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RESUMO 

 

 

O Licenciamento ambiental é mais do que o principal instrumento de gestão ambiental 
previsto na lei da Política Nacional de Meio Ambiente. É um instrumento de promoção 
do desenvolvimento local, através das condicionantes sociais impostas pelo órgão 
licenciador. 
Há, com razão, inúmeras críticas a imposição dessas condicionantes, sob a justificativa 
de que travam o licenciamento e aumentam sobremaneira o valor do empreendimento. 
Todavia é preciso mitigar tais efeitos. 
Esse cenário se desenvolve em regiões menos desenvolvidas e com abundância de 
recursos naturais, os quais possuem rigidez locacional. Mas as rendas oriundas da 
exploração não são absorvidas pelos entes públicos que deveriam por alguns acordos 
políticos na constituinte ou após ela, e isso fortalece a exigência das condicionantes 
novamente. 
O objetivo deste trabalho é contribuir com o debate, reforçando a importância das 
condicionantes para a promoção do desenvolvimento sustentável. 
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ABSTRACT 
 

 
Environmental Licensing is more than the main instrument of environmental management provided for in 
the National Environmental Policy Law. It is an instrument to promote local development, through the 
social constraints imposed by the licensing officer. 
There are, rightly, numerous criticisms the imposition of these conditions, under the justification that they 
block licensing and greatly increase the value of the enterprise. 
However, such effects must be mitigated. 
This scenario takes place in less developed regions with abundant natural resources, which have local 
rigidity. But the incomes from the minning are not absorbed by the public entities that they should by 
some political agreements in the constituent or after her, and this strengthens the exigency of the 
conditioners again. 
The objective of this work is to contribute to the debate, reinforcing the importance of the constraints to 
the promotion of sustainable development. 
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RÉSUMÉ 

 

 

 
Licensing environnemental est plus que l'outil principal de gestion de 
l'environnement prévu par la loi la politique nationale de l'environnement. Il est 
un instrument de promotion du développement local, grâce à des conditions 
sociales imposées par l'autorité concédante. Il y a beaucoup de critiques à juste 
titre imposer de telles restrictions, au motif que attrapent les licences et 
augmentent considérablement la valeur de l'entreprise. Cependant, il est 
nécessaire d'atténuer ces effets. Ce scénario se développe dans les régions 
moins développées et avec beaucoup de ressources naturelles, qui ont la 
rigidité de localisation. Mais les revenus de la ferme ne sont pas absorbés par 
les entités publiques qui devraient par certains accords politiques dans le 
constituant ou après, et cela renforce l'exigence des conditions à nouveau. 
L'objectif de ce travail est de contribuer au débat, en soulignant l'importance 
des conditions pour la promotion du développement durable.  
 
Mots-clés: autorisation environnementale, les ressources non renouvelables, 
les conditions sociales 
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 INTRODUÇÃO 

 
O licenciamento ambiental tornou-se um dos pontos mais controvertidos do 

Direito Ambiental. Este instrumento, instituído pela Lei 6.938/81 junto a outros integrantes 

da Política Nacional do Meio Ambiente, foi concebido como parte de um sistema de gestão 

ambiental no intuito de garantir, na prática cotidiana, o equilíbrio entre o exercício da livre 

iniciativa na intervenção econômica e a preservação do meio ambiente, a fim de que este 

seja usufruído pelas futuras gerações. 

É através do Licenciamento que a Administração Pública faz o controle prévio 

das atividades econômicas utilizadoras de recursos naturais ou que ocasionará em danos ao 

meio ambiente. Portanto, sua utilização está atrelada ao exercício do Poder de Polícia estatal 

na esfera da proteção ambiental. 

Contudo, o dia-a-dia tem mostrado que, por inúmeras razões, os demais 

instrumentos não vêm cumprindo suas funções de maneira muito efetiva, o que acarreta em 

uma certa superutilização do licenciamento como redentor dos conflitos ambientais e do 

desenvolvimento sustentável. 

Essa premissa faz aumentar a pressão sobre o referido instrumento, que 

frequentemente é palco de controvérsias que não deveriam ser resolvidos em seu bojo. E 

essa pressão, adicionado ao fato de que prescinde de um ato administrativo para iniciar 

inúmeras atividades econômicas, faz do licenciamento, na visão de boa parte de produtores 

e empreendedores, um obstáculo que trava inúmeros empreendimentos no país. 

As questões controversas são tantas, que se fez necessário promover um recorte 

do tema. Sendo assim, o objetivo deste trabalho é analisar as medidas mitigadoras e/ou 

compensatórias, também conhecidas como “condicionantes ambientais”, impostas pelo 

Estado (leia-se órgão licenciador) aos empreendedores. E o enfoque desta pesquisa recairá 

sobre o conteúdo social destas medidas, incluídas num conceito de “socioambientalismo”. 

Este assunto tem despertado muita controvérsia, sobretudo nos Estados da Amazônia, onde 

os grandes e recentes empreendimentos incluem extensas condicionantes sociais no 

licenciamento Ambiental. 

Como cabe à discricionariedade do órgão licenciador a imposição dessas 

condicionantes, essas exigências são passíveis de pressões de vários lados: Governos, 

empreendedores, comunidades locais (sociedade civil organizada) e Ministério Público, por 
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exemplo. E isso ocorre porque não há critérios ou parâmetros jurídicos prévios para a sua 

imposição. Tudo pode ser incluído ou mesmo “negociado” no licenciamento, inclusive 

condicionantes sobre as quais recaem diversas críticas de atores do meio produtivo no 

sentido de que, por sua essência, não deveriam ser custeadas pela iniciativa privada, mas sim 

pelo Poder Público1.  

Tal descontentamento tem alvo definido: As atividades de maior repercussão na 

região de maior complexidade. Isso porque os conflitos ficam evidenciados em casos de 

licenciamento de grandes projetos de infraestrutura para o país, que, coincidentemente, estão 

sendo planejados para se instalar em regiões historicamente carentes de políticas públicas e 

desenvolvimento humano. É o caso da mineração e de instalação de Usinas Hidrelétricas, 

por exemplo, que são atividades estratégicas e que geram, em sua grande maioria, 

significativo impacto ambiental na Amazônia, região que detém, naturalmente, as 

características geofísicas para estes empreendimentos e para a geração destes impactos. 

Este tema encontra-se em ponto de ebulição Política e legislativa no Brasil, o 

que pode levar à interessantes debates jurídico-doutrinários e, finalmente, à formação de 

jurisprudência coesa sobre o tema2. Primeiro, porque estas atividades são consideradas, pelo 

potencial geográfico e geológico do país, como estratégicos não só pelo viés econômico, 

mas por questões de soberania nacional3. Segundo porque está em tramitação um projeto de 

lei que pretende instituir uma Lei Geral do Licenciamento ambiental, regulamentando a 

matéria em um único instrumento normativo. E essa questão das condicionantes é ponto-

chave neste projeto4, remetendo a uma importante proposta de alteração. 

                                            
1 Através de Políticas Públicas, em cada um dos entes. 
2 O que se tem visto sobre o tema é uma total desarmonia das decisões judiciais sobre os diversos conflitos que 
surgem sobre as condicionantes. Analisando empiricamente, os juízes de primeiro grau, talvez por maior 
proximidade física com a demanda, julgam de uma forma (mais regionalizada) enquanto os Tribunais, por 
sediarem-se em centros estaduais ou nacionais, tendem a reformar as primeiras decisões. Ver SCABIN, Flávia 
S.; PEDROSO, Nelson S. e Cruz, Julia C. Judicialização de grandes empreendimentos no Brasil: uma visão 
sobre os impactos da instalação de usinas hidrelétricas em populações locais na Amazônia. Revista Pós 
Ciências sociais, v 11, n 22, jul/dez, 2014, p. 129-150. 
Æ nota da turma da FGV 
3 No caso da geração de energia elétrica, seja através de recursos hídricos, seja por combustíveis fósseis. 
Lembrando que as disputas por tais recursos geraram diversos conflitos, guerras, etc, mundo afora.  
4 No parecer do Relator do projeto de lei n. 3.729/2004, Deputado Mauro Pereira - PMDB/RS, na Comissão 
de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados, restou claro que a questão das condicionantes 
socioambientais é um problema para o licenciamento, principalmente em relação aos seus custos. No setor 
hidrelétrico, por exemplo, o valor das condicionantes socioambientais representa, em média, 12% do valor das 
obras de construção das Usinas. No caso da UHE de Belo Monte, esse patamar chegou a 20% do total. 
Disponível em 
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1516108&filename=Tramitacao-
PL+3729/2004. P. 5-6. 
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O desafio se agrava em períodos de crescente escassez de recursos e de energia, 

o que leva governos a buscar formas de acelerar seu processo de geração/produção. No 

Brasil, devido a pressões ambientais e econômicas contra as Usinas Termoelétricas 

(altamente poluentes e mais caras), houve uma grande expansão do setor hidrelétrico, que se 

tornou, hoje, o principal meio de geração de energia, deixando as termoelétricas, atualmente, 

como forma de geração complementar de energia. E para este tipo de matriz energética, a 

Amazônia (principalmente nos estados do Pará e Rondônia) é a região onde se concentram 

os maiores atrativos geográficos, atraindo os vários projetos de construção de Usinas 

Hidrelétricas nesta região. 

No âmbito da mineração, a importância está no fato de ser uma das mais antigas 

e mais importantes atividades econômicas no mundo moderno, pois fornece à indústria uma 

ampla variedade de insumos, movimentando, assim, grande quantidade de riqueza. 

Adiciona-se a isso o fato de o Brasil ser considerado naturalmente um “país mineiro”, devido 

a sua história desenvolvida com importantes ciclos de exploração de minérios, bem como 

pela diversidade de recursos minerais mapeados no subsolo brasileiro5. E, seguindo o 

exemplo da geração hidrelétrica, a Amazônia também será a grande fronteira a ser 

desbravada pela mineração6, com vários projetos de grande envergadura e que demandam 

uma infraestrutura tão grande quanto, sendo instalados na região, mesmo com ainda grandes 

vazios de levantamento geológico. 

Ademais, por conta desses fatores, é relevante destacar o marco jurídico que 

regula essas atividades, especialmente quanto à contraprestação dos empreendimentos ao 

Poder Público. Trata-se dos Royalties cobrados tanto pela produção de energia hidrelétrica 

quanto da exploração mineral, cuja cobrança geralmente é associada aos impactos 

ambientais gerados pelos projetos nos estados e municípios onde estão instalados. 

Sobre o aproveitamento dos potenciais hidrelétricos, destaca-se a expansão na 

instalação de grandes Usinas, que geram, por consequência, um aumento substancial de 

geração de Royalties hidrelétricos, ou, tecnicamente, da Compensação Financeira pela 

Utilização dos Recursos Hídricos (CFURH). 

