 

Além da atuação dos entes integrantes do Sisnama, qualquer pessoa legalmente 

identificada pode representar ao órgão competente com primazia para a efetivação do Poder 

de Polícia. Trata-se do necessário controle social e manifestação concreta do direito 

fundamental de petição no campo específico da tutela ambiental, sendo, ademais, decorrência 

do dever fundamental de proteção do meio ambiente que é compartilhado entre Estado e 

sociedade. 

A necessidade de identificação é fruto do âmbito de proteção do direito 

fundamental à liberdade de expressão, que é limitado pela necessidade de identificação 

daquele que se expressa (CF/88, art. 5º, IV)
61

. Não obstante, não se deve desprezar a 

comunicação anônima feita para informar os órgãos ambientais acerca de atividades ou 

                                                 
60

 VULCANIS, Andréa. Competência para fiscalização do empreendimento licenciado. In: BENJAMIN, 
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empreendimentos efetiva ou potencialmente poluidores, sendo de se aplicar aqui a 

jurisprudência formada a respeito na seara penal, que aceita as provas produzidas a partir de 

investigações deflagradas por meio de denúncias anônimas.
62

  

Não se deve interpretar literalmente o trecho da norma sob comento que diz que a 

representação deve ser dirigida ao órgão competente para fiscalização. Cidadão muitas vezes 

não tem conhecimento de qual órgão é o competente, mormente quando os próprios 

operadores do Direito debatem acerca dessa competência. Assim, a representação pode ser 

dirigida a qualquer órgão integrante do Sisnama, que deve encaminhar para o órgão 

competente, sem prejuízo da adoção de alguma medida de urgência para a tutela ambiental. 

4.7 O autolicenciamento e o risco para efetividade do licenciamento como instrumento 

de tutela ambiental 

Um dos problemas que podem ser apontados para uma maior efetividade do 

licenciamento ambiental, no que diz respeito ao licenciamento de empreendimentos de 

interesse estatal, é o chamado autolicenciamento, que vem a ser a situação em que o ente ou 

órgão integrante do Sisnama e que tem, nessa condição, a competência para efetuar o 

licenciamento vem a licenciar obras, atividades e empreendimentos de interesse da própria 

pessoa política de cuja estrutura administrativa, centralizada ou descentralizadamente, é parte 

integrante. 

Percebe-se aí a possibilidade de um certo conflito de interesses, consistente na 

oposição entre desenvolvimento socioeconômico de interesse (político) dos governantes e o 

dever de tutela ambiental, muitas vezes visto como entrave ao mencionado interesse. 
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Esse conflito de interesses foi constatado em pesquisa efetuada por Claudio 

Ferraz, que detectou que, no Estado de São Paulo, o número de licenças ambientais 

concedidas em período eleitoral cresce, notadamente em municípios em que os candidatos a 

prefeito pertencem ao mesmo partido do governador.. Quando a eleição é para o governo do 

Estado, o aumento se dá em municípios em que a maior margem de vitória do candidato é 

apontada pelas pesquisas.
63

  

O risco para a efetividade do licenciamento como instrumento de tutela ambiental 

também é apontado por Paulo Affonse Leme Machado: 

A necessidade do “controle social” das decisões que afetem  o meio ambiente em 

nível nacional e em nível mundial cresceu diante da intervenção estatal em alguns 

setores da economia: hidroelétricas, usinas nucleares, prospecção e produção na área 

petrolífera, transportes (aeroportos, rodovias e portos). Nesses setores, vamos 

encontrar, muitas vezes, os Estados aliados ao “capital global” perdendo, portanto, 

os poderes públicos a independência e a imparcialidade para decidir em prol do meio 

ambiente ecologicamente equilibrado. Os poderes públicos, no licenciamento 

ambiental, acabam sendo atores e decisores, o que contamina pela parcialidade […] 

No Brasil, tem ocorrido licenciamento de grandes hidrelétricas e de usinas com 

reatores nucleares, em que o governo federal é sócio majoritário ou grande 

investidor nesses empreendimentos. O órgão público que tem tido a incumbência de 

realizar o licenciamento é o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos 

Naturais Renováveis –IBAMA. Esse tipo de licenciamento tem gerado muitos 

entrechoques entre os órgãos públicos, o que era de se esperar, fato que tem sido 

noticiado amplamente pelos meios de comunicação. 

Não se questiona a capacidade e a idoneidade dos agentes públicos envolvidos no 

licenciamento. Depara-se com a impossibilidade de um licenciamento eficiente, 

impessoal e moral diante da vontade do Chefe do Poder Executivo frente à atuação 

de um órgão, que é seu dependente hierárquico. É a lição popular, a ser usada pela 

Ciência da Administração, de que quando se choca a panela de ferro com a panela 

de barro, é esta que sempre quebra. Quando o Governo busca uma licença ambiental 

no próprio Governo, vemos que ele atua como “juiz de sua própria causa”, o que 

resvala para autocracia. 

O que se sugere é a criação de um sistema de licenciamento ambiental autônomo, 

quando o interessado nesse licenciamento for qualquer nível de governo ou órgão 

público […]
64

 

O tema do autolicenciamento, em que pese sua relevância
65

, ganha pouco 

destaque na doutrina ambientalista que versa acerca do licenciamento ambiental, talvez 
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porque, como bem ressaltado por Hamilton Alonso Jr.
66

, ao efetuar o autolicenciamento, a 

Administração está agindo em estrita legalidade, tendo em consideração que se inserem na 

competência material comum dos entes federados a execução do licenciamento ambiental e a 

legislação infraconstitucional, sobretudo a mais atual, como visto na análise dos dispositivos 

da LC 140, define a que esfera (federal, estadual ou municipal) compete a realização do 

licenciamento ambiental em um único nível.  

Todavia, é sabido que, hodiernamente, a Administração Pública não se vincula 

somente ao princípio da legalidade, ainda que este princípio guarde ainda pertinência maior 

como parâmetro de controle da atividade administrativa
67

. Atualmente, fala-se em 

juridicidade como parâmetro de controle, para significar que a Administração Pública está 

vinculada também, para além das normas regra, à Constituição e seus princípios, implícitos e 

explicítos. 

Pois bem. Ao se autolicenciar, ainda que abstratamente falando, isto é, ainda que, 

no caso concreto não reste evidenciada qualquer mácula na conduta do licenciador quando 

está a licenciar obras ou atividades de interesse do próprio ente federado de cuja estrutura 

administrativa faz parte, arranham-se os princípios constitucionais da Administração Pública 

da moralidade e da impessoalidade, além de reduzir a eficácia do processo de licenciamento 

ambiental como instrumento de controle prévio (princípios da precaução e prevenção) de 

obras, empreendimentos e atividades passíveis de causar impactos ambientais negativos. 

Realmente, não pode estar conforme ao princípio da moralidade, que prega um 

agir reto da Administração, superando a própria legalidade para impor um agir de acordo com 

a boa-fé, com o que razoavelmente se pode esperar do Administrador Público probo e honesto 

e que deve transparecer honestidade segundo o próprio senso comum, a conduta, tanto do 

licenciador, como do licenciado
68

, aqui também integrante da Administração Pública, que 

_________________________ 
autolicenciamento é a falta de isenção para exercer o controle ambiental de forma adequada”. FARIAS, Talden. 

Licenciamento ambiental: aspectos teóricos e práticos. 2ª ed. Belo Horizonte: Forum, 2010, p. 54.  
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DAWALIBI, Marcelo. Aspectos jurídicos do licenciamento ambiental. 3ª ed. Rio de Janeiro: Forense 

Universitária, 2004, p. 57. 
67

 MORAES, Germana de Oliveira. Controle jurisdicional da administração pública. São Paulo: Dialética, 

1999, p. 23-25; BINENBOJM, Gustavo. Uma teoria do direito administrativo: direitos fundamentais, 

democracia e constitucionalização. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 137-144. 
68

 “Mesmo os comportamentos ofensivos à moral comum implicam ofensa ao princípio da moralidade 
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princípios de justiça e de equidade, a ideia comum de honestidade, estará havendo ofensa ao princípio da 
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aceitam como válida a condução do processo de licenciamento ambiental relativo a uma obra 

que interessa diretamente ao gestor público superior hierárquico daqueles que têm a missão 

institucional de tutelar os recursos ambientais via licenciamento. 

Não está de acordo com o que ordinariamente se pode esperar de uma atividade de 

controle de impactos ambientais que o fiscalizador e o fiscalizado materialmente – ainda que 

formalmente isso não aconteça, como na hipótese de o licenciador ostentar a natureza de uma 

autarquia, com personalidade jurídica distinta, pois – concentrem-se na mesma pessoa, a não 

ser, como se verá adiante, que sejam colocadas garantias e salvaguardas da autonomia 

reforçada do fiscalizador. 

Nas palavras de Hamilton Alonso Jr, caso se estivesse no bojo de um processo 

judicial: 

[...] o autolicenciamento seria obstacularizado expressamente pelos arts. 134, I, e 

135, V, do CPC. O primeiro prevê o impedimento do julgador em processo de que 

for parte”. No segundo, ‘reputa-se fundada a suspeição de parcialidade do juiz, 

quando: V – interessado no julgamento da causa em favor de uma das partes.
69

 

Também por isso, avulta a mancha no princípio da impessoalidade, visto que a 

imparcialidade está fortemente ameaçada, na medida em que a liberdade de decisão do 

licenciador ficar diminuída pela pressão exercida por ocupantes de cargos públicos do topo da 

pirâmide hierárquica. Poder-se-ia até falar, em prol de uma tutela efetiva do meio ambiente, 

em uma presunção juris et de jure (absoluta) de parcialidade quando não for assegurado ao 

licenciador de obra, atividade ou empreendimentos de interesse do próprio ente federativo de 

cuja administração o licenciador faça parte as garantias necessárias de imparcialidade na 

decisão acerca da concessão das licenças ambientais e condicionantes respectivas. 

Essa presunção absoluta serviria para afastar possíveis tentativas de demonstrar a 

lisura in concreto do agir do licenciador, facilitando, com isso, a tutela do direito fundamental 

ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, por meio de reforço na eficácia do 

licenciamento ambiental, visto que, sob pena de colocar em risco toda a atividade 

desenvolvida de licenciamento, o Estado empreendedor buscaria mecanismos de reforço da 

_________________________ 
moralidade administrativa”.  DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 13ª ed. São Paulo: 

Atlas, 2001, p. 79. 
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autonomia do licenciador ou mesmo, como propõe parte da doutrina
70

 como solução para o 

problema ora em debate, a sujeição do licenciamento a ente de outra esfera e com a necessária 

participação da sociedade (controle social). 

Esse risco para a efetividade do licenciamento ambiental como instrumento de 

controle preferencialmente preventivo das atividades potencialmente causadoras de impactos 

ambientais negativos é aumentado pela existência de uma certa discricionariedade 

administrativa no decorrer do processo de licenciamento ambiental. 

Como visto, a própria concessão da licença ambiental, em alguns casos, torna-se 

um ato predominantemente não vinculado, em razão da discricionariedade técnica de que 

dispõe o licenciador, isto sem falar na discricionariedade na eleição de quantas e quais e em 

que intensidade dar-se-ão as condicionantes, os prazos de validade das licenças etc, o que 

demonstra a ampla margem decisão de que pode se valer o licenciador para conceder ou negar 

uma licença ou mesmo para dificultar ou facilitar o licenciamento de determinado 

empreendimento.
71

  

Diante dessa fragilidade na eficiência do licenciamento como instrumento de 

efetivação do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é que se 

propõe a adoção do modelo de regulação ambiental por agências, como se verá a seguir. 

4.7.1  A proposta da regulação ambiental por agência como técnica de superação do 

problema do autolicenciamento 

Atualmente, a questão da proteção ao meio ambiente é contemplada em legislação 

específica tanto no plano internacional, sendo o Brasil signatário de convenções diversas 

atinentes à matéria ambiental, como no plano interno, encontrando-se, no País, a previsão da 

proteção ao meio ambiente no âmbito constitucional em capítulo específico constante da 

Ordem Social (art. 225), assim como encartado como princípio expresso da ordem econômica 
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brasileira (art. 170, VI), indicando a importância dada ao tema da tutela ambiental pelo 

constituinte originário, que, sistematicamente, enquadrou o meio ambiente sadio como direito 

fundamental, bem como revelando a correta compreensão do constituinte acerca da ligação 

estreita entre proteção do meio ambiente e exercício das atividades econômicas, também 

importantes para a concretização de diverso leque de direitos fundamentais. 

Entretanto, a profusão de legislação ambiental ao longo do tempo tem-se 

revelado, conquanto importante, insuficiente para efetivar tão relevante direito fundamental, 

que, por expressa menção constitucional, pertence não só às presentes gerações, mas também 

às futuras.  

Dentre as questões que têm indubitável conexão com a eficiente efetivação dos 

direitos fundamentais em geral e do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado em particular, está a organização do aparato estatal necessário para tutelar esse 

direito, haja vista que o constituinte adotou o paradigma do Estado Socioambiental de Direito, 

que exige uma postura ativa do Estado em prol dos direitos fundamentais, atribuindo a este, 

em cooperação com a sociedade, a efetivação da tutela ambiental.  

Pois bem. Será proposta a seguir uma remodelação dos entes estatais responsáveis 

pela proteção ambiental, de forma que sejam transformados em agências reguladoras, modelo 

organizacional que, em tese, colabora para uma defesa mais efetiva do direito fundamental em 

destaque, dada a blindagem atribuída a tais entes para concretizarem, de forma técnica – leia-

se afastada o máximo possível de conveniências políticas momentâneas – políticas públicas 

ambientais. 

4.7.1.1 Breve descrição histórica acerca do surgimento do Estado Regulador 

A partir de uma observação de cunho histórico, pode-se constatar que a 

intervenção do Estado no domínio econômico é marcada por um movimento pendular, haja 

vista que se inicia com um período de mínima intervenção (Estado Liberal), passando por um 

período de grande intervenção do Estado na ordem econômica (Estado Social), para, em 

seguida, retornar para uma postura mais absenteísta, ainda que diversa da modalidade de 

intervenção adotada no Estado Liberal (Estado Democrático de Direito de feição neoliberal). 

Neste sentido, as palavras de Clèmerson Merlin Clève: 

O Estado moderno, tal como hoje é concebido, não passa de uma redefinição 

daquele primeiro Estado absolutista. Das entranhas do Estado absoluto nasceu o 
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Estado liberal que, por sua vez, permitiu a emergência do Estado social. Vive-se, 

hoje, a panacéia do Estado neoliberal.
 72

 

O Estado dito Liberal surgiu por ocasião da Revolução Francesa de 1789, 

representando a ascensão da classe burguesa antes oprimida pelo clero e pela nobreza, então 

detentores do poder político.
 73

  A atuação do Estado no domínio econômico nessa fase era 

mínima, visto que a economia deveria ser conduzida pelo mercado, competindo ao Estado 

funções básicas e indispensáveis ao próprio desenvolvimento econômico e exercício dos 

direitos individuais, como, por exemplo, as funções de garantir a segurança jurídica e do 

território, a propriedade e a liberdade dos indivíduos, notadamente contra o Estado. Leia-se, a 

respeito, a lição de Maria Sylvia Zanella Di Pietro: 

O ideal do Estado de Polícia de tudo fazer pela glória do Estado, pela grandeza e 

brilho da nação, foi substituído pelos ideais do liberalismo, voltados para a garantia 

da liberdade dos cidadãos, seriamente comprometidos pelo despotismo esclarecido. 

Como conseqüência dessa preocupação com a liberdade do homem, ao Estado foi 

atribuída a missão de apenas proteger a propriedade e a liberdade dos indivíduos, 

como se verifica pelos artigos 2º e 17 da Declaração dos Direitos do Homem e do 

Cidadão. A posição do Estado era fundamentalmente negativa, pois ele não devia 

ofender os direitos e liberdades inalienáveis do indivíduo, nem intervir na ordem 

social ou na economia.
 74

 

 No mesmo sentido o ensinamento de Clèmerson Merlin Clève: 

A doutrina liberal dá vazão ao Estado de Direito Constitucional (submissão do poder 

ao Direito) e ao Estado mínimo (Estado com atribuições reduzidas). Ao Estado 

liberal, sempre juridicamente controlado, não cabe exercer mais do que as seguintes 

funções: manter a ordem interna e conduzir a política exterior (ou seja, o fim do 

Estado nesse caso parece unicamente o de promover e manter a segurança necessária 

para que os indivíduos possam livremente desenvolver as suas potencialidades). 

Tudo o mais cabe à sociedade civil, dinamizada pela energia da multiplicidade de 

indivíduos livres e iguais [...].
75

 

Com o desenvolvimento crescente das atividades comerciais, propiciado, por um 

lado, pelo liberalismo econômico então implantado e, por outro, pelas sucessivas inovações 

tecnológicas que culminaram na denominada Revolução Industrial, a concentração dos meios 
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de produção e da riqueza na mão de poucos e a mínima intervenção do Estado na ordem 

econômico-social conduziram ao surgimento de uma nova classe: o proletariado. 

Essa nova classe social era representada por trabalhadores oriundos do campo e 

que, agora, trabalhavam no meio urbano, em indústrias, sob péssimas condições de trabalho, 

submetidos à intensa carga horária e recebendo baixíssimos salários. 

Constatou-se, então, por força dos conflitos sociais que colocaram em oposição o 

proletariado e os detentores dos meios de produção, que a própria manutenção do sistema de 

produção capitalista demandava uma adaptação, com vistas a superar a igualdade meramente 

formal entre os indivíduos, para seguir uma igualdade de natureza material, na qual as 

desigualdades inerentes aos homens, principalmente de cunho econômico, as quais 

provocavam a instauração de barreiras ao próprio gozo dos direito fundamentais ditos de 

primeira dimensão, necessitavam ser levadas em consideração pelo Estado, que deveria 

abandonar sua feição negativa, para assumir uma postura ativa na prestação de serviços e 

garantia de direitos essenciais a uma vida digna. 

 Vejam-se, novamente, os ensinamentos de Clèmerson Merlin Clève: 

O Estado mínimo, com reduzidas competências, vai assumindo mais e mais funções. 

O “Estado-árbitro” cede espaço para o “Estado de prestações” [...].  

A intervenção do Estado na economia ocorrerá de vários modos. O Estado regulará 

o mercado, diminuindo consideravelmente a extensão da autonomia da vontade nos 

negócios privados. Reprimirá certas práticas comerciais contrárias ao princípio da 

livre concorrência. Ademais, participará do processo econômico, quer seja através 

de empresas estatais, quer seja, ainda, oferecendo a infra-estrutura necessária para a 

implantação e o desenvolvimento das indústrias e negócios e, finalmente, por 

intermédio da implementação de políticas de induzimento à manifestação de 

empreendimentos econômicos [...].
76

 

Todavia, com o evoluir do Estado de Bem-Estar
77

, verificou-se que o Estado havia 

crescido demais, tendo avançado sobre considerável plexo de atividades que, outrora, eram 

exercidas pela iniciativa privada, sem que, entretanto, tivesse logrado êxito em exercê-las de 

forma satisfatória, eficiente e a um custo aceitável. 

Ao revés, o Estado Providência revelou-se extremamente ineficiente e perdulário, 

exigindo da sociedade cada vez mais receitas para o seu custeio e não oferecendo em troca 

prestações que satisfizessem os direitos sociais surgidos com a derrocada do Estado Liberal. 
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A respeito da falência do modelo de Estado de bem-estar, vale transcrever as palavras de Luís 

Roberto Barroso: 

O Estado atravessou, ao longo do século que vem de se encerrar, três fases diversas 

e razoavelmente bem definidas [...]. 

Na segunda fase, referida como modernidade ou Estado Social (walfare state), 

iniciada na segunda década do século que se encerrou, o Estado assume diretamente 

alguns papéis econômicos, tanto como condutor do desenvolvimento como outros de 

cunho distributivista, destinados a atenuar certas distorções do mercado e a amparar 

os contingentes que ficavam à margem do progresso econômico [...]. 

A quadra final do século XX corresponde à terceira e última fase, a pós-

modernidade, que encontra o Estado sob crítica cerrada, densamente identificado 

com a idéia de ineficiência, desperdício de recursos, morosidade, burocracia e 

corrupção [...].
78

 

Nesse contexto, sob os influxos das teorias neoliberais
79

, surge a figura do Estado 

regulador, caracterizado pelo afastamento do Estado de diversas funções que são típicas da 

iniciativa privada
80

, reservando-se ao Estado um papel reduzido, próximo àquele 

desempenhado quando do Estado liberal.  

Acerca da adoção, ao redor do globo, da doutrina neoliberal, assim se pronuncia 

Sérgio Guerra: 

Apesar de o Estado ter suas atribuições estabelecidas de acordo com a realidade 

política, cultural, social e econômica dos povos e das previsíveis conseqüências 

nefastas, as nações, paulatinamente, passaram a implantar, na prática, a tese do 

Estado mínimo [...]. 

Na percepção dos atuais neoliberais, não existe um modelo alternativo. O 

Socialismo corroeu-se rapidamente, e acabaram-se as disputas de duas potências 

econômicas antagônicas. Houve a queda do Muro de Berlim, em 1989, e a 

independência de diversas repúblicas ligadas à Rússia, e que formavam a poderosa 

União Soviética. Nesse contexto, deveriam apenas prevalecer a globalização e o 

Estado mínimo. Privatizaram-se as empresas estatais, desregulamentou-se a 

economia, reduziram-se os direitos sociais, diminuíram-se os gastos estatais e os 
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serviços públicos. A ordem era implantar freneticamente a liberdade para o poder 

econômico privado.
 81

  

Entretanto, o Estado de feição neoliberal não se identifica com o Estado Liberal, 

tendo em vista que não se afasta, totalmente, das atividades que devolveu à iniciativa privada. 

Apenas deixa, como regra, de atuar diretamente na economia, passando a exercer as funções 

de fiscalização, incentivo e planejamento (CF/88, art. 174), sendo, assim, um agente regulador 

e normativo da atividade econômica. Neste sentido, observa Luís Roberto Barroso que: 

A redução expressiva das estruturas públicas de intervenção direta na ordem 

econômica não produziu um modelo que possa ser identificado como de Estado 

mínimo. Pelo contrário, apenas se deslocou a atuação estatal do campo empresarial 

para o domínio da disciplina jurídica, com a ampliação de seu papel na regulação e 

fiscalização dos serviços públicos e atividades econômicas. O Estado, portanto, não 

deixou de ser um agente econômico decisivo. Para demonstrar a tese, basta examinar 

a profusão de textos normativos editados nos últimos anos [...].
82

 

No mesmo sentido, assevera Ary Casagrande Filho: 

Por fim, chegamos à visão pós-moderna, cujos contornos são definidos por Jacques 

Chevallier. O Estado pós-moderno, que já foi objeto de análise em tópico anterior, 

irá consagrar o papel do Estado como agente normativo e regulador. Atribui-se, 

atualmente, ao Estado o papel estrategista e não mais de piloto em relação à 

economia. A atuação do Estado no contexto contemporâneo prescreve a intervenção 

na economia de forma direta e indireta. Na atuação direta, este pode atuar na gestão 

direta de determinada atividade econômica, como interventor pontual e agente 

planificador. Em relação à sua atuação indireta, este pode atuar como disciplinador, 

fixando regras; como agente de fiscalização, com propósito de fazer prevalecer as 

regras estabelecidas, como agente estimulador, e, por fim, agente de planejamento 

indicativo, ou seja, estabelecendo parâmetros úteis de orientação. 
83

 

 

Assim, como síntese entre os modelos do Estado liberal e o Estado Social, tem-se 

o Estado que adota a doutrina do neoliberalismo, no qual ganha relevo a função regulatória do 

Estado, a qual se buscará conceituar adiante. 

4.7.1.2. O conceito de função regulatória 

Como se viu, o surgimento do modelo de Estado com funções meramente 

regulatórias, deixando de ser um protagonista das atividades econômicas, que, por princípio, 

devem ser exercidas pela iniciativa privada, decorreu da constatação da falência do modelo de 
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Estado de Bem-estar, que, em razão de seu agigantamento, consumiu grandes quantidades de 

recursos públicos sem a correspondente contraprestação para a sociedade, que se viu diante de 

serviços públicos de baixa qualidade, caros e obsoletos, dada a má gestão das empresas 

estatais criadas para a prestação desses serviços e a falta de investimentos necessários à sua 

atualização, sem falar da falta de investimentos privados em setores vitais para o 

desenvolvimento econômico, consideradas as barreiras legais e constitucionais então 

existentes, que se destinavam a sustentar um modelo de Estado que destoava das exigências 

de seu tempo.  

Notadamente em um Estado que tem como fundamento da ordem econômica a 

livre iniciativa (CF/88, art. 170, caput), não se pode, realmente, conceber a intervenção 

concorrencial do Estado na ordem econômica senão em casos excepcionalíssimos, como, 

aliás, impõe o art.173, caput, da Carta Magna, de forma que, como regra geral, as atividades 

econômicas
84

 devem ser desempenhadas pela iniciativa privada. 

Por outro lado, a ordem econômica desejada pela Constituição tem por finalidade 

assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social (CF/88, art. 170, 

caput), motivo pelo qual não pode o Estado se descuidar de controlar, ainda que 

indiretamente, essa liberdade de iniciativa, sob pena de ocorrerem os desvios surgidos à época 

do Estado Liberal. 

Neste sentido são as palavras de Luís Roberto Barroso: 

A constatação de que o Estado não tem recursos para os investimentos necessários e 

que, além disso, é geralmente um mal administrador conduziu ao processo de 

transferência para o setor privado da execução de serviços públicos. Mas o fato de 

determinados serviços públicos serem prestados por empresas privadas 

concessionárias não modifica sua natureza pública: o Estado conserva suas 

responsabilidades e deveres em relação a sua prestação adequada. Daí a privatização 

haver trazido drástica transformação no papel do Estado: em lugar de protagonista 

dos serviços, suas funções passam a ser as de planejamento, regulamentação e 

fiscalização das empresas concessionárias. É nesse contexto histórico que surgem, 

como personagens fundamentais, as agências reguladoras.
85- 86
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Surge, diante dessa mudança na forma de atuação do Estado na ordem econômica 

e na própria mutação do conceito de serviço público, o conceito de serviço de interesse 

econômico geral, qual seja, aquele que, não obstante ser prestado pela iniciativa privada, 

buscando o lucro, tem inegável relevância para a sociedade, daí porque a necessidade de o 

Estado assegurar, via regulação, a generalidade na prestação do serviço, eficiência e 

modicidade tarifária. Confira-se, a respeito, a lição de Marcos Juruena Vilella Souto: 

[...] se a noção clássica de serviço público aparta tal atividade do regime da livre 

iniciativa, deve ela ser reduzida ao mínimo de restrição à liberdade econômica, sem 

sacrifício do destinatário da prestação, atendidas as condições de generalidade, 

eficiência e modicidade das tarifas. 

Destarte, outras atividades poderiam ser oferecidas ao público sem tais 

compromissos, submetidas à competição, em regime de atividade econômica mas 

sujeitas a uma disciplina jurídica que passa a impor condições especiais para o seu 

exercício. 

 Surge a noção de serviço de interesse econômico geral, submetido à intensa 

regulação estatal. Vale notar que se trata de regulação da atividade econômica e não 

do serviço público, atuando o Estado sob uma esfera de liberdade privada e não mais 

uma área sob sua titularidade. 

Disso decorreu a afirmação de que a noção de serviço público estava em crise, posto 

que o que interessa não é, necessariamente, saber quem é o titular da atividade, mas, 

sim, como ela é regulada.
 87-88

 

Cumpre, agora, buscar o conceito de função regulatória. Primeiramente, buscar-

se-á conceituar o termo função, para, em seguida, buscar o significado do termo regulatório, 

a fim de, ao final, expor-se um conceito de função regulatória. 

Para conceituar função, utilizar-se-ão as lúcidas palavras de Celso Antônio 

Bandeira de Mello: 

Aqui, entretanto, é necessária uma importantíssima acotação. Estes caracteres, que 

sem dúvida informam a atuação administrativa, de modo algum autorizam a supor 

que a Administração Pública, escudada na supremacia do interesse público sobre o 

interesse privado, pode expressar tais prerrogativas com a mesma autonomia e 

liberdade com que os particulares exercitam seus direitos. É que a Administração 

exerce função: a função administrativa. Existe função quando alguém está investido 

no dever de satisfazer dadas finalidades em prol do interesse de outrem, 

_________________________ 
cidadãos, a editar uma nova, e mais específica, legislação’. ARIÑO ORTIZ sustenta que a venda de propriedade 
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necessitando, para tanto, manejar os poderes requeridos para supri-las. Logo, tais 

poderes são instrumentais ao alcance das sobreditas finalidades. Sem eles, o sujeito 

investido na função não teria como desincumbir-se do dever posto a seu cargo. 

Donde, quem os titulariza maneja, na verdade, “deveres-poderes”, no interesse 

alheio. 

Quem exerce “função administrativa” está adscrito a satisfazer interesses públicos, 

ou seja, interesses de outrem: a coletividade. Por isso, o uso das prerrogativas da 

Administração é legítimo se, quando e na medida indispensável ao atendimento dos 

interesses públicos; vale dizer, do povo, porquanto nos Estados Democráticos o 

poder emana do povo e em seu proveito terá de ser exercido.
 89

  

Portanto, na seara do Direito Administrativo, onde a função regulatória está 

inserida
90

, pode-se conceituar função como sendo o dever de a Administração Pública adotar 

as providências necessárias para atender aos interesses dos administrados, utilizando-se, para 

tanto, dos meios necessários e legítimos à luz do ordenamento jurídico. 

No que tange ao termo regulatório, que qualifica a função administrativa ora sob 

estudo, cumpre tecer as seguintes considerações. 

Segundo Diogo de Figueiredo Moreira Neto, o conceito mais antigo de função 

regulatória tem origem no Século XVIII, designando uma bola de metal que funcionava como 

uma peça reguladora nas primeiras máquinas a vapor, sendo que, já no Século XIX, na seara 

da Biologia, regulação teria também seu significado atrelado à idéia de equilíbrio, sendo uma 

função que mantém o balanço vital dos seres vivos. O mesmo mestre dá conta de que o 

conceito: 

 [...] mais tarde, se expandiria e se aperfeiçoaria com a descrição da função 

autopoiética, tendo alcançado as Ciências Sociais, a partir de sua adoção na Teoria 

Geral dos Sistemas [... ] passando a ser descrita genericamente como a função que 

preserva o equilíbrio de um modelo em que interagem fenômenos complexo”.
 91
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Para Paulo Roberto Ferreira Motta
92

, “a expressão regulação tem sua origem nos 

estudos econômicos procedidos por profissionais de língua inglesa, com a finalidade de 

permitir uma distinção entre a clássica regulamentação de direitos e a intervenção regulatória 

do Estado na atividade econômica”. 