Já na mineração, merece especial atenção a cobrança dos Royalties Minerários 

– Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM), que tende a 

                                            
5 Além do que a atividade de mineração possui importante papel na economia brasileira, respondendo pela fatia 
aproximada de 5% do PIB brasileiro. 
6Idem. p. 58. Por exemplo o Projeto S11D, no município de Canaã dos Carajás, no Pará. 
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sofrer relevante propulsão devido a alteração prevista no Novo Marco da Mineração, ainda 

pendente de votação no Congresso Nacional7. 

Ponto importante neste debate é a questão da exploração de Petróleo, 

responsável pela maior receita de royalties dentre todas as atividades, mas conta com uma 

questão particular: A exploração deste recurso no Brasil é, em boa parte, no mar (off shore), 

o que, diferente dos anteriores, minimiza os impactos pela instalação do empreendimento, 

mesmo expondo a maior risco em casos de acidentes.  

É por isso que, nesta atividade, não vemos grandes debates acerca da imposição 

das condicionantes. Isso reforça, portanto, que a maior parte dos questionamentos ao 

Licenciamento e às condicionantes socioambientais voltam-se aos dois fatores em conjunto: 

(i) exploração de recursos naturais não renováveis (ii) que devam ter seu planejamento de 

instalação em regiões com menor desenvolvimento humano, em especial a Amazônia, 

considerada a próxima fronteira do capitalismo mineral e hidrelétrico no país. 

Essa relação entre os dois fatores nasce por um motivo bem claro. É nestas 

regiões geográficas que o empreendedor irá executar obrigatoriamente esses projetos, pois 

são dados pela Rigidez Locacional – conceito a ser explicado detalhadamente no decorrer 

do trabalho. E isso traz a obrigação deste trabalho a enfrentar as consequências à sociedade 

que a exploração de recursos naturais não renováveis8 geram, atraindo inclusive o riquíssimo 

debate sobre o conflito desenvolvimento sustentável x exauribilidade dos bens naturais, 

inclusive sob a característica da  

E é exatamente devido à Rigidez Locacional destas atividades concentradas em 

regiões de grande densidade ambiental e baixo desenvolvimento econômico e social – 

Amazônia, por exemplo – que as contradições expostas neste trabalho emergem 

cristalinamente. 

A conjunção dessas duas características leva, naturalmente, a um maior 

envolvimento da população e das instituições nestes projetos, o que acaba por incluir, 

geralmente, muitas condicionantes sociais que não teriam, em tese, nenhuma relação com o 

empreendimento ou com o impacto gerado diretamente. E aí vem o outro lado do conflito: 

                                            
7 Projetos de Lei ns. 37/11 e 5807/13. 
8 Pedimos a “Licença técnica” para incluir os recursos hídricos utilizados para a geração de energia no mesmo 
tratamento jurídico conferido aos bens não renováveis”. 
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A imposição de condicionantes sociais no licenciamento ambiental obedece à algum 

critério? Há limites para esta inclusão? 

Este problema tem gerado constantes manifestações de incômodo do Estado, de 

empreendedores e da doutrina com o lento e burocrático processo de Licenciamento 

Ambiental, especialmente em relação à imposição de condicionantes socioambientais que, 

não raro, acabam sendo responsáveis por boa parte deste atraso na emissão das Licenças e 

no alto custo adicionado aos projetos. Foi este incômodo que resultou em um claro 

movimento de flexibilização ou exclusão das condicionantes socioambientais do processo 

de Licenciamento, o que, sem dúvida, é um imenso retrocesso. 

Por outro lado, também é compreensível os reclamos de empreendedores, já que, 

de fato, a imposição ilimitada de medidas socioambientais não mensuráveis a priori gera um 

considerável aumento nos custos do projeto, o que diminui, obviamente, o lucro e, 

consequentemente, o interesse dos responsáveis por esses empreendimentos que, diga-se, 

são estratégicos para a economia nacional e local. 

Esses são alguns fatores que nos levam a enfrentar o desafio de desenvolver um 

trabalho voltado ao que achamos ser uma das principais causas pendentes de discussão no 

Licenciamento Ambiental. Não pretenderemos abordar amiúde aqui questões correlatas, 

como a definição de competências, recentemente resolvida, mal ou bem, pela Lei 

Complementar n. 140 de 2011. O foco do trabalho será na segurança jurídica, através da 

legalidade, prudência e viabilidade, sob o olhar desenvolvimentista que pretensiosamente 

pretendemos emprestar, ao critério de definição das condicionantes socioambientais. 

Portanto, a questão de fundo apresentada aqui é: Compreendendo esta relação 

exposta acima, quais são os critérios que são ou devem ser lançados para a definição das 

condicionantes ambientais? Essas condicionantes podem envolver aspectos sociais? Em que 

medida ou quais limites? Não havendo, cabe a limitação? 

Constata-se que não há ainda aparato legal e institucional consolidado que 

discipline de que forma as condicionantes sociais fazem parte do conceito de “meio 

ambiente” ou de “sustentabilidade”, bem como o quanto e como mensurar quais os reais 

efeitos (econômicos, ambientais e sociais) gerados por atividades de grande capital intensivo 

como estas em regiões carentes de desenvolvimento, em paralelo à já condição de carência 

antes mesmo do empreendimento. 
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Ao que se vê, a proposta normativa – que pretende vincular as condicionantes 

gerais do licenciamento aos impactos diretos – não responde a essas questões, pela própria 

vagueza normativa. 

A hipótese deste trabalho, portanto, é a de que o estabelecimento de 

condicionantes sociais é plenamente possível no licenciamento ambiental, devido a sua 

própria natureza e das características dos conceitos imersos no direito ambiental. Não há 

como excluir. No entanto, reconhece-se que há, de fato, exagero na estipulação dessas 

obrigações, o que influencia o desenvolvimento dos empreendimentos e fomenta a 

irresponsabilidade administrativa de representantes estatais. 

E isso justifica a limitação normativa clara e objetiva, conferindo segurança 

jurídica e econômica aos empreendedores, agilidade ao licenciamento e possibilidade de 

mitigação de consequências sociais da instalação deste tipo de empreendimento, claramente 

pertencentes ao conteúdo conceitual do “desenvolvimento sustentável” e do “meio 

ambiente”, especialmente em casos onde as diferenças regionais são evidentes. 

Especificamente, pretendemos abordar aqui as razões pelas quais as 

condicionantes sociais não apenas são permitidas pela legislação, mas também não podem 

ser suprimidas sob pena de negar a construção dos conceitos envolvidos no Direito 

Ambiental, especialmente “meio ambiente” e “desenvolvimento sustentável”. 

Por outro lado, ao reconhecer as críticas, admite-se não só a possibilidade, mas 

a necessidade de haver limitações jurídicas no estabelecimento de condicionantes. Assim, 

em que sentido uma regulamentação da questão pode fornecer segurança jurídica e, ao 

mesmo tempo, abertura para a realização de valores desenvolvimentistas? As condicionantes 

deveriam (ou poderiam) ser excluídas do processo de Licenciamento e discutidas em outras 

esferas? Deve haver mudanças na legislação?  

Buscaremos apresentar respostas ao(s) problema(s) acima apresentado(s) em 5 

capítulos. 

No primeiro, vamos apresentar um panorama legal e conceitual do 

Licenciamento Ambiental e tudo que o cerca, enfatizando as questões já definidas, o que 

explicará a escolha do tema como uma das questões ainda pendentes e passíveis de pressões 

de toda ordem. 
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Questões como o histórico da legislação ambiental e do licenciamento em 

especial, até a constitucionalização da questão, espécies e natureza jurídica das licenças, 

procedimento até a sua obtenção e temas relacionados ao licenciamento serão abordados 

neste capítulo, no intuito de conferir ao leitor mínima base teórica para compreender o 

problema de fundo. 

No segundo capítulo, abordaremos a questão da discricionariedade 

administrativa e dos conceitos jurídicos indeterminados, relacionados à legislação 

ambiental. A justificativa do capítulo será comprovar que boa parte dos problemas do 

Licenciamento ambiental quanto à imposição das condicionantes estão atreladas à falta de 

precisão normativa que os próprios termos-chave do Direito ambiental possuem, abrindo 

brechas interpretativas, tanto para os órgãos técnicos responsáveis pelo licenciamento, como 

para o próprio Poder Judiciário que, devido a estes próprios fatores, sempre fará a sindicância 

judicial do Licenciamento Ambiental. 

Posteriormente, no terceiro capítulo, falaremos sobre as condicionantes 

ambientais do processo de licenciamento. Sabendo-se que os conceitos jurídicos dos termos 

utilizados no licenciamento, especialmente quanto aos danos ambientais, deixam lacunas 

interpretativas, será preciso definir o que compreende, de fato, as condicionantes do 

licenciamento ambiental. O que pode ser incluída? O que não deve ser incluído? Que tipos 

de obrigações o órgão licenciador pode impor ao empreendedor para iniciar sua atividade? 

Qual a segurança jurídica do empreendedor para que não fique à mercê de grupos da 

sociedade civil organizados ou não, o que terá direto reflexo na imposição das 

condicionantes? É o que o capítulo tratará. 

No Quarto e no quinto capítulos, pretendemos expor as principais características 

dos dois fatores envolvidos neste trabalho. Primeiro, os recursos naturais não renováveis. 

Num país ainda bastante identificado como produtor de bens primários, cuja economia é 

baseada nestes recursos, uma política econômica deve orientar para a utilização dessa 

característica em direção ao desenvolvimento da economia brasileira, com maior 

diversificação e industrialização, produção de serviços e tecnologia. 

Para isso, é preciso decidir o que fazer com estes recursos. Extraí-los e 

transformá-los em renda, que poderá ser usada também para o desenvolvimento de futuras 

gerações ou entesourar os recursos para não reforçar uma identificação – maior ainda – com 

uma economia baseada em produtos primários que têm imenso prejuízo nas relações 
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econômicas com produtos importados altamente agregados em valor? É uma decisão 

necessária a se tomar democraticamente. 

Contudo, essa decisão perpassa pelo licenciamento ambiental e, não poderia 

deixar de ser, pela imposição as condicionantes. Como a rigidez locacional “empurra” os 

empreendedores para os locais onde os têm, é possível que recaia em regiões menos 

desenvolvidas, facilitando ocorrer o problema indicado neste trabalho. 

É disso que tratará o quinto capítulo. A região amazônica é naturalmente atrativa 

a estes empreendimentos. E sendo assim, devido ao desequilíbrio imposto pela relação 

federativa nacional, os impactos destes projetos têm consequências mais impactantes ainda. 

Por fim, concluiremos expondo nossa posição quanto à legalidade e 

possibilidade da imposição das condicionantes sociais do licenciamento, mas, reconhecendo 

certos exageros, indicar sugestões possíveis para minorar os efeitos que essa imposição 

desmedida ocasiona. Pelo que achamos ser um norte possível, dado pelo ordenamento 

jurídico brasileiro, que não exponha as regiões menos desenvolvidas a não compensarem os 

impactos – diretos e indiretos – do licenciamento ambienta, mas reconheça que haja exageros 

que precisam ser limitados. 
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CAPÍTULO 1. O LICENCIAMENTO AMBIENTAL NA LEGISLAÇÃO 

BRASILEIRA. 

 

O objeto central do presente trabalho é analisar os critérios de imposição de 

medidas compensatórias ou mitigadoras sociais no bojo do Licenciamento Ambiental, como 

as chamadas condicionantes. Portanto, o estudo das condicionantes depende também do 

entendimento pleno do processo de Licenciamento Ambiental, ocasião para que o presente 

capítulo tenha a intenção de expor as principais características deste instrumento de gestão 

ambiental. 

 

1.1 Conceito e Origem do Licenciamento Ambiental.  

 

Licenciamento ambiental é um instrumento de gestão previsto na Política 

Nacional do Meio Ambiente, oriundo do Poder de Polícia do Estado, através do qual o 

mesmo pretende dar efetividade às suas diretrizes e objetivos, especialmente na perspectiva 

de melhorar a qualidade do meio ambiente e instruir o processo decisório na seara ambiental. 

É um instrumento tido como preventivo, utilizado contra potenciais impactos a serem 

causados por qualquer atividade ou empreendimento. 

Em termos normativos, atualmente, existem dois conceitos válidos: O primeiro, 

conferido pelo art. 1º, I, da Resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) 

n. 237/1997, o define como “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”. 

Posteriormente, adveio a definição da Lei Complementar n. 140/2011, que em 

seu art. 2º, inciso I, afirma constituir “o procedimento administrativo destinado a licenciar 

atividades ou empreendimentos utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou 

potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação 

ambiental.” Como se pode observar, ambos são bem semelhantes ou até complementares, 

estando de acordo com o preceituado pelo art. 10 da Lei n. 6.938/81.  
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Diversos autores também conceituam o Licenciamento ambiental. Para Érika 

Bechara, trata-se de um procedimento em que o órgão ambiental licenciador verifica a 

natureza, dimensão e impactos (positivos e negativos) de um empreendimento 

potencialmente poluidor, antes mesmo que seja instalado9. Neste procedimento, o órgão 

licenciador estatal estipula condicionantes para o exercício da atividade, na intenção de 

compensar, de alguma forma, os impactos negativos dela oriundos. 

Celso Fiorillo identifica como complexo de etapas que compõe o procedimento 

administrativo, o qual objetiva a concessão de Licença Ambiental10. Édis Milaré, por sua 

vez, conceitua como uma ação típica e indelegável do Poder Executivo, constitui um 

importante instrumento de gestão do meio ambiente, por meio da qual a Administração 

Pública procura exercer o devido controle sobre as atividades humanas que interferem nas 

condições ambientais, de forma a compatibilizar o desenvolvimento econômico com a 

preservação do equilíbrio ecológico11. Talden Farias, conclui ser o licenciamento ambiental 

o processo administrativo complexo que tramita perante a instância administrativa 

responsável pela gestão ambiental, seja no âmbito federal, estadual ou municipal, e que tem 

como objetivo assegurar a qualidade de vida da população por meio de um controle prévio 

e de um continuado acompanhamento das atividades humanas capazes de gerar impactos 

sobre o meio ambiente12. 

Em resumo, podemos afirmar que se trata de um instrumento preventivo da 

política pública ambiental brasileira consubstanciado num procedimento no qual o Estado 

se manifesta pela concordância/permissão ou não, com ou sem o estabelecimento de 

condicionantes, de uma atividade ou empreendimento potencialmente causadores de 

impactos ao Meio Ambiente. 

Este instrumento, assim como boa parte dos demais previstos na legislação 

brasileira, nasceu e/ou se desenvolveu influenciado pela criação, ainda no final da década de 

1960, da Agência Ambiental americana (Environmental Protection Agency – EPA) e da Lei 

da Política Ambiental Americana (National Environmental Policy Act - NEPA), que 

revolucionaram a elaboração de políticas ambientais através de mudanças no processo 

                                            
9 BECHARA, Érika. Licenciamento Ambiental na Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação 
(SNUC). p. 82. 
10 FIORILLO, Celso Antônio P. Curso de Direito Ambiental brasileiro, p. 213. 
11 MILARÉ, Edis. Direito do ambiente. 10ª ed. p. 789. 
12 FARIAS, Talden. Licenciamento Ambiental. Aspectos Teóricos e práticos. 4ª ed. p. 26. 
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decisório das agências federais e da obrigação de se realizar estudo de impacto ambiental 

para instalação de projetos. 

Mesmo já possuindo certa organização legislativa setorial13, o Brasil começou a 

desenvolver seus primeiros instrumentos e políticas ambientais mais consolidados após – e 

como resposta à – sua trágica14 participação na primeira Conferência Internacional sobre 

Meio Ambiente Humano, em Estocolmo, 1972. A primeira delas foi a criação, no ano 

seguinte, da Secretaria Especial do Meio Ambiente (SEMA), ainda vinculada ao Ministério 

do Interior (MInter). Isso significou que o tratamento estatal do meio ambiente seria feito 

como um todo, não mais setorial. 

Logo após, em agosto de 1975, foi editado o Decreto-Lei n. 1.413, permitindo 

aos estados que elaborassem suas próprias leis de controle da poluição e sobre o zoneamento 

urbano, além de autorizar os mesmo a desenvolverem incentivos em suas leis para tal 

controle. Posteriormente, este decreto foi regulamentado pelo Decreto nº 76.389/75, 

definindo que a SEMA proporia critérios, normas e padrões para o território nacional, 

visando evitar e corrigir os efeitos danosos da poluição industrial; além de dar permissão aos 

estados e municípios para estabelecerem condições de funcionamento das empresas quanto 

à prevenção ou correção da poluição industrial e da contaminação do meio ambiente. Por 

fim, este último Decreto mencionava a definição das áreas críticas por sua localização e a 

proposição de uma lista de atividades econômicas consideradas de alto interesse ao 

desenvolvimento da segurança nacional. 

Com base nesta legislação federal preliminar, iniciou-se efetivamente a primeira 

fase do Licenciamento Ambiental no Brasil, nascida de forma descentralizada, 

especialmente no Rio de Janeiro e em São Paulo, visando especificamente ao controle da 

poluição e zoneamento industrial. 

O Rio de Janeiro, primeiro estado a legislar sobre o controle de poluição 

industrial e o Licenciamento Ambiental, editou o Decreto nº. 134/75, posteriormente 

regulamentado pelo Decreto nº. 1.633/77, que instituiu o Sistema de Licenciamento de 

Atividades Poluidoras (SISLAP) em todo o estado. 

                                            
13 por exemplo o primeiro Código Florestal (1934), Código de Águas (1934), Código de Mineração (1937) , o 
Código de Pesca (1938), Código Florestal (1965) a Política Nacional do Saneamento Básico (1967). 
14 O adjetivo se justifica pela posição do país na Conferência, que pode ser resumida em três pontos: (i) o 
desenvolvimento poderia continuar de forma predatória; (ii) a preocupação secundária em relação às agressões 
à natureza; (iii) o principal motivo: a pior poluição é a da miséria e a erradicação desta, feita com a difusão do 
crescimento econômico, conforme a “teoria do bolo”, que consistia na máxima de primeiro crescer para depois 
repartir (as riquezas). (Maimon, 1992 Apud IPEA, 2013) 
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Por seu turno, o estado de São Paulo iniciou a regularização do licenciamento na 

Região Metropolitana de São Paulo a partir das Leis Estaduais nº 898/75, e nº 1.172/76, que 

dispõem sobre o licenciamento do uso do solo para a proteção aos mananciais da RMSP. O 

Decreto Estadual no 9.714, de 19 de abril de 1977, veio regulamentar essas leis.  

Essas leis fluminenses e paulistas, além da Lei Federal n. 6.803/81, que dispõe 

sobre as diretrizes básicas para o zoneamento industrial nas áreas críticas de poluição, deram 

o tom de como seria utilizado o Licenciamento Ambiental no Brasil e influenciaram o 

segundo passo deste processo, com a elaboração da Política Nacional do Meio ambiente, 

através da Lei nº. 6.938 em 1981.  

Portanto, a PNMA já nasceu como consequência da evolução normativa 

ambiental pós Estocolmo-72, mantendo-se até hoje como uma das mais relevantes leis sobre 

Direito Ambiental no Brasil, pois incorpora os princípios e objetivos da Política Ambiental 

nacional, bem como institui o Sistema Nacional de Meio Ambiente – SISNAMA e cria 

diversos Instrumentos de Controle e Gestão Ambiental, dentre eles o Licenciamento 

Ambiental, previsto no art. 9º, IV, agora nacional e integrado à Política Ambiental15. 

Assim, o Licenciamento surge como apenas mais um instrumento de gestão 

ambiental, cujo sentido pleno se dá, obviamente, utilizando-o em conjunto aos demais 

instrumentos, de forma com que todos se complementem em favor do cumprimento da 

política ambiental. 

Como exemplo, lembramos a relação do Licenciamento Ambiental com o 

Zoneamento ambiental (Art. 9º, II)16: É que as regras de uso e ocupação do solo e para o 

desenvolvimento de atividades devem ser observadas não apenas antes da concessão da 

licença ambiental. Ou seja, se o zoneamento ambiental de uma determinada área prever a 

                                            
15 Os outros instrumentos previstos na Lei n. 6.938 (art. 9º) são: (I) o estabelecimento de padrões de qualidade 
ambiental; (II) o zoneamento ambiental; (III) a avaliação de impactos ambientais; (IV) os incentivos à produção 
e instalação de equipamentos e a criação ou absorção de tecnologia, voltados para a melhoria da qualidade 
ambiental; (V) a criação de reservas e estações ecológicas, áreas de proteção ambiental e as de relevante 
interesse ecológico, pelo Poder Público Federal, Estadual e Municipal; (VI) a criação de espaços territoriais 
especialmente protegidos pelo Poder Público federal, estadual e municipal, tais como áreas de proteção 
ambiental, de relevante interesse ecológico e reservas extrativistas; (VII) o sistema nacional de informações 
sobre o meio ambiente; (VIII) o Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental; 
(IX) as penalidades disciplinares ou compensatórias ao não cumprimento das medidas necessárias à 
preservação ou correção da degradação ambiental; (X) a instituição do Relatório de Qualidade do Meio 
Ambiente; (XI) a garantia da prestação de informações relativas ao Meio Ambiente, obrigando-se o Poder 
Público a produzí-las, quando inexistentes; (XII) o Cadastro Técnico Federal de atividades potencialmente 
poluidoras e/ou utilizadoras dos recursos ambientais e; (XIII) instrumentos econômicos, como concessão 
florestal, servidão ambiental, seguro ambiental e outros. 
16 este podendo ser definido como um “mecanismo de planejamento estatal mediante o qual são instituídas 
zonas de atuação especial, visando a preservação, a recuperação ou a melhoria da qualidade do meio ambiente”. 
In. CARNEIRO, Ricardo. Direito Ambiental: Uma abordagem econômica. p. 107. 
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proibição da instalação de indústria, o órgão ambiental competente não poderá conceder a 

licença em desrespeito a esse dispositivo17. 