Segundo Maria Sylvia Zanella Di Pietro: 

 Regulação é vocábulo equívoco, porque tem diferentes significados. Nasceu nas 

ciências físicas e biológicas, com duplo aspecto: a idéia de regularidade e a idéia de 

mudança. Ao mesmo tempo que, pela regulação, se procura assegurar um certo grau 

de estabilidade no objeto da regulação, também se deixam as portas abertas para 

mudanças que sejam necessárias em benefício da própria estabilidade. O objeto da 

regulação pode ser a sociedade, algumas de suas dimensões, como a econômica, ou 

uma área de atividades sociais.
 93

  

 Das lições transcritas nos parágrafos anteriores, extraem-se duas constatações 

fundamentais, ainda que não suficientes, para se chegar a uma conceituação do termo 

regulatório.  A primeira delas é a íntima ligação entre o conceito ora em estudo e a noção de 

equilíbrio de um determinado sistema. A regulação, pois, visa a atingir um ponto ótimo, em 

que se vislumbre o equilíbrio, a estabilidade de determinado sistema. Outrossim, a regulação 

constituiria uma modalidade de intervenção, por parte do Estado, na atividade econômica
94

.  

De início, convém ressaltar que a intervenção do Estado na atividade econômica 

constitui espécie de atividade da Administração Pública, ao lado do exercício do poder de 

polícia, da prestação de serviços públicos e das atividades de fomento, que alguns autores 

consideram que engloba a atividade de intervenção
95

. As modalidades de intervenção do 

Estado na atividade econômica, por sua vez, possuem classificação variada, a depender do 

autor estudado
96

.  
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 MOTTA, Paulo Roberto Ferreira. Agências Reguladoras. São Paulo: Manole, 2003, p.47. 
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 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Parcerias na administração pública: Concessão, Permissão, Franquia, 

Terceirização, Parceria Público-Privada e outras Formas. 5ª. ed.. São Paulo: Atlas, 2006, p. 203. 
94

 “A regulação estatal é um dos meios de intervenção no domínio econômico. Presta-se a um só tempo a 

assegurar as condições de exploração de uma dada atividade econômica e à consecução de objetivos públicos 

consentâneos com os princípios da ordem econômica inscritos na Constituição, especialmente aqueles arrolados 

no seu artigo 170”. MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. Pensando o Controle da Atividade de Regulação 

Estatal. In: GUERRA, Sérgio (Coord.). Temas de direito regulatório. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2005, p. 

211. 
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 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 13ª ed. São Paulo: Atlas, 2001, p. 59. 
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 Para Diogo de Figueiredo Moreira Neto, as intervenções estatais, embora apresentem inúmeras variedades 

doutrinárias, podem ser classificadas em quatro tipos quanto ao seu conteúdo: a regulatória, a concorrencial, a 

monopolista e a sancionatória. MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Direito regulatório. São Paulo: 

Renovar, 2003, p. 129-130. Já para Celso Antônio Bandeira de Mello, a intervenção do Estado na ordem 

econômica pode ocorrer de três maneiras: a) poder de polícia; b) atuação empresarial direta e c) por meio de 

incentivos à iniciativa privada. MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 18ª ed. 

São Paulo: Malheiros, 2005, p. 731. Eros Roberto Grau, por sua vez, defende que a intervenção do Estado no 
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Tendo em vista que se considera a atividade regulatória modalidade de 

intervenção, por parte do Estado, no domínio econômico, cumpre, então, conceituá-la, a fim 

de destacá-la das demais. A fim de conseguir tal desiderato, contar-se-á com o auxílio da 

opinião da doutrina. 

Para Diogo de Figueiredo Moreira Neto: 

A essa atividade dos subsistemas de harmonização é que se denomina função 

reguladora, uma expressão que, não obstante o étimo, que a aproxima da voz 

vernácula regra, é, na verdade, um híbrido de atribuições de variada natureza: 

informativas, planejadoras, fiscalizadoras e negociadoras, mas, também, normativas, 

ordinatórias, gerenciais, arbitradoras e sancionadoras.
 97

 

Segundo Sérgio Guerra, citando Marcos Juruena Villela Souto e José Alfredo de 

Oliveira Baracho, aduz que: 

Marcos Juruena Villela Souto destaca que com vistas ao desenvolvimento desse 

novo papel do Estado estão previstas as seguintes formas de intervenção: normativa, 

repressiva, tributária, regulatória e exploração direta da atividade econômica. A 

modelagem de intervenção reguladora representa um estado de equilíbrio e de 

regularidade no funcionamento de um subsistema, mediante regras que devem ser 

observadas num determinado comportamento ou situação [...]. 

A intervenção regulatória refere-se, em apertada síntese, à atuação do Estado sobre 

decisões empresariais, que visem atender o interesse público.Vale dizer, “o Estado 

regulador surge como dirigente superior das atividades econômicas e nacionais, 

incumbindo-lhe de promover a ordem positiva”.
 98

 

Para Paulo Roberto Ferreira Motta
99

, “a regulação, desde uma perspectiva 

econômica, é uma forma de controle, ou prevenção, com a finalidade de corrigir, ou prevenir, 

as conseqüências negativas dos monopólios antes públicos, agora, possivelmente, privados”. 

Na lição de Vital Moreira: 

Desde logo, quanto à amplitude do conceito, aparecem-nos três concepções de 

regulação: (a) em sentido amplo, é toda forma de intervenção do Estado na 

economia, independentemente dos seus instrumentos e fins; (b) num sentido menos 

abrangente, é a intervenção estadual na economia por outras formas que não a 

participação direta na atividade econômica, equivalendo, portanto, ao 

condicionamento, Coordenação e disciplina da atividade econômica privada; (c) 

_________________________ 
domínio econômica dá-se por meio de três modalidades: a) intervenção por absorção ou participação; b) 

intervenção por direção; c) intervenção por indução. GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômica na 

Constituição de 1988. 12ª ed. São Paulo, Malheiros, 2007, p. 148. 
97

 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Direito regulatório. São Paulo: Renovar, 2003, p. 107. 
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 GUERRA, Sérgio. Controle judicial dos atos regulatórios. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005, p. 42-44. 
99

 MOTTA, Paulo Roberto Ferreira. Agências Reguladoras. São Paulo: Manole, 2003, p. 52. 
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num sentido restrito, é somente o condicionamento normativo da atividade 

econômica privada, por via de lei ou outro instrumento normativo.
 100

  

A teor dos ensinamentos de Maria Sylvia Zanella Di Pietro
101

, “a regulação 

constitui-se como conjunto de regras de conduta e de controle da atividade econômica pública 

e privada e das atividades sociais não exclusivas do Estado, com a finalidade de proteger o 

interesse público”. 

Por fim, cumpre trazer à baila os ensinamentos de Marcos Juruena Villela Souto, 

para quem: 

O mecanismo, em apertadíssima síntese, envolve o recebimento do poder político 

pela autoridade eleita, com as instruções de atendimento do interesse geral 

(mediante o acolhimento de um determinado programa político no processo 

eleitoral); o agente político formula a política pública que, para atender o interesse 

geral, deve ser executada com eficiência; aí entra a atividade regulatória, traduzindo 

em comandos técnicos a orientação normativa, executiva ou judicante para a 

implementação de uma política pública[...].
102

 

Antes de apresentar um conceito de regulação, impende observar que, apesar de a 

regulação constituir modalidade de intervenção estatal no domínio econômico, tal fenômeno 

também ocorre na seara social; é o que se chama de regulação social
103

. Outra importante 

observação é a de que o fenômeno da regulação não é atividade privativa do Estado, eis que 

também ocorre no seio da própria sociedade. É o que se costuma denominar de 

autorrregulação
104

. 
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 MOREIRA, Vital. Auto-regulação profissional e Administração Pública. Coimbra: Almedina, 1997, p.34-

35, Apud SOUTO, Marcos Juruena Villela. Direito administrativo regulatório. 2ª ed. Rio de Janeiro: Lumen 

Juris, 2005, p. 41. 
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 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Parcerias na administração pública: Concessão, Permissão, Franquia, 

Terceirização, Parceria Público-Privada e outras Formas. 5ª. ed.. São Paulo: Atlas, 2006, p. 206. 
102

 SOUTO, Marcos Juruena Villela. Direito administrativo regulatório. 2ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 

2005, p. 41. 
103

 “A regulação social surge em virtude da necessidade de preservação da ordem social e não mais 

exclusivamente da ordem econômica. Aqui, prepondera o interesse da população, uma vez que visa proteger 

especialmente o usuário dos serviços públicos não exclusivos do Estado. Tem como escopo, desse modo, mitigar 

a fragilidade da sociedade frente à viabilização de serviços públicos que venham de encontro às suas 

necessidades. Nesse diapasão, pode-se anotar a complexidade da questão, envolvendo o interesse tripartido do 

Estado, das agências econômicas e dos usuários consumidores.” CASAGRANDE FILHO, Ary. Estado 

regulador e controle judicial. São Paulo: Quartier Latin, 2007, p. 90-91. 
104

 “[...] na auto-regulação, segmentos da população, organizados na forma de associações diversas, exercem um 

tipo de representação da sociedade, à medida que seus interesses difusos e coletivos são promovidos e 

defendidos tanto contra a ação de infratores privados quanto contra a ação antagônica do próprio Estado (que não 

assume com exclusividade o controle e o perfil do que deva entender-se por interesse público) [...]. Tais 

entidades intermediárias atuam segundo normas próprias na prossecução de seu objetivo metaindividual, não se 

resumindo, pois, a ordem jurídica de um País apenas às normas hetero-reguladoras baixadas pelo Estado, mas, 

também, as normas auto-reguladoras por aquelas produzidas [...]. Já a regulação estatal é uma intervenção na 

liberdade econômica com vistas à eficiente implementação de uma política pública de bem-estar coletivo, e dela 

resulta um custo. O objetivo é maximizar o benefício, ponderando acerca das vantagens em ampliar ou reduzir a 
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É chegado, pois, o momento de expor um conceito de função regulatória do 

Estado. Pode-se, a partir dos subsídios doutrinários acima expostos, conceituar função 

regulatória do Estado como sendo o dever-poder de a Administração Pública intervir, 

indiretamente
105

, na ordem econômico-social, seja por meio de ente criado especialmente 

para essa função, seja de forma centralizada, com o objetivo de atingir o equilíbrio do 

sistema objeto de regulação, combatendo, por meio de exercício de ponderação de 

interesses dos diversos envolvidos e com uso de critérios prioritariamente técnicos, suas 

imperfeições.  

4.7.1.3. A regulação por agências 

A função regulatória estatal, por envolver o uso de prerrogativas inerentes ao 

regime jurídico-administrativo
106

, poderia, em tese, ser exercida ou pela Administração 

centralizada, através de seus órgãos, ou por meio da descentralização dessa função a uma 

autarquia, tendo em conta que somente uma pessoa jurídica de direito público poderia 

desempenhar atribuições estatais que envolvessem prerrogativas que exorbitassem aquelas 

comuns no direito privado, sob pena de violação do princípio isonômico. 

Contudo, na prática, levando-se em consideração que uma das finalidades da 

adoção do modelo de Estado regulador é garantir que determinados setores considerados 

sensíveis ao desenvolvimento nacional fossem submetidos a uma intervenção estatal de 

caráter predominantemente técnico – leia-se afastado das flutuações e incertezas da esfera 

política-, a fim de propiciar, através de elaboração de marcos regulatórios e da garantia de 

cumprimento dos contratos, a segurança jurídica necessária à atração de investimentos 

privados, notadamente estrangeiros -, optou-se pela implantação do modelo em que o 

exercício da função regulatória é desempenhado por entes descentralizados (autarquias), com 

_________________________ 
concorrência (e beneficiar a economia de escala, o que acabaria por proteger a atividade regulada). SOUTO, 

Marcos Juruena Villela. Direito administrativo regulatório. 2ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005, p. 47-48. 

A respeito de autorregulação, ver também  CASAGRANDE FILHO, Ary. Estado regulador e controle 

judicial. São Paulo: Quartier Latin, 2007, p. 60-64. 
105

 Marcos Juruena Villela Souto defende que a intervenção direta do Estado na economia, via criação de 

empresas estatais, também constitui modalidade de intervenção regulatória (regulação operacional), que existiria 

ao lado da regulação normativa (normas emanadas do Estado regulador). SOUTO, Marcos Juruena Villela. 

Direito administrativo regulatório. 2ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005, p. 40. 
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 “A expressão regime jurídico da Administração Pública é utilizada para designar, em sentido amplo, os 

regimes de direito público e de direito privado a que pode submeter-se a Administração Pública. Já a expressão 

regime jurídico administrativo é reservada tão-somente para abranger o conjunto de traços, de conotações, que 

tipificam o Direito Administrativo, colocando a Administração Pública numa posição privilegiada, vertical, na 

relação jurídico-administrativa.” DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 13ª ed. São Paulo: 

Atlas, 2001, p. 64. 
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autonomia reforçada em relação à Administração centralizada, daí o seu regime especial
107

. 

Portanto, no Brasil, as denominadas agências reguladoras possuem a natureza jurídica de 

autarquias sob regime especial. Dito isto, resta saber o que isso significa. 

Primeiramente, quanto ao termo agência, convém sublinhar que não possui 

qualquer significado especial. Na verdade, a utilização do termo é resultado de sua importação 

do Direito norte-americano, em que o vocábulo agency denota qualquer autoridade do 

governo americano, com exceção do Poder Judiciário e do Congresso Nacional
108

. Outrossim, 

no que diz respeito à nomenclatura conferida às agências reguladoras, cumpre distingui-las 

das denominadas agências executivas. 

Agência executiva é a qualificação, conferida pelo Presidente da República, desde 

que atendidos determinados requisitos
109

, a qualquer autarquia ou fundação pré-existente (não 

necessariamente uma agência reguladora, mas também podendo ser aplicado a tais entes), a 

fim de lhes conferir um regime diferenciado em relação às autarquias e fundações comuns, 

para aumentar sua autonomia de gestão, com vistas a privilegiar o princípio da eficiência. 

Para que a entidade receba a qualificação de agência executiva, é necessária a celebração de 

um contrato de gestão com a Administração direta (Constituição Federal de 1988, art. 37, § 

8º). Assim, não há que se confundir a agência reguladora com agência executiva, até porque é 

possível que determinada agência reguladora torne-se, também, uma agência executiva, 

facilitando, com isso, o controle finalístico a que todas as entidades da Administração indireta 

estão submetidas, podendo resultar na perda do mandato do dirigente que descumprir as metas 

previstas no contrato de gestão
110

. 

O conceito de autarquia atualmente positivado no ordenamento jurídico brasileiro 

está contido no Decreto-Lei nº 200/67, qual seja, o serviço autônomo criado por lei, com 

personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios, para executar atividades típicas da 
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 “Dessa forma, as atividades exercidas pelas agências reguladoras só poderiam ser atribuídas a órgãos da 

Administração Pública Direta (desconcentração) ou a pessoas jurídicas de Direito Público pertencentes à 
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admissível, a natureza de órgãos públicos não seria adequada à ‘lógica’ do discurso reformista, para o tipo de 

atuação das agências, seja pela necessidade de um agir especializado, seja em função do exigido grau de 
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108

 Neste sentido, conferir MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 18ª ed. São 
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 Ver Lei 9649/98 e Decreto 2487/98. 
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Administração Pública que requeiram, para seu melhor funcionamento, gestão administrativa 

e financeira descentralizada.
111

 

 Três são as principais conseqüências da atribuição de natureza autárquica às 

agências reguladoras: a) a primeira, já comentada, diz respeito à possibilidade de atribuição a 

esses entes descentralizados da titularidade de prerrogativas incomuns no âmbito do Direito 

Privado; b) a segunda é que, uma vez reconhecendo-se que as agências reguladoras são 

autarquias, está-se as inserindo no âmbito da denominada Administração Pública 

descentralizada ou indireta, o que traz consigo não só as prerrogativas já aludidas como 

também uma série de limitações e sujeições, notadamente aos princípios regentes da 

Administração Pública previstos no art. 37, caput, da Constituição Federal de 1988 e na 

legislação infraconstitucional aplicáveis a tais entes
112

; c) sua criação é feita por lei específica 

de iniciativa do Presidente da República (CF/88, art. 37, XIX c/c art.61, § 1º, II, “e”). 