Ademais, se implementado eficazmente, o diagnóstico ambiental decorrente de 

seu exercício traria subsídios importantes para tornar o estudo prévio de impacto ambiental 

mais dinâmico e eficiente, pois a etapa de diagnóstico nele prevista, na maioria das vezes 

muito demorada, como já dito, seria agilizada, através das informações produzidas pelo 

zoneamento ecológico-econômico18. 

 

1.2 O Licenciamento Ambiental na Constituição Federal de 1988. 

 

Ainda na década de 1980, o advento da Constituição Federal de 1988 fez incluir, 

pela primeira vez, o direito/dever de proteção ao meio ambiente, levado ao patamar de 

Direito Humano na sua terceira dimensão19. Segundo José Gomes Canotilho, o meio 

ambiente foi transformado de um “nada-jurídico” ao ápice da hierarquia normativa20, num 

movimento de “ambientalização” das Constituições sociais modernas. 

A Constituição Federal introduziu a proteção ao meio ambiente em um capítulo 

próprio (art. 225) e como um dos princípios ponderáveis da Ordem Econômica (art. 170, 

VI). Porém, apesar desse extraordinário avanço, não fez menção expressa ao Licenciamento 

Ambiental, nem nas normas-princípio nem nas normas-regra, como bem destaca Talden 

Farias21. 

Ocorre, não obstante, que pelo seu conjunto valorativo e sistêmico, a CF/88 

recepcionou, dentre outras, a Lei n. 6.938/81 que instituiu a Política Nacional ambiental, 

especialmente quanto à utilização do Licenciamento Ambiental, condizente com o parágrafo 

único do art. 170, onde diz ser “assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade 

econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos 

em lei”. 

                                            
17 FARIAS, Talden. Licenciamento Ambiental. Aspectos teóricos e práticos. p. 37. 
18 ATTANASIO JUNIOR, Mario Roberto; ATTANASIO, Gabriela Muller C. O Dever de Elaboração e 
Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico e a Efetividade do Licenciamento Ambiental. Revista 
de Direito Ambiental, v. 43, p. 203-221, 2006. p. 208. 
19 BOBBIO, Norberto. A era dos Direitos. p. 5; COMPARATO, Fábio Konder. A Afirmação histórica dos 
Direitos Humanos. p. 69-70. 
20 CANOTILHO, J. J. G; In. CANOTILHO, J. J. G. e LEITE, José. R. M. Direito Constitucional Ambiental 
brasileiro. p. 61. 
21 FARIAS, Taden. Op. Cit..  p. 32. 
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Ademais, a lógica do Licenciamento Ambiental, como veremos, dialoga com 

todas as normas relacionadas à proteção ambiental previstas na Constituição. Primeiramente, 

estabelecendo íntima relação com a Ordem Econômica. Sobre este ponto, Cristiane Derani 

defende que a livre iniciativa só se compreende, no contexto constitucional, quando atende 

ao fim de proteção ambiental, além de que  

 
(...) não há de argumentar que para realizar a livre iniciativa devem-se olvidar as 
disposições que permitem o livre dispor de um meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, decorrente da Constituição Federal no capítulo sobre o meio 
ambiente. O Direito brasileiro não faculta esta alternativa, posto que os dois 
princípios (o da livre iniciativa e o do meio ambiente ecologicamente equilibrado) 
são igualmente necessários para a consecução de uma finalidade essencial do texto 
constitucional: o da realização de uma existência digna.22 

 

Do mesmo modo – no que representou um imenso avanço na conquista dos 

direitos de terceira dimensão, com a inclusão de um capítulo próprio sobre o tema –, 

relacionando-se com o art. 225, ao 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 (inc. IV); e 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 (inc. V).  

 

1.3 Atividades passíveis de Licenciamento Ambiental. 

 

De acordo com Talden Farias, as atividades que não ameaçarem o direito ao 

meio ambiente equilibrado não têm motivo para se sujeitar a ele23. Ou seja, não é toda 

atividade econômica que estará sujeita ao licenciamento, mas apenas aquelas capazes de 

causar algum tipo de poluição que não seja insignificante. 

Deste modo, buscando conferir mais segurança jurídica quanto à necessidade ou 

não de proceder o licenciamento, a Lei n. 6.938/81, bem como a Resolução do CONAMA 

n. 237/97, trouxeram em seus anexos um rol com mais de uma centena de atividades sujeitas 

ao crivo licenciador, obedecendo ao critério para sua exigência, qual seja, a potencialidade 

                                            
22 DERANI, Cristiane. Direito Ambiental Econômico. p. 221. 
23 FARIAS, Talden. Op. Cit..  p.  41 
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de danos ambientais24. Ou seja, a legislação presumindo-se os danos naturais de cada 

atividade, já indica se necessitam ou não, a priori. 

Um ponto importante neste tema diz respeito às atividades que não estão listadas 

na legislação. Neste caso, o próprio órgão licenciador fará análise discricionária sobre a 

necessidade ou não da licença. 

Em resumo, o licenciamento poderá ser exigido mesmo para atividades que não 

estão previstas em lei (latu sensu). Para isso, faz-se necessário analisar o empreendimento 

sob olhar ampliativo deste rol sob pena de contrariar a previsão legal do licenciamento ante 

a atividades potencialmente danosas. 

Contudo, sabe-se que ao defender esta posição, acaba-se a tomar posição de 

defender uma certa autonomia avaliativa do órgão ambiental sobre o preenchimento do 

requisito referente à potencialidade de uma determinada atividade para se exigir ou não o 

licenciamento. E isso recai sobre um campo de exercício de um poder discricionário da 

administração pública, sobre o qual falaremos adiante. 

 

1.4 O Processo Administrativo do Licenciamento Ambiental.  

 

Como ficou demonstrado acima, o Licenciamento Ambiental nasce 

fundamentado no princípio da prevenção, já que foi idealizado para ocorrer previamente à 

instalação ou execução de um empreendimento ou atividade que gere, em tese, algum tipo 

de dano significativo. Ou seja, o Licenciamento Ambiental, quando necessário, será o 

instrumento da Política ambiental apto a liberar ou não um empreendimento, ou avaliar 

periodicamente seu funcionamento, incluindo, dentre outros pontos de análise, o critério 

ambiental que antes não era mensurado. 

Ao contrário da licença administrativa comum25, marcado pela simplicidade 

procedimental e decisória, o processo de obtenção da licença ambiental é um processo 

complexo e minucioso, sobre o qual deve haver intervenção de vários agentes com múltiplos 

interesses divergentes, além de precedido de uma avaliação (um estudo) sobre os critérios a 

serem adotados para o dito empreendimento 

                                            
24 Sobre a abrangência do termo potencialidade de danos ambientais, ver capítulo 2, sobre os conceitos 
jurídicos indeterminados e sua relação com a legislação ambiental. 
25 Será abordada, adiante, a natureza jurídica da licença ambiental. 
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Assim, com a exigência do seu processamento por um órgão específico, o valor 

ambiental será considerado para a instalação e operação de quaisquer iniciativas. Isso não 

significa que somente este valor será considerado, mas que será incluído num conjunto 

harmônico de fatores aptos a fundamentar a decisão do órgão. 

Assim, com base no art. 10 da Resolução do CONAMA n. 237/97, o roteiro geral 

dos pedidos de licenciamento passam pelas principais etapas, quais sejam, em resumo: (i) 

definição do órgão competente; (ii) requerimento de Licença, com os estudos de impacto 

ambiental e projeto de viabilidade; (iii) análise, pelo órgão ambiental, dos documentos, 

projetos e estudos ambientais; (iv) solicitação de esclarecimentos e complementações, após 

a abertura de consulta aos interessados; (v) emissão de Parecer Técnico conclusivo e, 

finalmente; (vi) deferimento ou indeferimento do pedido de Licença, a qual se dará 

publicidade. 

Existem outras etapas, também previstas na Resolução, em que suas realizações 

dependem da característica do empreendimento requerido. É o caso das audiências públicas, 

sobre as quais falaremos adiante, e dos pedidos de complementação, seja das informações 

colhidas nos estudos ambientais, seja nas próprias audiências. 

A mesma Resolução também prevê a possibilidade de definição de 

procedimentos alternativos pelo órgão ambiental competente, a depender da baixa 

potencialidade de danos (art. 3º, parágrafo único) ou da natureza, características e 

peculiaridades da atividade a ser licenciada (art. 12), quando poderão ser estabelecidos 

procedimentos simplificados ou mesmo um único processo de licenciamento ambiental para 

pequenos empreendimentos e atividades similares e vizinhos ou para aqueles integrantes de 

planos de desenvolvimento aprovados pelo órgão governamental competente. 

 

1.5 Análise das Licenças Ambientais.  

 

O ponto-chave do licenciamento é a obtenção da Licença ambiental. Logo, 

quando emitida, esta licença corresponde ao atestado de que o responsável está apto a iniciar 

ou prosseguir com seu empreendimento, obrigando-se a cumprir os requisitos legais e 

condicionantes, caso exigidas. Logo, a Licença Ambiental é o objeto do licenciamento.  
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As licenças ambientais têm seu conceito legal definido também na Resolução do 

CONAMA de n. 237/97, art. 1º, inciso II: “ato administrativo pelo qual o órgão ambiental 

competente estabelece as condições, restrições e medidas de controle ambiental que deverão 

ser obedecidas pelo empreendedor, pessoa física ou jurídica, para localizar, instalar, 

ampliar e operar empreendimentos ou atividades utilizadoras dos recursos ambientais 

consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou aquelas que, sob qualquer forma, 

possam causar degradação ambiental”.  

Assim, como existem, em regra, três diferentes fases do licenciamento, as 

respectivas licenças também são concedidas em três etapas (art. 8º da Resolução CONAMA 

n. 237/97 e art. 19 do Decreto nº. 99.274/90): Licença Prévia, Licença de Operação e Licença 

de Instalação. 

A Licença Prévia (LP) é 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.  

A 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. 

E, por fim, a Licença de Operação (LO), também chamada de Licença de 

Funcionamento por Celso Fiorillo26, sendo aquela que 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. 