Ao se afirmar que as agências reguladoras são autarquias submetidas a um regime 

especial, quer-se, com isso, dizer que tais entes, assim como os seus dirigentes, gozam de 

maiores prerrogativas se comparadas às autarquias ditas comuns, a fim de garantir uma maior 

autonomia em relação ao poder central.
113
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 Acerca desse conceito, Celso Antônio Bandeira de Mello tece conhecida crítica nos seguintes termos: “Como 

definição, o enunciado normativo não vale nada. Sequer permite o intérprete identificar quando a figura 

legalmente instaurada tem ou não natureza autárquica, pois deixou de fazer menção ao único traço que 

interessaria referir: a personalidade de Direito Público. Exatamente por serem pessoas de Direito Público é que 

as autarquias podem ser titulares de interesses públicos, ao contrário das empresas públicas e sociedades de 

economia mista, as quais, sendo pessoas de Direito Privado, podem apenas receber qualificação para o exercício 

de atividades públicas; não, porém, para titularizar as atividades públicas”. MELLO, Celso Antônio Bandeira de. 

Curso de Direito Administrativo. 18ª ed. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 147-148. 
112 
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Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 13ª ed. São Paulo: Atlas, 2001, p. 396. “As Agências 

Reguladoras, repita-se, são definidas por suas características peculiares como autarquias especiais. Devem, 

entretanto, obedecer a todos os ditames legais impostos aos entes públicos [...]” . CASAGRANDE FILHO, Ary.  

Estado regulador e controle judicial. São Paulo: Quartier Latin, 2007, p. 99. “O fato de utilizar [...] a 

denominação de regime especial não significa que a entidade terá privilégios e prerrogativas diferentes dos de 

outras autarquias, que possibilitem a ela furtar-se a cumprir as exigências e sujeições legais e constitucionais 

mais comuns às entidades autárquicas (e à Administração em geral).” ARAÚJO, Edmir Netto de.  A aparente 

Autonomia das Agências Reguladoras. In: MORAES, Alexandre de (Coord.). Agências Reguladoras. São 

Paulo: Atlas, 2002. p. 45. “Dadas as limitações impostas por nosso sistema jurídico, é muito difícil que cheguem 

ao nível de independência das congêneres norte-americanas, que parecem ter sido o ideal escolhido. De fato, são 

autarquias, ainda que especiais. Integraram, portanto, a Administração indireta, motivo por que não escaparão 

das regras constitucionais impostas a toda a administração pelo art. 37, e outros, da Lei Magna bem como dos 

preceitos do direito administrativo em vigor. Isso limitará, e muito, sua liberdade de ação”. FERREIRA FILHO. 

Manoel Gonçalves. Reforma do Estado: O Papel das Agências Reguladoras e Fiscalizadoras In: MORAES, 

Alexandre de (Coord.). Agências Reguladoras. São Paulo: Atlas, 2002, p. 143.  
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 “Algumas leis referem-se a autarquias de regime especial, sem definir seu conteúdo. Diante dessa imprecisão 

conceitual, é de se dizer que autarquia de regime especial é toda aquela que a lei instituidora conferir privilégios 

específicos e aumentar sua autonomia comparativamente com as autarquias comuns, sem infringir os preceitos 

constitucionais pertinentes a essas entidades de personalidade pública.” MEIRELLES, Hely Lopes. Direito 
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Esse regime jurídico especial deve ser analisado a partir do exame de cada lei 

instituidora da agência reguladora ou de uma lei geral a respeito de tais entes
114

, porém é 

possível traçar um elenco das características mais comuns: a) atribuição de funções 

normativas, judicantes e administrativas – nesta última incluindo-se as atribuições do poder 

concedente e permitente de serviços públicos e do uso de bens públicos; b) nomeação de seus 

dirigentes, dentre pessoas com reputação ilibada e com grande conhecimento a respeito do 

setor regulado, pelo Presidente da República e sujeita à aprovação do Senado Federal (Lei 

9986/2000, art. 5º); c) proibição de exoneração dos dirigentes ad nutum, eis que detentores de 

um mandato, que não, necessariamente, coincide com o governante que o nomeou; d) 

autonomia patrimonial, financeira e de gestão; d) estipulação de um período de quarentena 

para os dirigentes que saírem de suas funções (Lei 9986/2000, art.8º); e) direção em regime de 

colegiado (Lei 9986/2000, art. 4º); f) ausência de subordinação hierárquica; g) 

impossibilidade de manejo, pelos interessados, dos denominados recursos impróprios, uma 

vez que os atos dos dirigentes das agências reguladoras não são passíveis de serem revistos 

pela Administração direta. 

Tal regime especial é necessário para um eficiente desempenho das funções 

regulatórias do Estado por parte das agências reguladoras, visto que tem a finalidade de 

conferir ao ente regulador uma maior autonomia em relação ao poder central e, portanto, 

afastar a agência de pressões políticas que poderiam desviá-la de sua missão de regular 

determinado setor com base em critérios técnicos, garantindo, com isso, a segurança 

necessária para a atração de investimentos indispensáveis ao desenvolvimento desses setores. 

Não obstante sua importância, algumas características desse regime especial geram 

controvérsias doutrinárias.  

Em verdade, na essência, o que realmente distingue esse regime jurídico especial 

a que estão submetidas as agências reguladoras é a forma de nomeação e o mandato de seus 

dirigentes e atribuição das funções regulatórias já aludidas, eis que autonomia patrimonial, 

_________________________ 
Administrativo Brasileiro. 24ª ed. São Paulo: Malheiros, 1999, p. 318-319. “São tidas como especiais as 

autarquias dotadas, por lei, de regime diferenciado, com privilégios específicos, com maior autonomia em 

relação às autarquias comuns, notadamente no que concerne à composição de sua direção e à obtenção e gestão 

de recursos”. SOUTO, Marcos Juruena Villela. Direito administrativo regulatório. 2ª ed. Rio de Janeiro: 

Lumen Juris, 2005, p. 240. 
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 “A expressão autarquias de regime especial surgiu, pela primeira vez, na Lei 5.540, de 28.11.1968, art. 4º, 
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financeira e de gestão, assim como ausência de subordinação hierárquica são características 

de todas as autarquias, apenas o que poderia variar seria a intensidade de tal autonomia.
115

 

4.7.1.4. A regulação por agência como técnica de efetivação do direito fundamental ao meio 

ambiente sadio 

É sabido que, na ordem jurídica brasileira, mais especificamente na chamada 

ordem econômica, a atividade econômica desempenhada pelos agentes econômicos privados e 

até mesmo pelo próprio Estado, quando assim age de forma excepcional (CF/88, art. 173, 

caput), deve guardar consonância com o direito fundamental ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, seja por expressa disposição do princípio da proteção ao meio 

ambiente em meio aos incisos do art. 170 da Carta Magna, seja por força da eficácia objetiva 

desse direito fundamental decorrente da norma encartada no art. 225 da Constituição 

brasileira
116

.  

Para tanto, é fundamental a atuação estatal no sentido de estimular 

comportamentos ambientalmente desejáveis, desestimulando, por outro prisma, aqueles que 

tenham o condão de causar riscos ou danos ao meio ambiente. No Brasil, para que se tenha 

uma ordem econômica capaz de assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da 

justiça social, para o que é imprescindível um meio ambiente sadio
117

, é obrigatória a 

intervenção do Estado na ordem econômica
118

, haja vista que o mercado sem controle tenderá, 

inevitavelmente, a buscar a maximização de lucros
119

, colocando em segundo plano outros 
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valores caros ao ordenamento pátrio, como a dignidade da pessoa humana e sua dimensão 

ecológica
120

. 

 Para uma eficiente ação estatal tendente à efetivação do direito fundamental ao 

meio ambiente sadio, é evidente a necessidade de criação de procedimentos e organização 

capaz de bem desempenhar as atividades inerentes à tutela ambiental
121

. Sem uma estrutura 

orgânica adequadamente aparelhada para proteger o meio ambiente, esse direito fundamental, 

inevitavelmente, será violado impunemente, notadamente por força das atividades econômicas 

que demandam crescentes recursos naturais, seja como insumos, seja como local que abrigará 

os resíduos da produção ou do consumo.  

Pois bem. No que diz respeito à tutela do meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, o Estado brasileiro hoje atua por meio de órgãos ou entes que integram o Sistema 

Nacional do Meio Ambiente – Sisnama, composto pelos órgãos e entidades da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, bem como as fundações 

instituídas pelo Poder Público, responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade ambiental 

(Lei 6938/81, art.6
o
). 

Como regra, pois, no plano da organização do aparato estatal cuja missão é tutelar 

o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, tem-se a estruturação de 

um sistema formado pela Administração centralizada ou, quando muito, descentralizada por 

meio de entidades de natureza autárquica, vinculadas à Administração central. 

 Ora, é sabido que, por razões diversas, os governantes, em não raras hipóteses, 

vêem-se diante do dilema de ter que superar alguns “entraves” ambientais, como forma de 

fomentar o desenvolvimento econômico ou mesmo promover obras de relevante interesse 

coletivo
122

. Como os gestores dos órgãos e entidades integrantes do Sisnama não dispõem de 

independência formal ou mesmo material, considerado que os cargos maiores desses órgãos e 

entidades possuem a natureza comissionada, grande é a chance de cederem perante pressões 

políticas, “flexibilizando” instrumentos de tutela ambiental, a fim de assegurar o poder que 

possuem. Esse risco é potencializado no discutido autolicenciamento ambiental, na qual o 
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Estado assume, ao mesmo tempo, o papel de fiscalizador e fiscalizado, colocando em dúvida a 

eficácia do licenciamento ambiental como instrumento de efetivação do direito fundamental 

ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

Daí porque, intenta-se demonstrar que melhor seria se o Sisnama fosse formado 

por agências reguladoras com função predominantemente ambiental, assegurando a tais entes 

a liberdade técnica de atuação necessária a resguardar os bens ambientais. 

Realmente, o exercício da tutela estatal da defesa do direito fundamental ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado por meio do exercício da função regulatória 

desempenhada por entidades independentes teria, pelo menos no plano teórico
123

, o condão de 

ensejar uma defesa mais eficaz do meio ambiente.    

Efetivamente, os diretores da agência regulatória ambiental gozariam de um 

mandato, durante o qual, salvo hipóteses excepcionais, como prática de ilegalidades, não 

poderiam ser removidos pelo chefe do Poder Executivo, o que enseja maior independência da 

esfera política, permitindo, com isso, que a agência pudesse desempenhar suas atribuições 

técnicas de defesa do meio ambiente de forma mais independente. 

O desempenho da tutela ambiental por meio de agências reguladoras estaria, 

portanto, em consonância com a chamada teoria dos poderes neutrais, plenamente adequada à 

proteção dos direitos fundamentais em geral e ao direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado em particular. Nas palavras de Alexandre Santos de Aragão: 

No advento da Revolução Francesa acreditava-se que apenas os órgãos da soberania 

popular, ou seja, os mandatários eleitos, poderiam levar a vida em sociedade a bom 

termo. Logo, porém, foi verificada a necessidade da criação de órgãos estatais com 

autonomia de gestão e independência funcional para, fora do círculo político-

eleitoral,controlar e equilibrar as relações entre os titulares de cargos eletivos para 

assegurar a observância dos valores maiores da coletividade. Surgiram, então, os 

poderes neutrais do Estado, que abrangem realidades díspares, desde as cortes 

constitucionais às agências reguladoras independentes, passando pelos tribunais de 

contas, conselhos com sede constitucional etc. O que há em comum a todos esses 

órgãos, que, sem dúvida, possuem escala de autonomia variável é o (1) caráter não 

eletivo do provimento dos seus titulares, (2) a natureza preponderantemente técnica 

das suas funções e (3) a independência, ou seja, a ausência de subordinação 

hierárquica aos poderes políticos eletivos do Estado como forma de propiciar (4) o 

exercício imparcial das suas funções em relação aos diversos interesses particulares 
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que estiverem em jogo, aos interesses do próprio Estado do qual fazem parte e à 

vontade majoritária da sociedade manifestada por seus representantes. Estes poderes 

neutrais do Estado, especialmente as agências reguladoras independentes, infensos 

ao menos imediatamente às mudanças político-eleitorais, longe de serem 

antinômicos à democracia em razão da possibilidade de contradição com as forças 

políticas majoritárias, asseguram o pluralismo no seio do Estado sem retirar 

totalmente os poderes do Chefe do Poder Executivo e do Poder Legislativo. São, 

assim, uma feliz combinação do pluralismo (propiciado por sua autonomia 

“reforçada”) com o princípio majoritário (os vínculos que mantêm com o Poder 

Legislativo e com a Administração central.
124

 

Corroborando o ponto de vista aqui defendido, Juarez Freitas leciona que: 

 Mais que nunca, avulta a importância do vínculo institucional dos que 

desempenham o mister regulador, com real autonomia, dado que precisam atuar 

como “terceiros” nas relações com o governo, inclusive para o cumprimento das 

funções de arbitragem pública e de implementação dos estímulos à observância 

voluntária  - compliance – das “regras do jogo”. 

Assim, numa espécie de superação parcial do esquema clássico de Poderes, as 

entidades reguladoras independentes passam a desempenhar atribuições 

indelegáveis, nas políticas públicas da sustentabilidade.
125

 

Ademais, como sabido, a atividade estatal de tutela ambiental envolve o 

conhecimento de matéria eminentemente técnica, que depois será transferida a atos 

normativos de função regulatória. Ora, como visto, as agências reguladoras foram criadas, 

dentre outras razões, justamente para permitir o desempenho de funções técnicas com 

saudável afastamento da esfera política. A agência ambiental somaria a expertise de seus 

agentes, já encontrada hoje nos órgãos e entidades integrantes do Sisnama, e a potencializaria 

por meio de uma estrutura formal ensejadora de independência reforçada, o que colaboraria 

para a efetivação do direito fundamental ora em destaque.  

Realmente, é comum as leis ambientais adotarem conceitos jurídicos 

indeterminados, justamente para propiciar, por meio de um juízo técnico, sua concretização 

pelo Poder Executivo. Com isso, intenta-se permitir a célere atualização do marco regulatório, 

tendo como parâmetro os problemas, que, em matéria ambiental, constantemente apresentam 

novas peculiaridades, e de acordo com a técnica mais avançada no momento
126

.  
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A independência de entes integrantes do Sisnama propiciaria uma maior liberdade 

de edição e efetivação das normas técnico-ambientais, a fim de garantir não só a tutela do 

meio ambiente, como também a segurança jurídica dos investidores. Da mesma forma que se 

propugna, por exemplo, pela independência do Banco Central do Brasil
127

, como forma de 

garantir a estabilidade da moeda, defende-se aqui a independência dos entes integrantes do 

Sisnama, a fim de bem desempenhar o seu mister de tutela ambiental. 

Está-se a falar aqui de uma modalidade social de regulação ou regulação social, 

que não deixa, evidententemente, de ser também econômica, dada a profunda imbricação 

entre economia e efetivação de direitos fundamentais, inclusive direitos de terceira dimensão, 

como o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.  

Busca-se, com a regulação ambiental manejada por agências reguladoras, 

conduzir a atividade econômica em equilíbrio com a tutela do meio ambiente, visando a 

realizar o conceito de desenvolvimento sustentável
128

. 

A fim de atingir esse desiderato, a agência que se propõe criar poderia ser 

composta por dirigentes com formação técnica multissetorial, o que seria recomendável pelo 

caráter transversal do direito ambiental
129

, que faz com que as normas ambientais lidem com 

diversos ramos do Direito e de outras ciências, como Biologia, Geologia, Química etc, assim 

como pela já apontada relação inseparável entre a proteção do meio ambiente e o 

desenvolvimento econômico. 