Em princípio, o modo como as licenças são estabelecidas na norma podem levar 

ao entendimento de que uma Licença apenas poderia ser emitida após o cumprimento dos 

requisitos da anterior. Por exemplo, a LI apenas poderia ser emitida caso as condicionantes 

da LP estivessem totalmente cumpridas, assim como para a LO em relação às condicionantes 

da LI. No entanto, Eduardo Fortunato Bim27 desfaz esa necessidade chamando a atenção 

                                            
26 FIORILO, Celso. Op. Cit. p. 218. 
27 Bim, Eduardo Fortunato. Licenciamento Ambiental. p. 161. 
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pela possibilidade de emissão de LI ou LO parcial, ou seja, sem que as condicionantes da 

anterior tenham sido integralmente cumpridas.  

A questão é de extrema relevância para o Licenciamento Ambiental, tendo 

inclusive sido objeto de pelo menos uma ação judicial de um importante projeto de 

infraestrutura do país28.  

Ocorre que mesmo sendo previstas apenas os três tipos de licenças e haver a 

possibilidade de alteração das condicionantes pelo órgão licenciador (art. 19, I, Resolução 

CONAMA 237/97), concordamos em não nos opor à possibilidade de emissão de licenças 

parciais, que apenas autorizam a instalação ou operação gradativa dos empreendimentos, 

obviamente respeitados os limites das condicionantes até então cumpridas. 

Neste sentido, é preciso esclarecer que a emissão de LI ou LO parciais não 

significa dizer que as condicionantes anteriores não devam ser cumpridas. Mas sim que 

sejam deslocadas para etapas seguintes do processo sem prejuízo de eficácia. Ou seja, 

quando o não cumprimento da condicionante não signifique a perda de objeto da própria 

condicionante ou deixe a Administração refém do fato consumado. Se, entretanto, ocorrer, 

o órgão ambiental pode não permitir.  

Por fim, cabe lembrar que existe também a chamada Licença Ambiental 

Corretiva, utilizada em casos excepcionais (após a instalação ou iniciada a operação), em 

que exista a necessidade de regularização ambiental da atividade. É cabível, portanto, em 

duas hipóteses: (i) quando no início do funcionamento de determinado empreendimento o 

Licenciamento ambiental não era exigido e; (ii) quando, mesmo tendo sido exigida à época 

de sua instalação ou operação, o empreendedor não a realizou29. 

Nesta segunda hipótese, não se excluirá a possibilidade também de aplicação de 

sanções administrativas, cíveis ou penais, por eventuais danos ao meio ambiente, já que o 

dever genérico de proteção ambiental e auto-adequação nasce antes e independentemente à 

exigência de licenciamento. 

 

                                            
28 Trata-se de uma Ação Civil Pública de n. 968-19.2011.4.01.3900, proposta na Justiça Federal do Pará (TRF1) 
pelo Ministério Público Federal contra a empresa Norte Engenharia questionando a licença parcial concedida 
para o empreendimento da Usina de Belo Monte, no Pará. A medida liminar foi concedida, mas reformada pelo 
Tribunal Regional Federal, em recurso. 
29 FARIAS, Talden. Licenciamento Ambiental. Aspectos teóricos e práticos. p. 77. 



23 
 

1.5.1. A Natureza Jurídica das Licenças ambientais. 

 

Não há embargo à classificação da licença ambiental como ato administrativo 

expedido ao fim de um procedimento e cujo objeto seja o exercício de atividades utilizadoras 

de recursos ambientais efetiva ou potencialmente causadoras de significativo impacto 

ambiental. Contudo, ainda há grande divergência doutrinária quanto à definição da natureza 

jurídica deste ato. 

A maior parte da doutrina vê a licença ambiental como Autorização ou como 

Licença Administrativa. As primeiras – autorizações – são os atos administrativos 

eminentemente discricionários, em que o direito ao exercício da atividade nasce com a 

própria outorga, ou seja, não pressupõe um direito anterior. Para emitir a autorização, o poder 

público fará uma análise de conveniência e oportunidade, pura e simplesmente. 

Já as licenças administrativas são atos vinculados, em que a Administração 

Pública não pode se negar a concedê-la se cumpridos os requisitos legais pré-estabelecidos. 

Em suma, confere ao interessado o reconhecimento de um direito preexistente. 

Outra base de diferenciação é que as Autorizações têm caráter precário e 

revogável a qualquer tempo, independente de cumprimento de requisitos e condições, 

enquanto que as Licenças têm caráter definitivo e perene, onde a Administração não tem 

qualquer interferência volitiva sobre sua concessão. 

Superada a conceituação, Toshio Mukai defende a Licença Ambiental com 

natureza de autorização, justificando que devido ao fato de a Constituição considerar o meio 

ambiente como bem de uso comum do povo, não existe direito subjetivo ao seu uso e de seus 

elementos, o que implica dizer que a faculdade para o exercício das atividades que possam 

causar impacto ambiental é feita pelo poder público30. Portanto, essa concessão depende da 

discricionariedade da Administração. 

Concordando com essa posição, Paulo Affonso Leme Machado lembra que o 

Tribunal de Justiça de São Paulo já se manifestou a respeito31. 

 

 O exame dessa lei revela que a licença (ambiental) em tela tem natureza 
jurídica de autorização, tanto que o §1º da Lei, em seu art. 10, fala em pedido de 

                                            
30 MUKAI, Toshio. Direito Ambiental Sistematizado. p. 89. 
31 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. p. 322. 
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renovação de licença, indicando assim que se trata de autorização, pois se fosse 
juridicamente licença, seria ato definitivo, sem necessidade de renovação. 

 A alteração é ato precário, não vinculado, sujeitas sempre às alterações ditadas 
por interesse público. 

(TJSP 7ª Câmara. AR de Ação Civil Pública 178.554-1-6, rel. Leites Cintra, j. 
12/05/1993) 

 

Celso Antônio Fiorillo também advoga pela discricionariedade das Licenças 

Ambientais, porém uma discricionariedade sui generis, advertindo que ao Estado é possível 

a outorga da Licença ainda que os estudos de impacto ambiental sejam desfavoráveis e vice-

versa32. 

Por outro lado, outros autores consideram a licença ambiental como licença 

administrativa, ou seja, ato vinculado da Administração quando o interessado cumpre os 

requisitos exigidos em lei. Odete Medauar, por exemplo, entende que a licença ambiental é 

uma licença administrativa especial33. Talden Farias adverte que Antônio Inagê de Assis 

Oliveira também não tem dúvidas de que se trata de uma licença administrativa, tendo em 

vista que o direito ao livre exercício da atividade econômica depende apenas do atendimento 

de condições e restrições legais34. 

Pelas características peculiares da Licença Ambiental, entendemos que não 

correspondem exatamente nem a licenças administrativas nem autorizações. Primeiro 

porque pressupor um ato puramente vinculado ignora a existência de ponderações e 

princípios de matéria ambiental que flexibilizam essa característica. Segundo, não é razoável 

considerá-la como um ato totalmente discricionário, atribuído por um documento precário, 

conferido ao interessado tão somente pela análise de conveniência e oportunidade da 

Administração Pública, pois afastaria qualquer interesse de empreendedores pela falta de 

segurança jurídica aos seus investidores, tanto pelo fato de se emitir “ao gosto da 

Administração” como pela possibilidade de revogá-la a qualquer tempo, sem qualquer 

critério. Isso certamente inviabilizaria os investimentos e inibiria a atuação na atividade 

econômica. 

Nesta linha, destacamos a opinião de Talden Farias, de que considerar a licença 

ambiental como um ato totalmente discricionário e precário como as Autorizações pode 

                                            
32 FIORILLO, Celso A. P. Curso de Direito Ambiental Brasileiro. P. 215. 
33 MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo Moderno, 2004. p. 398. 
34 OLIVEIRA, Antônio Inagê de Assis Apud FARIAS, Talden. p. 170 
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gerar insegurança jurídica e até ameaçar a própria ordem econômica, na medida em que 

afastaria demais investimentos. Por outro lado, caracterizá-la como ato vinculado e perene, 

ou seja, admitir a perpetuação das licenças ambientais, colocaria em xeque um valor ainda 

mais soberano, que é o Direito fundamental a ter um meio ambiente ecologicamente 

equilibrado35. 

Na mesma linha segue Andreas Krell, para quem parece ser mais coerente 

considerar a licença ambiental uma nova espécie de ato administrativo, que reúne 

características das duas referidas categorias tradicionais, o que torna evidente em virtude dos 

prazos determinados de vigência destas licenças e da falta de sua precariedade, 

inviabilizando a sua revogação por meras razões de conveniência e oportunidade36. 

Sobre o assunto, reiteramos nossa posição37 concordando com aqueles que 

defendem a Licença Ambiental como um mecanismo específico e único, pois ora tem 

características de licença, ora de autorização.  

Paulo Bessa Antunes também compartilha dessa opinião38:  

A licença ambiental não pode ser entendida como uma licença de direito 
administrativo. As licenças de Direito administrativo, uma vez concedidas, 
passam a integrar o patrimônio de seu titular como direito adquirido. Em tais 
circunstâncias, somente poderão ser revogadas pela infração às normas legais. 
(...) O Licenciamento Ambiental tem algumas diferenças marcantes.(...) 

A licença ambiental não pode ser reduzida à condição jurídica de simples 
autorização pois os investimentos econômicos que se fazem necessárias para a 
implantação de uma atividade utilizadora de recursos ambientais, em geral, são 
elevados. 

 

Assim como Annelise Monteiro Steigleder, para quem a licença ambiental não 

pode ser reduzida a uma autorização nem a licença administrativa, tendo em vista seu caráter 

sui generis conferido por uma série de peculiaridades, principalmente o fato de oscilar entre 

os Direitos Ambiental e Administrativo e ambos com feições e filosofias diferenciadas39.  

Destaque para a opinião interessante apresentada por Erika Bechara, que defende 

a natureza vinculada do ato de concessão da licença quando – e apenas quando – a avaliação 

                                            
35 FARIAS, Talden. Da Licença Ambiental e sua Natureza Jurídica. 2007. 
36 KRELL, Andreas. Discricionariedade Administrativa e conceitos legais indeterminados. p. 174. 
37 FIGUEIREDO, Yuri J N. Mineração e Desenvolvimento Sustentável no Brasil. Uma análise do 
Licenciamento Ambiental em projetos minerais na Amazônia. Dissertação (Mestrado). Universidade de São 
Paulo – USP. São Paulo: 2012. p. 94. 
38 ANTUNES, Paulo Bessa. Op. Cit. p. 131. 
39 STEIGLEDER, Annelise Monteiro. Aspectos controvertidos do licenciamento ambiental. 2009. 
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de impacto ambiental demonstra que o empreendimento tem condições de se desenvolver 

dentro dos parâmetros ambientais e legais vigentes, de sorte a não prejudicar o equilíbrio 

ambiental e a saúde, segurança e bem-estar da coletividade. Sua premissa é de que,  

se o licenciamento ambiental tem por objetivo conformar o empreendimento às 
exigências legais ambientais e se o empreendimento logra demonstrar que 
cumprirá todas essas exigências em sua implantação e operação, o órgão 
ambiental não tem argumentos jurídicos para negar a licença. Isso decorre da 
premissa de que todos são livres para (e têm o direito de) exercer atividades 
econômicas que não contrariem as normas jurídicas (ambientais ou não) vigentes 
no país.40 

 

Em suma, para a autora, se o resultado da avaliação ambiental for favorável ao 

empreendimento, a licença será obrigatória. E, ressaltando que os estudos ambientais podem 

não ser exatos, apontando, por ventura, por diversas conclusões possíveis na medida em que 

avalia opções de instalação do empreendimento considerando os impactos ambientais 

previstos, ou seja, havendo várias opções legais e ambientalmente viáveis, nestes casos, o 

empreendedor terá direito a desenvolver uma delas. 

No entanto, ressalva que quando os estudos não apontarem para uma solução 

segura, o caráter vinculado da licença é afastado, dando lugar à discricionariedade do órgão 

ambiental, que irá sopesar todos os aspectos negativos e positivos do empreendimento para 

decidir se ele deverá ser desenvolvido41. 

Considerando a atual legislação ambiental brasileira, não nos parece totalmente 

correta a posição acima em considerar a licença ambiental um ato totalmente vinculado ao 

resultado dos estudos ambientais, pois a legislação pátria ainda confere larga margem de 

ponderação ao órgão licenciador dos valores em jogo no licenciamento, dentre os quais o de 

proteção ambiental. 

Ou seja, a licença ambiental exige sim um ato administrativo discricionário, mas 

diferente das autorizações administrativas em sentido amplo. Isso porque, por sua essência, 

não é a conveniência e oportunidade do órgão licenciador que deve definir a sua emissão ou 

não, mas sim a ponderação fundamentada dos valores a serem balanceados.  

Ademais, há de se lembrar que os estudos ambientais são formulados pelos 

próprios empreendedores, o que acaba justificando o exercício de discricionariedade do 

                                            
40 BECHARA, Érika. Licenciamento e Compensação ambiental na lei do Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação (SNUC). p. 130. 
41 Idem.  p. 132-133 
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órgão licenciador. Neste caso, sobre as avaliações de mérito do próprio estudo, para daí sim 

decidir se emite ou não a licença. 

Portanto, não poderia ser outra a conclusão sobre a natureza das licenças 

ambientais a não ser trata-la, de fato, como ato sui generis, derivado de uma 

discricionariedade técnica, pois, se o contrário fosse, com decisão totalmente discricionária, 

não haveria necessidade de se exigir avaliações de impactos ambientais para fundamentá-la. 

É neste sentido que também entende Luis Roberto Barroso, que ao analisar o 

aspecto vinculativo dos estudos ambientais assevera que 

 

Nas hipóteses em que exigível, o estudo de impacto ambiental é requisito de 
validade da concessão de licença, que se sujeitará à anulação caso ele tenha sido 
omitido. Há quem sustente, também, que a concessão de licença em 
desconformidade com as conclusões do estudo de impacto ambiental procedido é 
igualmente inválida. Ou seja, sustentam o caráter vinculativo do EIA/RIMA. Não 
nos parece ser assim. Este estudo, por relevante que seja, é na verdade, 
“informativo” da decisão a ser tomada pela autoridade administrativa, que o levará 
em conta, mas terá de balanceá-lo com outros elementos. 

Tenha-se em vista que, embora comporte certo grau de discricionariedade, a 
decisão não é, evidentemente, arbitrária. Se a autoridade pública for praticar ato 
em desconformidade com o estudo de impacto ambiental levado a efeito, terá de 
fazê-lo motivadamente, explicitando que interesses e valores ponderou sobre as 
preocupações ambientais.42 

 

Deste modo, haveria, conforme alguns autores, uma discricionariedade técnica 

da Licença ambiental, o que pressupõe uma fundamentação clara e objetiva sobre as 

conclusões dos estudos ambientais apresentados e os valores em jogo no momento da 

decisão. Se esses fatores não forem observados, entendemos que a decisão de não conceder 

a licença será arbitrária, tornando o licenciamento ambiental passível, no seu mérito, de 

controle judicial. 

Contudo, mesmo o conceito de discricionariedade técnica merece ressalvas. Isto 

porque a fundamentação exigida encontrará barreiras interpretativas advindas da própria 

subjetivação interpretativa do texto legal que lhe baseia. E essa restrição será tema de 

capítulo posterior. 

Continuando, por outro lado, não obstante se reconheça a inexistência de direito 

adquirido de poluir, é óbvio que a Licença Ambiental deve conferir, ao responsável pelo 

                                            
42 BARROSO, Luis Roberto. Revista Forense. A proteção do meio ambiente na Constituição Brasileira. Revista 
Forense. Vol 317. Rio de Janeiro: Forense, 1992. p. 173 
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empreendimento, garantias mínimas e segurança jurídica para seu investimento inicial. Por 

isso, a legislação impõe o prazo de validade para cada licença expedida. Neste prazo, o 

empreendedor terá o direito de não ver alteradas as condições impostas para a licença 

expedida, passível apenas de alteração das condicionantes, suspensão e cancelamento 

previstos no art. 19 da Resolução do CONAMA n. 237/97, tratadas a seguir. 

 

1.5.2. Prazo de Validade das Licenças Ambientais e casos de Suspensão ou 

Cancelamento da Licença. 

 

Cada uma das licenças ambientais previstas – exceto a corretiva – apresenta 

prazo de validade específico, em regra estabelecido pelo órgão competente. No entanto, para 

conferir segurança jurídica aos empreendimentos, esta discricionariedade encontra limites 

na Resolução do CONAMA n. 237/97. 

Neste sentido, temos que a validade da Licença Prévia não poderá ser superior à 

cinco anos (art. 18, I). Já a Licença de Instalação, encontrará o limite máximo de seis anos 

(art. 18, II). Por fim, a Licença de Operação terá limite mínimo de validade de quatro anos e 

máximo de dez anos (art. 18, III). 

A estipulação de prazos de validade das licenças ambientais tem duas 

importâncias fundamentais: (i) primeiramente forçar, de tempos em tempos, o órgão 

licenciador a rever a equação entre a tecnologia adotada no empreendimento e os novos 

parâmetros ambientais para a atividade licenciada, assim como avaliar a alteração do entorno 

socioambiental da região afetada com a implantação do empreendimento. (ii) segundo, para 

conferir certa segurança jurídica aos empreendedores contra possíveis arbitrariedades pelo 

Estado-Licenciador, tornando a licença definitiva enquanto durar o prazo estabelecido no 

ato administrativo. Portanto, a estipulação de um prazo de validade para as licenças 

ambientais é mais uma garantia do que um ônus ao empreendedor43. 

Contudo, é evidente que existem situações em que não serão consideradas 

arbitrariedades a modificação de condicionantes e as medidas de controle e adequação; a 

suspensão ou; cancelamento da licença, quando ocorridas de acordo com o art. 19 da 

Resolução do CONAMA nº. 237/97. Tais medidas podem ser adotadas durante a vigência 

                                            
43 FARIAS, Talden. Licenciamento Ambiental. Aspectos teóricos e práticos. p. 84. 
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das licenças ambientais mediante decisão motivada do órgão licenciador e quando ocorrerem 

as hipóteses previstas nos incisos deste artigo, quais sejam, (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.   

Existem também as possibilidades de revogação, anulação ou cassação da 

licença ambiental, como ato administrativo que é. Revogação significa a retirada de um ato 

que se tornou inadequado ao interesse público ou porque a Administração adotou novos 

critérios. Anulação, por sua vez, é o resultado de um controle de legalidade efetuado pela 

própria administração pública, de ofício. Por fim, a Cassação, ocorre quando há 

descumprimento de partes essenciais do projeto ou de condições obrigatórias para o gozo 

dos efeitos da licença44. 

 

1.6 Competências constitucionais para o Licenciamento Ambiental. 

 

A repartição de competências na Constituição Federal de 1988 é feita com base 

no princípio da predominância de interesses, que define a qual ente da federação será 

conferido determinada atribuição, na medida de sua capacidade, abrangência ou interesse. 

Assim, baseado no modelo federativo brasileiro, à União foram atribuídas competências para 

questões de interesse geral, aos estados questões de interesse regional e, aos municípios, 

questões locais45.  

Em matéria ambiental (assim como nas demais), a Constituição define 

basicamente dois tipos de competências a serem exercidas pelos entes federados: A 

competência legislativa e a competência material (executiva ou administrativa). Como o 

assunto tratado neste trabalho é o licenciamento ambiental, iniciaremos apenas trazendo 

linhas gerais da competência legislativa e, posteriormente, com mais profundidade, da 

competência material, que trata da fiscalização e do licenciamento ambiental propriamente 

ditos. 

                                            
44 BECHARA, Érika. Licenciamento e Compensação Ambiental na lei do Sistema Nacional das unidades de 
Conservação.. pag. 106; FARIAS, Talden. Licenciamento Ambiental. Aspectos teóricos e práticos. p. 164. 
45 MORAES, Alexandre de. A necessidade de fortalecimento das competências dos estados-membros na 
federação brasileira. In RAMOS, Dircêo Torrecillas (coord.) O Federalista Atual. Teoria do Federalismo. Belo 
Horizonte: Arraes editores, 2013. p. 167 
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1.6.1. Competência Legislativa em matéria ambiental. 

 

A competência legislativa compreende o poder de legislar (elaborar normas) 

sobre proteção do meio ambiente e controle de poluição (art. 24, VI, CF46), o que abrange, 

necessariamente, legislar sobre o próprio licenciamento ambiental. E embora as 

competências legislativas subdividam-se em exclusiva, privativa, concorrente e 

suplementar47, merece destaque, em matéria ambiental, a competência concorrente, prevista 

no art. 24 da Constituição. 

Em síntese, não há embargos à consideração conceitual de que a competência 

concorrente é aquela reservada à União, aos estados e ao Distrito Federal, cabendo à União 

a primazia de legislar sobre normas gerais e aos estados e ao Distrito Federal a competência 

para suplementar as normas gerais editadas pela União48. Em caso de inércia desta, aqueles 

podem suprir sua omissão. Adiciona-se, ainda, caber também aos municípios a competência 

para legislar em matéria de interesse local e suplementar à legislação estadual e federal, por 

força do art. 30 da CF. 

Para Raul Machado Horta, a legislação federal revela as linhas essenciais, 

enquanto a legislação local buscará preencher o claro que lhe ficou, afeiçoando a matéria 

revelada na legislação de normas gerais às peculiaridades e às exigências estaduais49.  