_________________________ 
agências reguladoras, integrantes, pois, do que se costuma denominar de marco regulatório, são, por diversas 

vezes, dotadas de elevado grau de abstração e abertura, justamente para fazer frente aos reclames da denominada 

sociedade técnica [...].TEIXEIRA, Leopoldo Fontenele. Controle jurisdicional dos atos regulatórios. Trabalho 

de conclusão de curso de MBA em Poder Judiciário. Ceará: Fundação Getúlio Vargas, 2008.
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 Desse modo, no momento de formular os atos regulatórios normativos, seria 

extremamente útil a colaboração de especialistas em ramos diversos do saber jurídico e não 

jurídico, permitindo, como deve ser, a regulação ambiental atingir o fim colimado de 

equilíbrio dos diversos interesses passíveis de serem afetados pelo rulemaking power das 

agências
130

.    

Atualmente, já existem agências reguladoras com competências relacionadas à 

proteção do meio ambiente, caso da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis –ANP
131

 e da Agência Nacional de Águas –ANA
132

, mas a tutela ambiental 

por elas exercida é, por assim dizer, incidental às seus objetivos maiores, setorializados. O 

que se propõe aqui é a criação de uma agência reguladora com a missão predominante de 

proteger o meio ambiente, visto como macrobem, tal como se o Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis –IBAMA, assumisse a estrutura de uma 

agência reguladora. 

Em suma, a atividade regulatória estatal, como modalidade de intervenção leve na 

ordem econômica, quando exercida por meio de agências reguladoras, pode configurar um 

importante instrumento de tutela e efetivação do direito fundamental ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, na medida em que reforça a independência técnica dos agentes 

estatais responsáveis pela efetivação das políticas públicas ambientais.  
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5. O LICENCIAMENTO AMBIENTAL COMO INSTRUMENTO DE TUTELA 

DO MEIO AMBIENTE E O PRINCÍPIO DO DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL 

Neste capítulo, busca-se dar uma noção da ideia de desenvolvimento qualificado 

pela nota da sustentabilidade, demonstrando seu entrelaçamento com o tema do licenciamento 

ambiental. 

Intenta-se demonstrar que o licenciamento ambiental, na medida em que considera 

não só a variável ambiental no momento de concessão ou não da licença ambiental, mas 

também fatores econômicos, sociais, culturais etc, representa um mecanismo posto no 

ordenamento jurídico brasileiro que é útil na concretização desse princípio de fundamental 

importância para a efetivação do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado. 

5.1 O princípio do desenvolvimento sustentável como norma positiva no ordenamento 

jurídico brasileiro 

Ciente de que não seria possível, e nem desejável, barrar as atividades econômicas 

que, necessariamente, causam impactos, em maior ou menor grau, ao meio ambiente, cunhou-

se o princípio do desenvolvimento sustentável, que prega que a utilização dos recursos 

ambientais e econômicos hoje deve se dar de forma racional, de maneira a não prejudicar o 

atendimento das necessidades, não só ambientais, mas sociais e individuais, de gerações 

futuras.
1
 

Em outras palavras, no que tange à dimensão ambiental, as atividades 

econômicas, que utilizam os recursos ambientais como fatores de produção e destino dos 

resíduos das atividades produtivas, devem, necessariamente, compatibilizar-se com a 

necessidade de preservação do meio ambiente, como condição para a manutenção dos 

recursos naturais, alguns não renováveis, e do próprio sistema capitalista. Seja por uma 

questão intuitiva, haja vista que sem os insumos não há produção, seja por determinação 

normativa, notadamente de hierarquia constitucional, tendo em consideração que a 
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Constituição de 1988 prevê, expressamente, como princípio da ordem econômica, a defesa do 

meio ambiente.
2
 

Mencionado no relatório Our Common Future, de 1987, elaborado pela Comissão 

Mundial Sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, constituída pela Organização das Nações 

Unidas (ONU)
3
, no ordenamento jurídico brasileiro, o princípio do desenvolvimento 

sustentável pode ser extraído do caput do art. 225 da CF/88, no ponto em que menciona que a 

proteção e defesa do meio ambiente deve ser dar em favor das presentes e futuras gerações
4
, 

bem como do art. 170, VI, quando insere expressamente a defesa do meio ambiente como 

princípio da ordem econômica.
5
 Juarez Freitas, por seu turno, retira o fundamento 

constitucional do princípio do desenvolvimento sustentável do art. 3º, III, da CF/88.
6
 

O Supremo Tribunal Federal, intérprete maior da Constituição, já teve a 

oportunidade de reconhecer que o princípio do desenvolvimento sustentável ostenta natureza 

constitucional. Confira-se: 

E M E N T A: MEIO AMBIENTE - DIREITO À PRESERVAÇÃO DE SUA 

INTEGRIDADE (CF, ART. 225) - PRERROGATIVA QUALIFICADA POR SEU 

CARÁTER DE METAINDIVIDUALIDADE - DIREITO DE TERCEIRA 

GERAÇÃO (OU DE NOVÍSSIMA DIMENSÃO) QUE CONSAGRA O 

POSTULADO DA SOLIDARIEDADE - NECESSIDADE DE IMPEDIR QUE A 

TRANSGRESSÃO A ESSE DIREITO FAÇA IRROMPER, NO SEIO DA 

COLETIVIDADE, CONFLITOS INTERGENERACIONAIS - ESPAÇOS 

TERRITORIAIS ESPECIALMENTE PROTEGIDOS (CF, ART. 225, § 1º, III) - 

ALTERAÇÃO E SUPRESSÃO DO REGIME JURÍDICO A ELES PERTINENTE - 

MEDIDAS SUJEITAS AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RESERVA DE 

LEI - SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO 

PERMANENTE - POSSIBILIDADE DE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, 

CUMPRIDAS AS EXIGÊNCIAS LEGAIS, AUTORIZAR, LICENCIAR OU 

PERMITIR OBRAS E/OU ATIVIDADES NOS ESPAÇOS TERRITORIAIS 

PROTEGIDOS, DESDE QUE RESPEITADA, QUANTO A ESTES, A 

                                                 
2
 “Não se pode pensar o desenvolvimento da atividade econômica sem o uso adequado dos recursos naturais, 

posto que esta atividade é dependente do uso da natureza, para sintetizar de maneira mais elementar. Destarte, a 

elaboração de políticas visando ao desenvolvimento econômico sustentável, razoavelmente garantido das crises 

cíclicas, está diretamente relacionada à manutenção do fato natureza da produção (defesa do meio ambiente), na 

mesma razão da proteção do fator capital (ordem econômica fundada na livre iniciativa) e da manutenção do 

fator trabalho (ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano). A consideração conjunta destes 

três fatores garante a possibilidade de atingir os fins colimados pela ordem econômica constitucional: assegurar a 

todos existência digna, conforme os ditames da justiça social. É o que dispõe textualmente o caput do art. 170”. 

DERANI, Cristiane. Direito ambiental econômico. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 228-229. 
3
 MENDES, Ana Stela Vieira. Princípios e diretrizes da ordem econômica no Estado de Direito Ambiental 

brasileiro. Dissertação de Mestrado. Ceará: Universidade Federal do Ceará, 2010, f. 65. 
4
 “Estamos, portanto, na fronteira de um duplo imperativo ético: a solidariedade sincrônica com a geração atual e 

a solidariedade diacrônica com as gerações futuras”. SACHS, Ignacy. Caminhos para o desenvolvimento 

sustentável. Rio de Janeiro: Garamond, 2009, p. 67. 
5
 FIORILLO, Celso Antonio Pacheco; MORITA, Dione Mari; FERREIRA, Paulo. Licenciamento ambiental. 

São Paulo: Saraiva, 2011, p. 25. No mesmo sentido cf. SILVA. José Afonso da. Direito constitucional 

ambiental. 8ª ed. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 25. 
6
 FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: direito ao futuro. Belo Horizonte: Fórum, 2011, p. 114. 
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INTEGRIDADE DOS ATRIBUTOS JUSTIFICADORES DO REGIME DE 

PROTEÇÃO ESPECIAL - RELAÇÕES ENTRE ECONOMIA (CF, ART. 3º, II, 

C/C O ART. 170, VI) E ECOLOGIA (CF, ART. 225) - COLISÃO DE DIREITOS 

FUNDAMENTAIS - CRITÉRIOS DE SUPERAÇÃO DESSE ESTADO DE 

TENSÃO ENTRE VALORES CONSTITUCIONAIS RELEVANTES - OS 

DIREITOS BÁSICOS DA PESSOA HUMANA E AS SUCESSIVAS GERAÇÕES 

(FASES OU DIMENSÕES) DE DIREITOS (RTJ 164/158, 160-161) - A 

QUESTÃO DA PRECEDÊNCIA DO DIREITO À PRESERVAÇÃO DO MEIO 

AMBIENTE: UMA LIMITAÇÃO CONSTITUCIONAL EXPLÍCITA À 

ATIVIDADE ECONÔMICA (CF, ART. 170, VI) - DECISÃO NÃO 

REFERENDADA - CONSEQÜENTE INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE 

MEDIDA CAUTELAR. A PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE DO MEIO 

AMBIENTE: EXPRESSÃO CONSTITUCIONAL DE UM DIREITO 

FUNDAMENTAL QUE ASSISTE À GENERALIDADE DAS PESSOAS. - Todos 

têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Trata-se de um típico 

direito de terceira geração (ou de novíssima dimensão), que assiste a todo o gênero 

humano (RTJ 158/205-206). Incumbe, ao Estado e à própria coletividade, a especial 

obrigação de defender e preservar, em benefício das presentes e futuras gerações, 

esse direito de titularidade coletiva e de caráter transindividual (RTJ 164/158-161). 

O adimplemento desse encargo, que é irrenunciável, representa a garantia de que 

não se instaurarão, no seio da coletividade, os graves conflitos intergeneracionais 

marcados pelo desrespeito ao dever de solidariedade, que a todos se impõe, na 

proteção desse bem essencial de uso comum das pessoas em geral. Doutrina. A 

ATIVIDADE ECONÔMICA NÃO PODE SER EXERCIDA EM DESARMONIA 

COM OS PRINCÍPIOS DESTINADOS A TORNAR EFETIVA A PROTEÇÃO AO 

MEIO AMBIENTE. - A incolumidade do meio ambiente não pode ser 

comprometida por interesses empresariais nem ficar dependente de motivações de 

índole meramente econômica, ainda mais se se tiver presente que a atividade 

econômica, considerada a disciplina constitucional que a rege, está subordinada, 

dentre outros princípios gerais, àquele que privilegia a "defesa do meio ambiente" 

(CF, art. 170, VI), que traduz conceito amplo e abrangente das noções de meio 

ambiente natural, de meio ambiente cultural, de meio ambiente artificial (espaço 

urbano) e de meio ambiente laboral. Doutrina. Os instrumentos jurídicos de caráter 

legal e de natureza constitucional objetivam viabilizar a tutela efetiva do meio 

ambiente, para que não se alterem as propriedades e os atributos que lhe são 

inerentes, o que provocaria inaceitável comprometimento da saúde, segurança, 

cultura, trabalho e bem-estar da população, além de causar graves danos ecológicos 

ao patrimônio ambiental, considerado este em seu aspecto físico ou natural. A 

QUESTÃO DO DESENVOLVIMENTO NACIONAL (CF, ART. 3º, II) E A 

NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE DO MEIO 

AMBIENTE (CF, ART. 225): O PRINCÍPIO DO DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL COMO FATOR DE OBTENÇÃO DO JUSTO EQUILÍBRIO 

ENTRE AS EXIGÊNCIAS DA ECONOMIA E AS DA ECOLOGIA. - O princípio 

do desenvolvimento sustentável, além de impregnado de caráter eminentemente 

constitucional, encontra suporte legitimador em compromissos internacionais 

assumidos pelo Estado brasileiro e representa fator de obtenção do justo equilíbrio 

entre as exigências da economia e as da ecologia, subordinada, no entanto, a 

invocação desse postulado, quando ocorrente situação de conflito entre valores 

constitucionais relevantes, a uma condição inafastável, cuja observância não 

comprometa nem esvazie o conteúdo essencial de um dos mais significativos 

direitos fundamentais: o direito à preservação do meio ambiente, que traduz bem de 

uso comum da generalidade das pessoas, a ser resguardado em favor das presentes e 

futuras gerações. O ART. 4º DO CÓDIGO FLORESTAL E A MEDIDA 

PROVISÓRIA Nº 2.166-67/2001: UM AVANÇO EXPRESSIVO NA TUTELA 

DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. - A Medida Provisória nº 

2.166-67, de 24/08/2001, na parte em que introduziu significativas alterações no art. 

4o do Código Florestal, longe de comprometer os valores constitucionais 

consagrados no art. 225 da Lei Fundamental, estabeleceu, ao contrário, mecanismos 

que permitem um real controle, pelo Estado, das atividades desenvolvidas no âmbito 

das áreas de preservação permanente, em ordem a impedir ações predatórias e 
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lesivas ao patrimônio ambiental, cuja situação de maior vulnerabilidade reclama 

proteção mais intensa, agora propiciada, de modo adequado e compatível com o 

texto constitucional, pelo diploma normativo em questão. - Somente a alteração e a 

supressão do regime jurídico pertinente aos espaços territoriais especialmente 

protegidos qualificam-se, por efeito da cláusula inscrita no art. 225, § 1º, III, da 

Constituição, como matérias sujeitas ao princípio da reserva legal. - É lícito ao 

Poder Público - qualquer que seja a dimensão institucional em que se posicione na 

estrutura federativa (União, Estados-membros, Distrito Federal e Municípios) - 

autorizar, licenciar ou permitir a execução de obras e/ou a realização de serviços no 

âmbito dos espaços territoriais especialmente protegidos, desde que, além de 

observadas as restrições, limitações e exigências abstratamente estabelecidas em lei, 

não resulte comprometida a integridade dos atributos que justificaram, quanto a tais 

territórios, a instituição de regime jurídico de proteção especial (CF, art. 225, § 1º, 

III). 

(ADI 3540 MC, Relator(a):  Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 

01/09/2005, DJ 03-02-2006 PP-00014 EMENT VOL-02219-03 PP-00528)  

A própria Lei 6938/81 já previa o desenvolvimento sustentável, ainda que não 

com esta nomenclatura, como seus objetivos gerais e especiais os seguintes, in verbis: 

Art 2º - A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação, 

melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, 

no País, condições ao desenvolvimento sócio-econômico, aos interesses da 

segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana, atendidos os 

seguintes princípios: 

[…] 

Art 4º - A Política Nacional do Meio Ambiente visará:  

        I - à compatibilização do desenvolvimento econômico-social com a preservação 

da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico;  

        II - à definição de áreas prioritárias de ação governamental relativa à qualidade 

e ao equilíbrio ecológico, atendendo aos interesses da União, dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios;  

        III - ao estabelecimento de critérios e padrões de qualidade ambiental e de 

normas relativas ao uso e manejo de recursos ambientais;  

        IV - ao desenvolvimento de pesquisas e de tecnologias nacionais orientadas 

para o uso racional de recursos ambientais;  

        V - à difusão de tecnologias de manejo do meio ambiente, à divulgação de 

dados e informações ambientais e à formação de uma consciência pública sobre a 

necessidade de preservação da qualidade ambiental e do equilíbrio ecológico;  

        VI - à preservação e restauração dos recursos ambientais com vistas à sua 

utilização racional e disponibilidade permanente, concorrendo para a manutenção do 

equilíbrio ecológico propício à vida;  

        VII - à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou 

indenizar os danos causados e, ao usuário, da contribuição pela utilização de 

recursos ambientais com fins econômicos.  

Vê-se da Política Nacional do Meio Ambiente, recepcionada pela Constituição de 

1988, uma preocupação do legislador em associar a proteção do meio ambiente ao 

desenvolvimento econômico do país, sem perder de vista da preocupação com a qualidade de 

vida da população.  