Ocorre que a falta de precisão sobre o termo “normas gerais”, previsto no §1º 

do art. 24, gerou muitas dificuldades interpretativas, o que tem provocado conflitos entre os 

entes e, consequentemente, insegurança jurídica para os interessados, pelo fato de não existir 

um limite objetivo à União para o exercício de sua competência legislativa concorrente, 

acarretando em práticas bastante amplas e diminuindo sobremaneira a atuação dos estados, 

do Distrito Federal e dos municípios. 

                                            
46   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; 
47 FIORILLO, Celso Antônio Pacheco. Curso de direito Ambiental Brasileiro.14ª ed. São Paulo: Saraiva, 2013. 
p. 220. 
48 FARIAS, Talden. Op. Cit. p. 90; FIORILLO, Celso. P. 219; ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito ambiental. 
10ª ed. p. 99 e; SILVA, José Afonso. Direito Ambiental Constitucional. p. 72. 
49 MACHADO HORTA, Raul. Estudos de Direito Constitucional. Belo Horizonte. Del Rey, 1995. p. 366. 
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Muito bem exprime essa preocupação Alexandre de Morais, ao dizer que a 

interpretação política e jurídica que vem sendo dada ao artigo 24 do texto constitucional é 

no sentido de que, no exercício das matérias de competência concorrente, a União pode 

discipliná-la quase integralmente, diminuindo sobremaneira a competência legislativa dos 

estados-membros e, por outro lado, gerando excessiva centralização nos poderes legislativos 

da União, o que caracteriza um grave desequilíbrio federativo50.  

Em matéria ambiental, um exemplo desse conflito ocorre com a própria 

competência legislativa concorrente para editar normas sobre o Licenciamento, 

especialmente sobre o prazo de vigência das Licenças ambientais expedidas pelos entes 

descentralizados. A grande questão gira em torno da competência dos estados, Distrito 

Federal e Municípios legislarem sobre o prazo das licenças que eles mesmos emitem. 

Isso porque a União editou, através do Conselho Nacional do Meio Ambiente – 

CONAMA, a Resolução n. 237/97 estipulando prazo mínimo de 4 (quatro) e máximo de 10 

(dez) anos de vigência da Licença de Operação (LO) (art. 18, III). Contudo, alguns 

municípios têm editado normas locais conferindo prazos diferentes (sempre a menor) do 

mínimo estipulado pela Resolução Federal51, acarretando na inaceitável sobreposição de 

ordens jurídicas sobre um mesmo território e uma mesma matéria: a legislação oriunda da 

Uniaõ e a legislação advinda do Estado ou do Município.  

Diante deste conflito, alguns doutrinadores52 apontam como solução adotar-se, 

em matéria ambiental, o princípio da predominância da legislação mais restritiva, o que 

erroneamente pressupõe que a norma mais restritiva é aquela que mais protege o meio 

ambiente. Significa, portanto, dizer que, se forem mais restritivas, as normas locais ou 

regionais que estipularem prazo de vigência da Licença de Operação (LO) menor que o 

intervalo previsto na Resolução do CONAMA, seriam válidas e aplicáveis por serem, em 

tese, mais restritivas. 

Não podemos concordar com essa interpretação. 

                                            
50 MORAIS, Alexandre de. Federalista Atual. (Op. Cit.), p. 167. 
51 Por exemplo, o município de Recife/PE, através da Lei municipal n.17.071/2004 (art. 4º, III); Município de 
Porto Alegre/RS, através da Lei n. 8.267/1998 (art. 12, III); município de Curitiba/PR, através do 
Decreto1.819/2011 (art. 20), que regulamentou a lei municipal n. 7.833/91; e outras. 
52 CAPPELLI, Silvia; Direito Ambiental. p. 80. Do mesmo princípio parte quem defende, para esses casos, a 
aplicação do princípio In dubio pro natura, como FARIAS, Talden, Op. Cit.. p. 94 e; FARIAS, Paulo José 
Leite. Competência federativa e proteção ambiental. p. 356 
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Não vemos como juridicamente possível, por melhores que sejam as intenções 

dos intérpretes neste sentido, a aplicação do princípio da dita proteção da norma mais 

restritiva, por não se coadunar com o princípio da predominância de interesses que pauta a 

repartição de competências, cujo critério é o objetivo pretendido pela norma geral.  

Tercio Sampaio Ferraz Jr. explica muito bem a extensão da expressão "normas 

gerais", aduzindo que ela exige que seu conteúdo seja analisado de maneira teleológica, 

devendo se reportar ao interesse fundamental da ordem federativa. Como a Federação 

brasileira têm por fundamento a solidariedade, que exige a colaboração de todos os seus 

integrantes, existe a necessidade de uniformização de certos interesses como base nesta 

cooperação. Dessa maneira, toda matéria que ultrapassar o interesse particular de um ente 

federado porque é comum, ou seja, interessa a todos, ou envolver conceituações que, se 

fossem particularizadas num âmbito subnacional, gerariam conflitos ou dificuldades 

nacionalmente, é matéria de "norma geral"53. 

Ora, se a União estipulou, em matéria de competência concorrente, um intervalo 

de 04 (quatro) a 10 (dez) anos para vigência da LO, é porque pretendeu conferir garantia e 

segurança jurídica, em todo o território nacional, aos interessados nas suas atividades 

econômicas licenciadas, livrando-os de pressões locais. Esta segurança, lembre-se, advém 

da vinculatividade da licença após emitida54.  

Portanto, não nos parece que o CONAMA tenha extrapolado a competência da 

União de editar normas gerais, já que o objetivo do legislador federal, fundado no interesse 

nacional, foi conferir segurança jurídica e estabilidade mínima aos empreendedores 

licenciados. Logo, está em perfeita harmonia com a Constituição Federal, sendo impossível 

a coexistência de outra norma com ela conflitante também válida. Aos demais entes 

federados, cabe estipular, na medida de sua competência e interesse, novos intervalos ou pré-

definir um prazo único de vigência, dentro deste intervalo. 

Complementando, Paulo Bessa Antunes entende que a ordem jurídica organiza-

se em uma escala hierárquica, encimada pela Constituição Federa que, dentre outras coisas, 

dispõe sobre a competência dos diversos organismos políticos e administrativos que formam 

o Estado. Pouco importa para o autor que uma lei seja ‘mais restritiva’ e mais benéfica para 

                                            
53 FERRAZ Jr., Tercio Sampaio. Normas Gerais e Competência Concorrente - Uma Exegese do Art. 24 da 
Constituição Federal, pp. 18-19. Revista Trimestral de Direito Público, São Paulo, n. 7, 1994. 
54 Não confundir a vinculatividade da licença após ser emitida com a discricionariedade de se emitir a licença 
propriamente. 
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o meio ambiente se o ente político que a produziu não é dotado de competência para produzi-

la55. 

Por fim, é preciso enfrentar outros pontos, como saber se o CONAMA detém 

competência para editar normas (Resoluções) e se essas normas são compreendidas no termo 

“lei federal” prevista no art. 24, §3º da Constituição.  

Assim, nota-se que o Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA é o 

órgão do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA criado pela Lei n. 6.938/81, que 

instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente, com atribuições consultivas e deliberativas 

e com a finalidade de assessorar, estudar e propor diretrizes de políticas governamentais para 

o meio ambiente e os recursos naturais, além de deliberar, no âmbito de sua competência, 

sobre normas e padrões compatíveis com o meio ambiente ecologicamente equilibrado e 

essencial à sadia qualidade de vida56. Logo, compete ao mesmo estabelecer, mediante 

proposta do IBAMA, normas e critérios para o licenciamento de atividades efetiva ou 

potencialmente poluidoras, a ser concedido pelos Estados e supervisionado pelo IBAMA57.  

Depreende-se daí que a União conferiu, através de Lei (em sentido estrito), 

competência ao CONAMA para editar normas sobre Licenciamento ambiental. E estas 

normas delegadas, obviamente, sofrem a mesma restrição imposta à União pelo art. 24 da 

Constituição. Portanto, ao CONAMA apenas é cabível a edição de normas gerais. 

Ademais, é preciso esclarecer que o termo “lei federal” previsto no §3º do art. 

24 da Constituição não trata de lei em sentido estrito, mas em ato normativo geral (leis, 

decretos, resoluções, portarias, etc), primeiro porque nos parágrafos anteriores do mesmo 

artigo o constituinte se referiu a “norma”, segundo porque não especificou a literalidade do 

ato normativo específico. De qualquer modo, foi uma lei em sentido estrito (lei n. 6.938/81) 

que delegou ao CONAMA a competência de editar normas. 

Paulo Afonso Leme Machado já se manifestou no mesmo sentido, entendendo 

que a competência concorrente poderá exercer-se não só quanto à elaboração de leis, mas de 

decretos, resoluções e portarias58. No mesmo sentido Eduardo Bim59. 

                                            
55 ANTUNES, Paulo Bessa. Direito Ambiental. p. 109. 
56 Art. 6º, II da Lei n. 6.938/81. 
57 Art. 8º, I, da Lei n. 6.938/81. 
58 MACHADO, Paulo Affonso Leme. A competência ambiental na constituição federal e uma possível lei 
complementar In. FILHO, Edson de Oliveira, ACETI JR, Luiz Carlos; MURAD, Samir Jorge e; GRAU NETO, 
Werner (coord.). Advocacia Ambiental: Segurança Jurídica para Empreender. p.1-13. 
59 BIM, Eduardo. Op. Cit. p. 67. 
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Portanto, está plenamente em consonância com a Constituição e incluída no 

conteúdo material do termo “normas gerais” a previsão de vigência mínima da LO. Qualquer 

lei distrital, estadual ou municipal que contrarie esta norma será inconstitucional. E neste 

sentido já se manifestou o STF60. 

Contudo, apesar do nosso posicionamento, a matéria ainda segue longe de 

resolução normativa, permitindo que estados e municípios editem leis locais contrariando 

este dispositivo – muitas vezes para mascarar seu apetite arrecadatório61 – e mantendo a 

insegurança jurídica aos atores envolvidos no licenciamento. 

 

1.6.2. Competência material e a Lei Complementar n. 140/2011. 

 

O exercício da competência material (ou administrativa) na tutela ambiental foi 

durante muito tempo o grande locus dos maiores conflitos, tanto pelo setor produtivo quanto 

pelos próprios entes federados. E o motivo é simples: é no exercício dessa competência que 

há atuação direta do Estado, basicamente na fiscalização e no licenciamento ambiental. 

Boa parte do entrave surge porque a Constituição Federal, no seu art. 23, III, VI, 

VII e XI, definiu esta competência como comum aos entes (a outra opção constitucional seria 

a exclusiva da União, nos termos do art. 21), o que significa que cabe a todos eles (União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios) cumprir atribuições atinentes à proteção ambiental, 

executando a Política Nacional do Meio ambiente (Lei n. 6.938/81).  