Recentemente, a Lei Complementar 140/2011 também trouxe previsão de que é 

um objetivo fundamental dos entes federados “garantir o equilíbrio do desenvolvimento 
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socioeconômico com a proteção do meio ambiente, observando a dignidade da pessoa 

humana, a erradicação da pobreza e a redução das desigualdades sociais e regionais (art. 3º, 

II). No seu art. 6º, a referida Lei Complementar prevê expressamente o termo sustentável 

associado ao desenvolvimento, estabelecendo como meta dos entes federados levar a cabo 

ações de cooperação para atingir esse objetivo. 

 No Brasil, portanto, o princípio do desenvolvimento sustentável é princípio 

positivado, possuindo, pois, eficácia normativa, sendo obrigado o intérprete e aplicador da 

Constituição a dar a ele a máxima efetividade.
7
   

5.2 O desenvolvimento sustentável: um conceito indeterminado e de difícil aplicação 

Em que pese a constatação a que se chegou no tópico anterior, qual seja, a de que 

o princípio do desenvolvimento sustentável, no ordenamento jurídico brasileiro, possui 

estatura constitucional, assim como eficácia normativa, a sua aplicação no plano dos fatos é 

dificultada, dentre outras razões, pela imprecisão dos seus termos. Com efeito, o que significa 

desenvolvimento sustentável? Como atingi-lo?  

A compreensão do que seja um desenvolvimento sustentável (objetivo) e, 

principalmente, de como adotar práticas sustentáveis para chegar lá (meio) decerto é tema que 

não possui consenso
8
, a não ser quando se conceitua desenvolvimento sustentável com termos 

bem abertos
9
, dá forma como se fez anteriormente, ao se dizer que a utilização dos recursos 

ambientais e o atendimento das necessidades de hoje deve se dar de forma racional, de 

maneira a não prejudicar o atendimento das necessidades de gerações futuras. 

Pode-se afirmar, no entanto, que aqueles que discutem o desenvolvimento 

sustentável partem da premissa de que, atualmente, o sistema produtivo e o padrão de 

consumo e distribuição de renda mundial levará a um esgotamento da natureza, sendo 

                                                 
7
 FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: direito ao futuro. Belo Horizonte: Fórum, 2011, p. 39-41. 

8
 “Hoje, como visto, pode-se identificar duas tendências básicas entre os economistas que se dedicam ao tema: os 

que acreditam que o arsenal econômico pode ser aperfeiçoado para responder ao ‘novo’ desafio e os que 

consideram que a problemática ambiental coloca em xeque os próprios fundamentos da ciência econômica”. 

VEIGA, José Eli da. Desenvolvimento sustentável: o desafio do século XXI. Rio de Janeiro: Garamond, 2010, 

p. 198.  
9
 “Acontece que estão justamente nas fraquezas, imprecisões e ambivalências da noção de sustentabilidade as 

razões de sua força e aceitação quase total. […], essa noção só conseguiu se tornar quase universalmente aceita 

porque reuniu sob si posições teóricas e políticas contraditórias e até mesmo opostas. E isto só foi possível 

exatamente porque ela não nasceu definida: seu sentido é decidido no debate teórico e na luta política. Sendo 

assim, sua força está em delimitar um campo bastante amplo em que se dá a luta política sobre o sentido que 

deveria ter o meio ambiente no mundo contemporâneo [...]”. VEIGA, José Eli da. Desenvolvimento 

sustentável: o desafio do século XXI. Rio de Janeiro: Garamond, 2010, p. 164. 
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necessária a adoção de medidas destinadas a modificar esse panorama, a fim de manter o 

próprio sistema de produção capitalista e o acesso aos bens naturais importantes, senão 

essenciais, a uma sadia qualidade de vida. Agora, a forma em que isso deve se dar e em que 

medida essas mudanças se fazem necessárias, isto é ponto de divergências.
10

 

Fala-se em versões fracas e fortes da sustentabilidade. Para as primeiras, o que 

importa é deixar para as gerações futuras um estoque de capital agregado, não 

necessariamente ambiental, maior. Parte-se da premissa de que a humanidade não necessita 

somente de recursos naturais, mas também de recursos artificiais, como estradas, escolas, 

máquinas etc. Para a versão forte, a importância intrínseca dos recursos naturais e sua 

relevância para a vida humana com dignidade elevam a um patamar superior a necessidade de 

proteção dos recursos naturais, que não são fungíveis com os chamados recursos artificiais.
11

 

Verifica-se a existência de duas correntes básicas na Economia do meio ambiente 

que buscam explicar e tratar da questão ambiental e sua relação com a atividade econômica
12

, 

quais sejam, aquelas que pretendem inserir a proteção do meio ambiente em meio a 

mecanismos típicos do mercado e aquelas que se voltam a demonstrar a impossibilidade de 

manutenção do atual formato do sistema de produção e consumo, sob pena de inviabilizar-se a 

própria atividade produtiva. É o que se verá a seguir. 

5.2.1 A Economia Ambiental e a internalização dos custos ambientais 

Para os defensores dessa forma de pensar a relação entre economia e meio 

ambiente, os recursos ambientais, seja como fonte de insumo, seja como depósito dos rejeitos 

da produção e do consumo, não constituem, no longo prazo, um fator limitante da capacidade 

de expansão econômica.
13

  

Defende-se aqui, de uma forma geral, a possibilidade de superação da escassez 

dos recursos naturais, bem como da degradação ambiental, por meio de mecanismos de 

precificação dos recursos naturais, fazendo com que seu uso seja inserido nos custos 

assumidos pelo produtor, a serem posteriormente repassados ao consumidor via preço final. 

                                                 
10

MENDES, Ana Stela Vieira. Princípios e diretrizes da ordem econômica no Estado de Direito Ambiental 

brasileiro. Dissertação de Mestrado. Ceará: Universidade Federal do Ceará, 2010, f. 166-170. 
11

 MORAES, Orozimbo José de. Economia ambiental: instrumentos econômicos para o desenvolvimento 

sustentável. São Paulo: Centauro, 2009, p. 30-31. 
12

 ROMEIRO, Ademar Ribeiro. Economia ou economia política da sustentabilidade. In: MAY, Peter H (Org.). 

Economia do meio ambiente: teoria e prática. 2ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010, p. 8.  
13

 ROMEIRO, Ademar Ribeiro. Economia ou economia política da sustentabilidade. In: MAY, Peter H (Org.). 

Economia do meio ambiente: teoria e prática. 2ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010, p. 8. 
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Assevera-se ainda a superação dos desafios ambientais pela crença no progresso 

tecnológico
14

. 

Em razão do fato de que essa forma de encarar a relação meio ambiente/economia 

não leva em consideração de forma séria o valor intrínseco dos recursos ambientais e sua 

importância para o equilíbrio sistêmico e dinâmico do meio ambiente, assim como para a vida 

humana digna, visando apenas a fundamentar um contínuo (sustentado?) processo de 

crescimento econômico nos moldes capitalistas, pode-se enquadrá-la como representante de 

uma versão fraca do princípio do desenvolvimento sustentável. 

Uma falha que costumeiramente se imputa a essa forma de pensar o 

desenvolvimento econômico considerando a variável ambiental é a dificuldade de estipular 

preços para os recursos naturais, porque estes não estão inseridos no mercado (ar, clima, água 

etc) ou mesmo porque, dentro de uma visão de sustentabilidade intergeracional, não se tem 

como avaliar o valor desses recursos para as gerações futuras, tendo em consideração que não 

se sabe as condições de vida do amanhã, as necessidades dos que nos sucederão, as 

tecnologias futuramente existentes etc. 
15

 

Diz-se ainda que, para uma correta valoração econômica desses recursos, dever-

se-ia considerar não só o seu valor individual – recurso natural individualmente considerado, 

como, por exemplo, petróleo -, mas sua relação sistêmica com os demais recursos, bióticos e 

abióticos, existentes no meio ambiente.
16

  

Nessa corrente, inserida no pensamento econômico neoclássico, procura-se, 

portanto, utilizar mecanismos de mercado para inserir a questão ambiental na pauta das 

decisões econômicas. Integram essa corrente Pigou e Ronald Coase. 

Pigou preconiza a internalização dos custos ambientais decorrentes da atividade 

produtiva via intervenção estatal destinada a forçar que os mecanismos de preço, direta ou 

indiretamente, passem a contemplar os valores dos recursos degradados na produção. 

Trata, pois, Pigou, da questão das externalidades ambientais negativas, que 

constituem um exemplo típico das falhas de mercado, consistente na socialização de 

                                                 
14

 ROMEIRO, Ademar Ribeiro. Economia ou economia política da sustentabilidade. In: MAY, Peter H (Org.). 

Economia do meio ambiente: teoria e prática. 2ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010, p. 9. 
15

 MONTIBELLER FILHO, Gilberto. O mito do desenvolvimento sustentável: meio ambiente e custos sociais 

no moderno sistema produtor de mercadorias. 2ª. ed. Florianópolis: Editora da UFSC, 2004, p. 110. 
16

 ROMEIRO, Ademar Ribeiro. Economia ou economia política da sustentabilidade. In: MAY, Peter H (Org.). 

Economia do meio ambiente: teoria e prática. 2ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010, p. 10. 
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determinados custos – no caso a degradação ambiental -, na medida em que esses custos não 

são contabilizados pelo mecanismo de precificação típico do mercado.
17

 

Para Pigou, assim como nas questões ditas relativas aos problemas sociais  

demanda-se uma mudança na postura do Estado absenteísta para um Estado interventor na 

economia, para solucionar as chamadas externalidades ambientais negativas, também se faz 

necessária a intervenção do Estado, sendo insuficiente a autorregulação do mercado. 

O Estado deve agir, no caso das externalidades negativas, via mecanismos de 

desestímulo da atividade indesejada, ao mesmo tempo em que, diante de externalidades 

positivas, deve estimular os comportamentos que as geram.
18

 

Cite-se, ainda, Ronald Coase, para quem a solução para a crise ambiental seria 

atribuir direitos de propriedade sobre o meio ambiente. Para Coase, encarar o meio ambiente 

como propriedade comum, sem que haja um proprietário, faz com que ninguém busque cuidar 

daquele bem, gerando exploração excessiva dos recursos naturais. Na medida em que o bem 

ambiental passasse pelo regime de propriedade privada, a negociação entre o proprietário e os 

potenciais utilizadores dos recursos ambientais levaria a um uso racional desses recursos.
19

 

Coase, diferentemente de Pigou, propõe a solução da crise ambiental por meio de 

mecanismos não estatais, e sim de forma negocial, envolvendo, de um lado, os degradadores 

e, de outro, os afetados pela degradação ambiental. 

Gilberto Montibeller Filho destaca a dificuldade de aplicação prática da teoria de 

Coase ao trato de problemas ambientais: 

O conhecimento do teorema de Coase […] da negociação entre agentes para 

compensar ou reparar danos ambientais, tem, contudo, aplicação limitada. A 

negociação coasiana só é possível quando o número de envolvidos é pequeno e os 

prejudicados são identificáveis, o que frequentemente não é o caso das questões 

ambientais. Outro problema que reside na negociação é que ela não consegue 

contemplar os interesses das gerações futuras, já que os decisores (negociadores) 

atuais não têm como avaliar esses interesses. Portanto, por este método, não se 

garante a exploração sustentável de um recurso ou da utilização do meio ambiente, 

como pretende a escola ambiental neoclássica [...].
20

 

                                                 
17

 MONTIBELLER FILHO, Gilberto. O mito do desenvolvimento sustentável: meio ambiente e custos sociais 

no moderno sistema produtor de mercadorias. 2ª. ed. Florianópolis: Editora da UFSC, 2004, p. 89-95. 
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Some-se a essa crítica aquela tecida por Cristiane Derani, no sentido de que a 

monetarização dos recursos ambientais pode conduzir à formação de oligopólios, criando uma 

odiosa discriminação de acesso a recursos naturais, que passam a ser acessíveis somente 

àqueles que possuem elevada capacidade econômica, um cenário de injustiça ambiental.
21

 

No caso do ordenamento jurídico brasileiro, em que a responsabilidade do Poder 

Público pela defesa do meio ambiente, inclusive mediante intervenção na ordem econômica, 

encontra assento na Constituição Federal, dificilmente encontraria acolhida a teoria de Coase, 

de viés extremamente liberal. 

Ademais, a valoração monetária dos recursos ambientais, obtida por métodos 

diversos, não é garantia de que os custos ambientais serão incorporados nos mecanismos de 

mercado, como o preço. Se o mercado enxerga os recursos e serviços ambientais como 

abundantes e livres, dificilmente, considerando que o fim da produção é a obtenção de lucro, 

irá criar, espontaneamente, um custo a mais para a produção, com o consequente 

encarecimento para o consumidor de bens e serviços. Somente por meio de estímulos externos 

ao mercado, como a pressão social (consumo ecologicamente correto, por exemplo) e a 

intervenção do Estado, muitas vezes decorrente dessa pressão da sociedade, é que se terá 

condições de internalizar os custos ambientais, colaborando para um uso mais racional dos 

recursos naturais.
22

 

5.2.2 A Economia Ecológica e o reconhecimento de limites naturais ao crescimento 

econômico 

Há, ainda, o pensamento que, reputando fraca a sustentabilidade preconizada pelas 

técnicas de inserção da questão ambiental nos mecanismos de mercado, buscam impor 

verdadeira limitação das atividades econômicas, imposta pela própria natureza, notadamente 

por leis da física. É a corrente denominada Economia Ecológica. 

Para esta corrente, ao contrário da exposta no item anterior, por mais que se 

consiga, pela evolução tecnológica, retardar o esgotamento de determinados insumos naturais 

hoje considerados essenciais à produção ou mesmo encontrar insumos alternativos, a longo 
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prazo, não há como manter de pé o sistema produtivo sem que haja uma adaptação do 

consumo ao limite de carga imposto pelo Planeta Terra.
23

 

Reconhece a Economia Ecológica que os recursos naturais que ingressam no 

sistema como matéria-prima para a produção são escassos e não podem ser infinitamente 

substituídos e nem reciclados, considerado o desperdício de energia, na forma de calor, em 

cada ciclo de produção. Em razão dessa constatação, de que não existe uma eficiência 

absoluta na utilização de materiais e energia durante o processo produtivo, é enfatizado 

também o problema do excesso de resíduos da produção, que necessitam ser absorvidos pela 

natureza, o que da mesma forma apresenta limites.  

A extinção ou escassez extrema de determinado insumo constituirá barreira 

absoluta, e não relativa, em determinado momento, ainda que isto somente ocorra no 

longuíssimo prazo, não se podendo sustentar a fungibilidade entre os fatores de produção, isto 

é, ainda que se evolua a tecnologia, a produção restará limitada pela ausência de matéria ou 

energia oriundas da natureza e que são indispensáveis para a realização da transformação 

desses insumos em bens de consumo para a sociedade. 

Com efeito, dada a lógica acumulativa do sistema produtivo capitalista, segundo a 

qual cada vez mais devem ser produzidos novos produtos e criadas novas necessidades
24

, a 

fim de elevar o lucro e manter-se competitivo no mercado, somado ao crescimento 

demográfico, os ganhos de eficiência, em função do avanço tecnológico, tendem a ser 

anulados pelo aumento da produção. Em outras palavras, ainda que se consiga produzir uma 

unidade de determinado bem com menos material e energia, o aumento da produção 

(crescimento do número de unidades produzidas) acabará eliminando, em termos absolutos, 

os ganhos obtidos no sentido de preservar a natureza.
25
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Além disso, na medida em que se aproxima do limite físico de eficiência imposto 

pela entropia, mais difíceis se tornam os avanços tecnológicos e mais caros ficam os custos da 

produção, tendo em consideração que se tem que despender mais recursos com o objetivo de 

aumentar ou mesmo manter a produtividade.
26

 

Aponta-se, ainda, que o pensamento econômico tradicional, traduzido aqui por 

meio da costumeira descrição do diagrama de fluxo circular na economia, que ilustra a relação 

entre produção e consumo, dentro do qual é descrita a forma como circulam entre produtores 

e consumidores os bens, fatores de produção e dinheiro, está incorreto. Afirma-se que parte da 

premissa equivocada de que a economia é um sistema fechado, no qual não entram insumos e 

nem são liberados resíduos da produção, o que contrariaria a segunda lei da termodinâmica 

(lei da entropia), a qual afirma que “a degradação energética tende a atingir um máximo em 

sistema isolado, como o universo”
27

  

Eis a representação gráfica do fluxo circular acima mencionado: 

 

Veja-se o seguinte pensamento de Andrei Cechin e José Eli da Veiga acerca da 

clássica representação gráfica do fluxo circular na economia: 

Tal alicerce epistemológico apresenta uma visão inteiramente falsa de qualquer 

economia, considerando-a um sistema isolado no qual nada entra e do qual nada sai, 

_________________________ 
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e fora do qual não há nada. É uma representação da circulação interna do dinheiro e 

dos bens, sem absorção de materiais e sem liberação de resíduos. Ora, se a economia 

não gerasse resíduo e não exigisse novas entradas de matéria e energia, então ela 

seria o sonhado moto-perpétuo, capaz de produzir trabalho ininiterruptamente 

consumindo a mesma energia e valendo-se dos mesmos materiais. Seria um 

reciclador perfeito. 

É uma visão que contradiz a mais básica ciência da natureza – a física – e 

particularmente a termodinâmica, ramo que estuda as relações entre energia, calor e 

trabalho. A segunda lei da termodinâmica diz que nem toda energia pode ser 

transformada em trabalho, pois uma parte sempre se dissipa em calor. E energia 

dissipada não pode mais ser utilizada.
28

  

Perante essa realidade, diversas propostas foram levantadas pelos integrantes 

dessa corrente para lidar com a crise ambiental. Destacam-se, aqui, três delas, quais sejam: a) 

a economia do astronauta; b) o decrescimento; c) a condição estacionária.
29

 

Para a teoria chamada economia do astronauta, a economia, para se manter a 

longo prazo, terá que elevar ao máximo a reciclagem de materiais e se valer da captação da 

energia solar, de baixa entropia, para servir de insumo ao processo produtivo. O nome 

economia do astronauta decorre da observação de seu criador, Kenneth Boulding, de que o 

mundo é um sistema fechado para matéria, mas aberto para entrada e saída de energia solar, 

como se fosse uma nave espacial.
30

 

A Teoria do decrescimento, por sua vez, desenvolvida por Nicholas Georgescu-

Roegen, vale-se da termodinâmica, procurando demonstrar a inadequação das teorias 

tradicionais acerca da produção por desrespeitarem as leis da termodinâmica. Para esse autor, 

como a escassez dos recursos naturais constitui um verdadeiro fator de limitação da atividade 

produtiva e considerando que há um limite físico para a renovação da matéria já utilizada no 

processo produtivo, haja vista que parte da energia e da matéria utilizada na produção é 

desperdiçada, o sistema produtivo, mesmo que não aumente de tamanho, isto é, que 

permaneça estacionado, em algum momento do futuro, alcançaria a falência, daí a 

necessidade de diminuir a utilização dos insumos naturais e de energia, a fim de prolongar a 

possibilidade de sua utilização para as gerações futuras.
31

 

Por fim, Herman E. Daily defendeu a necessidade de se estabelecer uma condição 

estacionária, na qual a exploração dos recursos naturais se destinaria unicamente a manter o 
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capital e a população constantes, ou, no máximo, aprimorar, qualitativamente, o capital hoje 

existente. Deveria, pois, haver um estacionamento do crescimento da população, bem como 

do capital hoje manufaturado. 
32

 

5.2.3 O licenciamento ambiental e o princípio do desenvolvimento sustentável 

 Não obstante as dificuldades na concretização do princípio ora sob análise, é 

importante ressaltar que o desenvolvimento sustentável, para que possa receber esse adjetivo, 

é algo que engloba aspectos multidimensionais
33-34

, podendo-se, com Juarez Freitas, afirmar 

que: 

A sustentabilidade precisa então ser assimilada em sua complexidade poliédrica. 

Não pode ser vítima dos enfoques banalizantes e dos reducionismos extremos.  

Há, sem hierarquia rígida, e sem caráter exaustivo, pelo menos, cinco dimensões da 

sustentabilidade, mais ou menos entrelaçadas como galhos da mesma árvore […].  

Tais dimensões (ética, jurídico-política, ambiental, social e econômica) se 

entrelaçam e se constituem mutuamente, numa dialética da sustentabilidade. 
35

 

É justamente por isso que o licenciamento ambiental se apresenta como um 

importante mecanismo ou instrumento capaz de atingir esse desenvolvimento sustentável
36-37

, 
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por permitir a análise de impactos multidimensionais passíveis de serem causados por 

determinada atividade, isto é, analisam-se impactos diretos e indiretos no ecossistema, na 

sociedade, economia etc, tudo isso com a nota da precaução, buscando evitar ou, pelo menos, 

mitigar os impactos ambientais adversos, permitindo o manejo adequado da natureza, bem 

como assegurando a própria sustentabilidade da atividade a ser desenvolvida, eis que cercada 

dos cuidados necessários a, sob o prisma ambiental, evitar problemas com os órgãos 

responsáveis pela proteção ambiental
38

.  

Como visto, no momento da decisão acerca da concessão ou não da licença 

ambiental, a autoridade responsável deverá avaliar a gravidade dos impactos negativos 

passíveis de serem gerados por determinada atividades, bem como considerar os impactos 

positivos por ela gerados e, diante da realidade que se apresenta, efetuar um sopesamento, que 

buscará encontrar um ponto de equilíbrio no qual reside a noção de sustentabilidade, que não 

se apega somente à questão ambiental, mas tem um escopo mais amplo, que abarca dimensões 

variadas como a social, econômica etc.  

O licenciamento ambiental não existe para impedir a realização de atividades 

econômicas
39

, inclusive de atividades econômicas que causem impactos ambientais
40

. 

Realmente, a CF/88 adota o sistema capitalista de produção, prevendo como princípio da 
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ordem econômica a livre iniciativa. O crescimento econômico, conquanto não seja suficiente, 

é imprescindível ao desenvolvimento sustentável.
41 

Na verdade, o licenciamento ambiental permite que se concilie o exercício de 

atividades econômicas e outras atividades que não tenham a finalidade lucrativa, mas que 

causam também impactos ambientais, com a proteção do meio ambiente, essencial à 

qualidade de uma vida digna.
42

    

Inclusive, dentro dessa perspectiva ampla do que se entende por desenvolvimento 

sustentável, pode-se ter um empreendimento que, embora cause impactos ambientais 

indesejáveis, porém não em nível que não possa ser controlado, seja licenciado, tendo em 

consideração os inegáveis benefícios de ordem social (empregos, por exemplo) e econômicos 

para a área afetada.
43-44

 

Muitas vezes esses impactos positivos não decorrem exclusivamente do projeto 

original tal como apresentado pelo empreendedor, mas decorrem das condicionantes impostas 

na licença ambiental concedida. 

Efetivamente, essas condicionantes não se limitam à matéria ambiental, podendo-

se estender para a área social, por exemplo. O empreendedor, como forma de compensar 

determinada comunidade pela degradação do meio ambiente nas proximidades, pode ser 

compelido a construir escolas, hospitais, realizar determinadas obras ou melhorias de interesse 

público, entre outras medidas que são passíveis de ser adotadas como meios de harmonização 

do desenvolvimento econômico com a proteção do meio ambiente e com a efetivação do bem-

estar da sociedade, que não se limita ao aspecto ambiental, sendo, como visto, 

multidimensional.  
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Conclui-se, portanto, que o licenciamento ambiental, ao possibilitar o exercício de 

atividades humanas, inclusive econômicas, com respeito aos recursos naturais e buscando 

maximizar os ganhos sociais, além de ser uma ferramenta de tutela do direito fundamental ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado, é importante instrumento de concretização do 

princípio do desenvolvimento sustentável. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONCLUSÃO 

Diante do reconhecimento da existência de uma conjuntura de crise ambiental, 

gerada no bojo de uma sociedade de riscos, Estado e sociedade devem adotar uma postura 

ativa a fim de impedir a materialização de riscos ambientais típicos da pós-modernidade. A 

esta altura, não basta apenas não degradar, devendo-se executar medidas destinadas a 

recuperar os recursos já danificados, conservar aqueles ainda não danificados e até melhorar 

os bens e recursos existentes na natureza.  

O Direito reage a essas mudanças sociais, passando a assumir uma feição 

essencialmente preventiva e funcional, buscando evitar a concretização de danos 

frequentemente irreparáveis ou de difícil reparação, bem como intentando incutir na 

sociedade uma mudança de conduta, desta feita voltada para a preservação do meio ambiente 

equilibrado para as presentes e futuras gerações. 

Como reflexo das alterações no Direito, passa a ser visualizado um novo 

paradigma de Estado, qual seja, o Estado Socioambiental de Direito, o qual, sem se 

desvencilhar de suas obrigações de ordem social, passa a assumir, com proeminência, a defesa 

do meio ambiente como uma de suas funções primordiais. 

Esse modelo de Estado assenta-se num reforçado principio da solidariedade, que 

se dá inclusive de forma intergeracional, inspirando o reconhecimento de direitos 

fundamentais cuja titularidade pertence a pessoas que sequer foram concebidas. 

O meio ambiente ecologicamente equilibrado assume a configuração de um bem 

de natureza difusa e essencial a uma sadia qualidade de vida, demandando obrigações de fazer 

e não fazer tanto por parte do Estado como por parte da sociedade, que passam a possuir uma 

responsabilidade compartilhada na defesa, respeito e promoção da efetivação do direito 

fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

Em razão disso, nesse novo paradigma estatal, é reabilitada a categoria jurídica 

dos deveres fundamentais, consistentes em obrigações, não necessariamente vinculadas a um 

direito, que têm por destinatários os indivíduos, os quais passam a ser demandados a agir em 

prol de interesses relacionados à comunidade a que pertencem, a qual, na seara ambiental, 

pode ser apontada como a própria esfera global. 

No Brasil, a Constituição Federal de 1988 pode ser apontada como exemplo de 

uma Constituição ecológica, haja vista que o meio ambiente é matéria de destaque nessa Carta 



230 

 

Magna. Além da previsão de normas relacionadas, direta ou indiretamente, ao meio ambiente 

em diversas partes da Constituição, no art. 225, integrante da Ordem Social, encontra-se a 

norma que pode ser considerada o núcleo da proteção ao meio ambiente no ordenamento 

jurídico brasileiro. 

Nessa norma, o meio ambiente é enquadrado como direito e dever fundamental, 

tendo sido prevista uma dimensão objetivo-subjetiva desse direito. É de ser realçada ainda a 

previsão do meio ambiente como macrobem, o que o coloca em meio aos bens de titularidade 

difusa, reforçando a inserção do direito a um meio ambiente sadio na terceira dimensão dos 

direitos fundamentais. Prevê-se ainda, na Constituição, a titularidade intergeracional do 

direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

Não se considera superada a classificação tripartite dos bens públicos e nem seu 

específico regime jurídico por força da titularidade difusa do bem ambiental, apenas deve ser 

ressaltado, dentro desse regime, a necessidade do uso sustentável desses bens. O bem 

ambiental visto como macrobem não é sujeito à propriedade, pública ou privada, sendo 

apenas gerenciado em favor das presentes e futuras gerações. 

Todavia, encarado o ambiente sob o ângulo que põe em evidência cada um dos 

bens e relações que o compõe (microbem), pode-se aplicar o regime de propriedade, pública 

ou privada, apenas, em qualquer hipótese, resguardando a funcionalidade ecológica desses 

bens ao lado de sua função social. 

As gerações futuras são titulares do direito subjetivo fundamental ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado. Em matéria de direitos fundamentais, não se pode 

pensar com categorias gerais que não se identificam com seu peculiar estatuto jurídico, que 

visa a tutelar o que de mais fundamental existe para o ser humano, seja como indivíduo, seja 

como ser social em relação com seus semelhantes e com o meio em que vive.  

A preservação do bem ambiental e do equilíbrio dinâmico de suas relações é 

considerada pela Constituição de 1988 como essencial a uma sadia qualidade de vida, 

apontando-se para uma ligação umbilical entre a tutela ambiental e o princípio da dignidade 

da pessoa humana, que passa também a concentrar uma dimensão ambiental ou ecológica, de 

maneira a possibilitar o reconhecimento da violação da dignidade humana toda vez que se 

estiver perante um ambiente desequilibrado e degradado. 

Considerada a impossibilidade de extirpação dos riscos, que se tornam parte 

integrante do modelo social vivenciado pela humanidade, passa a haver a necessidade de seu 
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gerenciamento, para o quê os princípios da precaução e prevenção são instrumentos de 

inegável valia. 

Ambos os princípios pregam, em essência, a necessidade de adoção de medidas 

antecipatórias, que visem a mitigar ou impedir a concretização de riscos, diferenciando-se 

pelo grau de certeza científica exigido para que cada um entre em operação. O princípio da 

prevenção assenta-se num quadro de certeza, enquanto o da precaução, num quadro de 

incerteza acerca dos riscos, suas origens e seus efeitos. 

A distinção entre os princípios da prevenção e da precaução é útil apenas para 

reforçar a necessidade de uma tutela antecipatória efetiva do bem ambiental em qualquer 

situação, seja a de maior, seja a de menor certeza científica. 

Esses princípios não pregam o imobilismo, e sim que se aja com cuidado para 

evitar um mal maior, para o que é de grande valia o manejo do postulado da 

proporcionalidade e seus subprincípios, de modo a possibilitar, sem que se possa falar de uma 

precedência apriorística em favor do bem ambiental, um sopesamento entre os custos e os 

benefícios das medidas preventivo-precaucionais. 

O licenciamento é, primordialmente, ainda que não exclusivamente, um 

instrumento de cautela, de prevenção de impactos ambientais negativos decorrentes de 

atividades que envolvam o uso de bens e recursos ambientais. 

Com efeito, ao sujeitar ao licenciamento todas as obras, empreendimentos e 

atividades que, utilizando recursos naturais, tenham o condão de ser poluidores ou mesmo de 

causar degradação ambiental, o legislador impôs, nas atividades humanas impactantes do 

meio ambiente, uma pausa para reflexão, um período no qual serão realizados estudos 

diversos sobre os quais todos se debruçarão (interessados na licença, licenciadores e 

sociedade) a fim de identificar, à luz dos mais modernos conhecimentos à disposição, os 

possíveis impactos, positivos e negativos, que determinado empreendimento acarretará para o 

meio ambiente e o meio social, bem como, em caso de concessão das licenças pretendidas, as 

medidas precaucionais e preventivas que serão necessárias para viabilizar um 

desenvolvimento que se possa reputar como sustentável. 

A função primordial do princípio do poluidor-pagador é fazer com que aquele que 

pretende executar determinada atividade passível de causar degradação ambiental internalize 

os custos ambientais de sua atividade, o que ocorre durante o processo de licenciamento 

ambiental, haja vista as obrigações impostas ao poluidor no sentido de custear e adotar 
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medidas mitigatórias e compensatórias dos impactos ambientais negativos passíveis de serem 

desencadeados por sua atividade. 

O estudo do licenciamento ambiental feito no decorrer deste trabalho revelou que 

esse instrumento, previsto antes mesmo do surgimento da atual Constituição Federal, 

representa claramente um dos mais eminentes mecanismos de efetivação do direito 

fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, tal como delineado na Carta de 

1988. 

O licenciamento ambiental ostenta a natureza jurídica de processo administrativo, 

o que atrai para esse instrumento a incidência do devido processo legal, notadamente do 

princípio do contraditório. 

Dada sua configuração de processo administrativo, permite ainda o licenciamento 

a efetivação do direito fundamental a um meio ambiente ecologicamente equilibrado sob o 

prisma da necessária participação popular nas decisões que interferem no bem difuso 

ambiental. Realmente, no licenciamento, as informações acerca dos empreendimentos e das 

licenças eventualmente concedidas ficam à disposição de possíveis interessados, que têm a 

possibilidade de exercer um controle prévio, via audiências públicas, por exemplo, e posterior 

do licenciamento, com recurso ao Poder Judiciário, inclusive com o manejo de ação popular. 

É ainda o licenciamento um elemento de conexão entre diversos outros 

instrumentos de tutela do meio ambiente, como o estudo de impacto ambiental, o zoneamento 

ambiental, os padrões de qualidade ambiental, o que o torna uma espécie de superinstrumento 

de tutela do meio ambiente, assim reconhecido pelo seu efeito agregador de outros 

instrumentos de proteção ambiental. 

Percebe-se, assim, a concretização, via o instrumento do licenciamento ambiental, 

de três dos mais importantes princípios inerentes ou mesmo estruturantes do Estado de Direito 

Socioambiental, quais sejam, os princípios da precaução/prevenção, poluidor-pagador e da 

participação popular ou da cooperação entre Estado e sociedade na defesa ambiental. 

É polêmica a natureza jurídica da licença ambiental, tendo-se concluído pelo 

enquadramento da licença ambiental num tertium genus em relação às categorias clássicas do 

Direito Administrativo de licença e autorização, eis que ora assume a feição de um ato 

administrativo predominantemente vinculado, ora possui características de um ato 

predominantemente não vinculado, sendo possível se vislumbrar, na licença ambiental, 
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características que a tornam um instituto tipicamente voltado ao Direito Ambiental 

(temporariedade, revisibilidade, afastamento do instituto do direito adquirido). 

A temporariedade da licença ambiental é essencial a que essa licença cumpra suas 

finalidades, pois permite uma proteção sempre atual do bem ambiental, além de servir de fator 

de segurança para o empreendedor, na medida em que, dentro do prazo de validade de 

licença, não pode ser demandada, salvo hipóteses excepcionais, a adoção de novas exigências. 

O licenciamento ambiental dito ordinário é estruturado em três grandes etapas, 

cada qual culminando na decisão acerca de uma específica modalidade de licença, que são a 

licença prévia, a licença de instalação e a licença de operação, ganhando destaque, sem que se 

possa falar em hierarquia entre as modalidades de licença, a licença prévia, por serem nessa 

fase conduzidos os estudos ambientais prévios destinados a evitar a concretização de riscos 

ambientalmente relevantes, além de condicionar a concessão das demais licenças. 

Chama-se licenciamento corretivo aquele que é passível de ser manejado quando 

determinada obra, atividade ou empreendimento são executados sem que tenham se 

submetido a um prévio processo de licenciamento. Nele, por meio de uma única licença, 

intenta-se adotar as providências típicas de fases anteriores que ainda se apresentem úteis para 

resguardar o bem ambiental, não se podendo arguir validamente a exceção de direito 

adquirido de continuar a desempenhar, fora dos parâmetros legais, a atividade efetiva ou 

potencialmente poluidora. 

O prazo de validade das licenças ambientais deve ser fixado tendo-se por base o 

binômio proteção do meio ambiente/segurança do empreendedor, em ordem a se ter um prazo 

adequado e necessário para viabilizar o empreendimento sem descurar da proteção ambiental. 

À licença ambiental aplica-se a cláusula rebus sic standibus, haja vista que é 

passível de ser modificada, inclusive para assumir contornos mais favoráveis ao licenciado, 

por superveniência de razões que demandem sua alteração, suspensão ou mesmo retirada do 

mundo jurídico, devendo ser assegurada indenização ao titular da licença que, de boa-fé, 

venha a ser surpreendido pela supressão de seus direitos.  

A alteração, suspensão ou retirada da licença ambiental deve ser precedida, 

sempre que possível, do devido processo legal, sem prejuízo da adoção de medidas de 

urgência destinadas a evitar a ocorrência ou agravamento de danos ambientais. 
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A incidência permanente do poder de polícia ambiental via processo de 

licenciamento representa a própria flexibilização do princípio da segurança jurídica, 

manifestado pela estabilidade dos atos estatais, em prol de um direito fundamental que requer 

um agir dinâmico, que não se compadece com formas sacramentais, que demanda um agir 

tempestivo e atualizado para evitar danos graves e de difícil reparação. 

O procedimento do licenciamento ambiental dito ordinário encontra-se traçado na 

Lei Complementar 140/2011, Lei 6938/81, Decreto 99274/90, Resolução n. 237/97 do 

CONAMA. Sendo o licenciamento ambiental um processo administrativo, aplica-se a ele, no 

que couber (subsidiariamente) o disposto na Lei 9784/99, que trata do processo administrativo 

na esfera federal (art. 69 da Lei 9784/99). 

A questão da competência para proceder ao licenciamento ambiental é, 

indubitavelmente, uma das mais fundamentais e, ao mesmo tempo, mais controversas que se 

apresentam ao estudioso do processo administrativo de licenciamento ambiental, podendo-se 

detectar razões de ordem política e jurídica que levam a essas controvérsias. 

Na Constituição Federal de 1988, a tutela do meio ambiente insere-se na 

competência material comum dos entes federados, bem como na competência legislativa 

concorrente. 

Cabe, pois, à União legislar sobre normas gerais a respeito do licenciamento 

ambiental, cabendo a estados e municípios cuidar de questões que se relacionem com seus 

interesses predominantes. Havendo desrespeito a esses parâmetros, ter-se-á 

inconstitucionalidade formal. 

O Supremo Tribunal Federal vem equiparando os conceitos de lei federal e norma 

geral, permitindo aos Estados legislar apenas para suprir omissões da legislação federal no 

que diga respeito ao seu território. 

Não se deve adotar o critério apriorístico da prevalência da norma mais exigente 

na proteção do meio ambiente como referência para saber da constitucionalidade de norma 

estadual questionada por supostamente invadir a seara das normas gerais a cargo da União, 

devendo-se buscar determinar o campo de aplicação de cada norma (geral ou especial) e, não 

sendo isso possível, tentar estabelecer qual o regramento mais adequado e necessário para 

buscar a harmonia entre desenvolvimento e proteção ambiental, podendo-se, diante de 

dificuldades nessa análise, usar critério interpretativo de proteção ao bem que se revelar mais 

frágil ou importante no caso concreto. 
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A competência para executar o licenciamento ambiental enquadra-se na 

denominada competência comum, cabendo, a princípio, a todos os entes integrantes da 

federação licenciar atividades que ocorram em seu território ou digam respeito à matéria 

inserida no seu feixe de competências previsto na Constituição. 

Isto não impede, contudo, que, a teor do parágrafo único do art.23 da CF, possa o 

legislador, dentro de sua liberdade de conformação, estipular, com vista a harmonizar e tornar 

mais eficiente a tutela do meio ambienta exercida pelos entes federados, estipular 

competências específicas a cada um, desde que assegurado um nível de proteção mínima ao 

direito fundamento ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

O estabelecimento da competência para licenciar em favor de um único ente 

federado, além de representar medida voltada a propiciar segurança jurídica ao empreendedor, 

viabiliza economia de recursos materiais e humanos dos entes integrantes do Sisnama, na 

medida em que evita a sobreposição de atuação sobre um mesmo empreendimento. 

  Dentre as normas de maior relevância da LC 140, figura a atribuição expressa da 

competência para execução do licenciamento ambiental aos municípios, suprindo lacuna 

existente, até então, na legislação a respeito da matéria. 

No mais, as normas contidas na LC 140 estabelecem as seguintes regras para 

reger a competência para o licenciamento ambiental: a) competência atribuída a um único 

ente federado; b) critério geográfico e de abrangência do impacto ambiental, como regra geral 

para se apurar a competência para licenciar, substituindo o critério geral de abrangência do 

impacto ambiental, que ainda é utilizado pela lei para a fixação da competência dos 

municípios para efetuar o licenciamento; c) predominância ou exclusividade do interesse na 

atividade ou empreendimento a ser licenciado como regra especial a afastar a regra geral 

mencionada no item anterior, atraindo a competência federal para o licenciamento; d) 

competência por força de norma de abertura, que demanda a edição de ato infralegal posterior 

para a sua tipificação; e) competência remanescente dos estados e f) competência para 

licenciamento em APAs, que foge da regra geral da competência para licenciar do ente 

responsável pela criação da unidade de conservação. 

Além das regras de fixação originária da competência para a realização do 

licenciamento ambiental, é possível ocorrer a chamada competência supletiva, que tem lugar 

quando determinado ente federado não está devidamente estruturado para conduzir o 

licenciamento ambiental ou, mesmo quando possui a estrutura necessária, não respeita os 
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prazos estabelecidos no rito do processo de licenciamento. Em tal situação, o ente mais 

abrangente avoca a presidência do processo de licenciamento até que a deficiência no ente 

titular da competência seja suprimida. 

Na LC 140/2011, a atribuição para licenciar determinado empreendimento ou 

atividade pode se dar de maneira originária, quando emana diretamente das normas que 

regulam a competência para licenciar nela previstas, ou derivada, que decorre mais 

proximamente de atos jurídicos bilaterais celebrados entre os entes competentes para o 

licenciamento ambiental e, só de forma indireta, da LC 140. Essa atribuição para licenciar que 

aqui chamamos de derivada é fruto do que a LC 140 intitula de atuação subsidiária dos entes 

da federação. 

Na atuação subsidiária, diferentemente da supletiva, não se retira, de forma 

compulsória, a atribuição para licenciar atividades de um determinado ente federado. Nela o 

próprio ente detentor da competência decide (ato voluntário), por motivos diversos, solicitar a 

outro ente, inclusive podendo ser de um mesmo nível ou de níveis diferentes, auxílios de 

ordem variada com o fito de tornar sua ação administrativa mais eficiente. 

A dissociação entre a competência para licenciar empreendimentos ou atividades, 

desde a Resolução 237/97 atribuída a um único nível da Federação, e a competência para 

fiscalizar essas mesmas atividades ou empreendimentos, é motivo de grandes conflitos em 

matéria de licenciamento ambiental, tendo a LC 140 buscado solucionar a insegurança 

jurídica gerada por esse fenômeno por meio do atrelamento da competência de fiscalizar 

determinada atividade à competência para licenciar. 

A atuação dos demais entes para exercer a fiscalização ambiental passa a ser 

subsidiária, sendo os autos de infração por eles lavrados, pela mesma conduta, suplantados em 

caso de antecedência, concomitância ou superveniência de autuação pelo ente ou órgão 

prioritariamente designado para fiscalizar.  

Um dos problemas que podem ser apontados para uma maior efetividade do 

licenciamento ambiental no que diz respeito ao licenciamento de empreendimentos de 

interesse estatal é o chamado autolicenciamento, que vem a ser a situação em que o ente ou 

órgão integrante do Sisnama e que tem, nessa condição, a competência para efetuar o 

licenciamento vem a licenciar obras, atividades e empreendimentos de interesse da própria 

pessoa política de cuja estrutura administrativa, centralizada ou descentralizadamente, é parte 

integrante. O autolicenciamento tem o condão de violar os princípios da moralidade, 
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impessoalidade, pondo em risco a eficácia do licenciamento ambiental como instrumento de 

tutela ambiental.  

A adoção do modelo de regulação ambiental por meio de agências reguladoras 

independentes, na medida em que confere uma maior autonomia dos responsáveis pela 

decisão acerca da concessão de licenças ambientais, além de reforçar o caráter técnico da 

decisão, serve, em tese, de técnica para superar o apontado problema do autolicenciamento. 

A fim de atingir esse desiderato, a agência que se propõe criar poderia ser 

composta por dirigentes com formação técnica multissetorial, o que seria recomendável pelo 

caráter transversal do direito ambiental, assim como pela relação inseparável entre a proteção 

do meio ambiente e o desenvolvimento econômico. 

No ordenamento jurídico brasileiro, o princípio do desenvolvimento sustentável 

pode ser extraído do caput do art. 225 da CF/88, no ponto em que menciona que a proteção e 

defesa do meio ambiente deve ser dar em favor das presentes e futuras gerações, bem como 

do art. 170, VI, quando insere expressamente a defesa do meio ambiente como princípio da 

ordem econômica. Encontra-se, ainda, doutrina retirando o fundamento constitucional do 

princípio do desenvolvimento sustentável do art. 3º, III, da CF/88. 

No Brasil, o princípio do desenvolvimento sustentável é princípio positivado, 

possuindo, pois, eficácia normativa, sendo obrigado o intérprete e aplicador da Constituição a 

dar a ele a máxima efetividade. 

O conceito de desenvolvimento sustentável é difícil de ser atingido, sem que se 

utilize termos bastante vagos, ensejando diversas concepções acerca de como efetivar esse 

desenvolvimento, dentre elas podendo-se divisar versões fortes e fracas. 

Para as versões fracas, nas quais se encontram os defensores da Economia 

Ambiental, que busca inserir o bem ambiental nos mecanismos de mercado, o que importa é 

deixar para as gerações futuras um estoque de capital agregado, não necessariamente 

ambiental, maior. Para as versões fortes, nela inseridos os defensores da Economia Ecológica, 

a importância intrínseca dos recursos naturais e sua relevância para a vida humana com 

dignidade eleva a um patamar superior a necessidade de proteção dos recursos naturais, que 

não são fungíveis com os chamados recursos artificiais. Enxergam ainda os integrantes dessa 

corrente limites absolutos à exploração dos recursos ambientais para as atividades 

econômicas. 
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Não obstante as dificuldades na concretização do princípio ora sob análise, é 

importante ressaltar que o desenvolvimento sustentável, para que possa receber esse adjetivo, 

é algo que engloba aspectos multidimensionais (ambientais, sociais, políticos, éticos, 

econômicos). 

O licenciamento ambiental se apresenta como um importante mecanismo ou 

instrumento capaz de atingir esse desenvolvimento sustentável, por permitir a análise de 

impactos multidimensionais passíveis de serem causados por determinada atividade, isto é, 

analisam-se impactos diretos e indiretos no ecossistema, sociais, econômicos etc, tudo isso 

com a nota da precaução, buscando evitar ou, pelo menos, mitigar os impactos ambientais 

adversos. Pode-se, inclusive, ter um empreendimento que, conquanto apresente impactos 

ambientais negativos consideráveis, obtenha licenças ambientais, por se valorizar outras 

dimensões do desenvolvimento (sociais e econômicas, por exemplo). 

Para retirar o máximo que esse importante instrumento de efetivação do direito 

fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado tem a oferecer, é preciso discutir 

formas de seu aperfeiçoamento, aclarar controvérsias jurídicas que ainda giram em torno do 

licenciamento, dotar os licenciadores de estrutura adequada para bem desempenhar seu 

mister, investir em educação ambiental e na estruturação de procedimentos que ampliem a 

participação popular nos processos de licenciamento, fazendo com que essa participação seja 

efetiva e não uma mera formalidade a ser cumprida porque a legislação a tanto obriga, tornar 

efetivas as penalidades, nas órbitas penal, civil e administrativa para aqueles que insistirem 

em desrespeitar os deveres ambientais que lhes são impostos, entre outras medidas. 

O instrumento está à disposição. O licenciamento, ainda que com imperfeições 

que o sujeitam a tantas críticas, algumas delas efetivamente procedentes, é, não obstante, um 

instrumento ímpar de efetivação do direito e dever fundamental a um meio ambiente 

ecologicamente equilibrado. 
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