Prevendo o possível conflito entre eles, o constituinte exigiu, no parágrafo único 

do art. 23, a edição de Leis complementares para fixar como se dará essa competência 

comum, através da cooperação entre os entes. E como se sabe, somente em 2011 foi editada 

pelo Congresso Nacional a Lei Complementar n. 140, que trata a cooperação federativa em 

matéria ambiental. 

Mesmo antes da edição da Lcp 140/2011 ou qualquer outra Lei complementar 

sobre a matéria, a divisão de competências materiais ambientais já ocorria mesmo que em 

total arrepio ao mandamento constitucional. A competência para fiscalizar era definida pela 

                                            
60 Ver ADI 3.098, Rel. Min. Carlos Velloso, publicada no DJ de 10-3-2006. No mesmo sentido: ADI 2.818, 
rel. min. Dias Toffoli, DJE de 1º-8-2013 e; ADI 2.903, rel. min. Celso de Mello, DJE de 19-9-2008.) 
61 Pois, quanto menor o prazo de vigência da licença, mais o contribuinte paga as taxas necessárias para a 
renovação das mesmas. 
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“regra do ente que primeiro tomava a iniciativa”. Como a competência é comum, o primeiro 

ente que fiscalizava (lavrava auto de infração ambiental e/ou aplicava multa) atraia a 

competência. Havia, inclusive, casos de múltiplas autuações entre os entes, o que já foi 

reconhecido pelos Tribunais Superiores pátrios62. 

Já o Licenciamento obedecia a regulamentação específica, tanto com a lei n. 

6.938/81 quanto com a Resolução do CONAMA n. 237/97. Salienta-se, entretanto, que 

nenhuma das normas se coadunava com a espécie exigida pela Constituição. 

A lei n. 6.938/81 estabeleceu competência regular ao órgão ambiental estadual e 

competências originárias exclusivas e supletivas ao Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e 

dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA63. Porém, devido a insistentes incompreensões 

sobre o regramento dado pela lei n. 6.938/81, foi estabelecida mais tarde outra regra, através 

da Resolução do CONAMA n. 237. Ficou definido, então, para o licenciamento, o critério 

geográfico do empreendimento: (i) dispunha que o licenciamento deveria ser feito pelo 

IBAMA, quando impacto ambiental de âmbito nacional ou regional; (ii) estabeleceu a área 

de competência dos estados, quando basicamente desenvolvidas em seus territórios ou sob 

sua jurisdição geográfica e; (iii) a competência licenciatória dos municípios, quando 

originam impacto ambiental local ou quando lhe forem delegadas pelo Estado por 

instrumento legal ou convênio. 

O vício de inconstitucionalidade das duas normas acima foi superado com o 

advento da Lei Complementar n. 140/2011, tardio, mas finalmente obediente ao preceito 

constitucional que exige Lei Complementar para a matéria, passando, assim a Resolução n. 

237/97 do CONAMA a regulamentar subsidiariamente a matéria. 

Além disso, a LCp n. 140/2011 pacificou entendimentos já consolidados acerca 

do Licenciamento Ambiental e da fiscalização, além de trazer alguns avanços importantes, 

dentre eles (i) a imposição de um Licenciamento Único; (ii) a adoção da regra da 

exclusividade do ente licenciador; (iii) a alteração do critério para a definição da competência 

e; (iv) o novo cenário para a fiscalização. 

No Brasil sempre se adotou a regra do Licenciamento único, a qual define ser o 

Licenciamento um ato praticado por apenas um ente federativo. Esta regra fora prevista 

                                            
62 Por exemplo, no STJ (REsp n. 711.405/PR, rel. Min. Humberto Martins. J 28/04/2009 e PDJE 15/05/2009) 
e no STF (STA 286/BA. Rel. Min. Gilmar Mendes, j. em 08/04/2010 e P.DJE em 28/04/2010). 
63 A redação que previa esta última hipótese foi dada pela Lei n. 7.804/89. 
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desde 1981 com a Lei 6.938 (art. 10) e depois reafirmada na Resolução n. 237/97 do 

CONAMA (art. 7º).  

A Lei Complementar n. 140/2011 confirmou esta regra, priorizando a segurança 

jurídica das relações entre indivíduo e Estado e a desburocratização e economicidade no 

procedimento, que seriam agravadas em caso de múltiplos entes competentes, pela 

possibilidade de haver decisões conflitantes.  

Além de não inovar quanto à competência única, a Lei Complementar n. 

140/2011, também fez questão de enfatizar a impossibilidade de os demais entes 

participarem efetivamente no processo de decisão sobre a emissão, ou não, da Licença64. 

Isso significa que, nos casos em que o empreendimento é licenciado pela União, os Estados 

e os Municípios até podem se manifestar, mas sem estabelecer condições e, muito menos, 

recusar o licenciamento se entenderem necessário.  

O Licenciamento único sofre sérias críticas por parte considerável da doutrina, 

inclusive pela alegação de inconstitucionalidade. Paulo Affonso Leme Machado, por 

exemplo, defende que a unicidade do Licenciamento é inconstitucional por ignorar a 

exigência do cooperativismo entre os entes (art. 23, parágrafo único, CF) no Licenciamento, 

cuja competência é comum65. Para o autor, a Lcp 140/2011 é uma norma geral e, por isso, 

deveria respeitar as autonomias dos entes federativos. Dessa forma, não pode ser uma norma 

que inviabilize os Estados de exercerem sua competência suplementar. 

Édis Milaré, por sua vez, já compreende as dificuldades incluídas em um não-

razoável licenciamento múltiplo (onde vários entes licenciam separadamente), mas não deixa 

de criticar a unicidade por considerar que, a superação de suas dificuldades passa pela maior 

participação dos demais entes, de forma integrada e cooperada com o ente inicialmente 

competente, já que podem existir, no federalismo, diferentes interesses dos entes no 

Licenciamento66. 

                                            
64  Art. 13.  Os empreendimentos e atividades são licenciados ou autorizados, ambientalmente, por um único 

ente federativo, em conformidade com as atribuições estabelecidas nos termos desta Lei Complementar.  
 § 1º 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. 

65 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 20ª ed. São Paulo: Malheiros, 2012, p. 
324. 
66 MILARÉ, Edis. Direito do ambiente. 6ª Ed., São Paulo: RT, 2009. p. 430. 
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Há muita discrepância entre os objetivos dos entes. Consequência disso, já há 

proposta legislativa67 visando alterar o art. 13 da Lcp 140/2011 e permitir a participação dos 

demais entes no Licenciamento Ambiental cuja competência originária seja da União. O 

fundamento é que os interesses da União nem sempre coincidem com os interesses do Estado 

ou do Município e, muitas vezes, são estes os obrigados a enfrentar os danos socioambientais 

causados às suas economias e populações, de um empreendimento de interesse nacional. 

Em suma, a alteração visa apenas tornar vinculante a manifestação dos entes 

impactados, o que hoje não é. 

Dito isso, passamos para a alteração do critério para a definição das 

competências de licenciar. E de início ressalta-se que a Lei Complementar 140/2011 também 

inovou neste quesito, deixando claro que o critério definidor é a localização do 

empreendimento ou atividade, não a extensão dos impactos, previsto na Resolução do 

CONAMA n. 237/97. Ademais, para os municípios, utilizou o critério da “Tipologia” a ser 

definida pelos respectivos Conselhos Estaduais de Meio Ambiente, considerando o porte, 

potencial poluidor e a natureza da atividade (art. 9º, XIV, “a”). Assim, pretende-se por um 

fim nas intermináveis incertezas sobre a competência municipal. 

Por fim, ainda na questão das competências materiais em licenciamento 

ambiental, extrai-se uma nova definição para a fiscalização ambiental, também trazida pela 

Lei Complementar 140/2011, antes definida pelo critério de quem tomava a iniciativa. 

Busca-se, com a mudança, conferir mais e melhor racionalidade jurídica ao tema, deixando 

de lado o entendimento de que mais entes fiscalizando, mais protegido estaria o meio 

ambiente. 

Pela nova regra, todos os entes mantêm a capacidade de fiscalizar, só que 

prevalecerá aquela exercida pelo ente competente para expedir a licença68, mesmo que ainda 

não tenha sido expedida. Assim, busca o legislador ordinário evitar a sobreposição de 

                                            
67 Projeto de Lei Complementar n. 404/2014, em trâmite na Câmara dos Deputados. 
68  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. (…) 
§ 3º. 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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atribuições e o bis in idem, o que tem trazido intensos debates sobre a sua constitucionalidade 

atualmente. 

A regra da “prevalência da fiscalização do ente competente para o 

licenciamento” contida no art. 17, §3º da LCp 140/2011 não diz respeito apenas ao ato (ação) 

de fiscalizar (autuação – início do processo administrativo). Obviamente, também é 

resguardado ao ente competente julgar pela não autuação do empreendimento, tornando nulo 

o ato do ente anterior.  

Talden Farias explica com mais precisão a questão: 

 Em outras palavras, o auto de infração valerá apenas até que o órgão responsável 
pelo licenciamento ambiental tome posição em relação à penalidade aplicada, seja 
ele mesmo lavrando o seu auto de infração, seja atestando a legalidade da atividade 
autuada. 

Se o ente federativo licenciador confirmar a regularidade do empreendimento, o 
ente meramente fiscalizador não poderá mais adotar qualquer medida 
administrativa, tendo em vista que nessa esfera prevalece o entendimento do 
responsável pelo licenciamento ambiental69. 

 

Ou seja, não é preciso – como pode se fazer entender a literalidade do §3º - que 

o ente competente efetivamente lavre um auto de infração, mas apenas que se manifeste 

expressamente (concordando ou discordando [do próprio auto ou do valor]). Mesmo assim, 

a importância da competência supletiva, neste caso, é importante para que, em casos de 

omissão ou de racionalidade, garantir a atuação estatal, independente de qual ente federado 

o faça. Repita-se, seja por omissão, seja, por exemplo, por uma atuação complementar entre 

os entes. 

 

1.7 Outros instrumentos utilizados no Licenciamento Ambiental. 

 

Já vimos que o Licenciamento ambiental visa a permissão ou não de uma 

atividade ou empreendimento com qualquer risco ao meio ambiente. E para cumprir este 

objetivo, o órgão licenciador deve ter em suas mãos todas as informações necessárias para 

sopesar os interesses em jogo e decidir de acordo com os objetivos públicos. 

                                            
69 FARIAS, Talden. Licenciamento Ambiental, aspectos teóricos e práticos. 4ª ed. Belo Horizonte: Fórum, 
2013. p. 127. 
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 Assim, necessita de instrumentos que lhes deem a dimensão mais aproximada 

dos impactos previstos, bem como a mais ampla participação popular possível, que confiram 

ampla legitimidade a este processo decisório. Por isso a importância das avaliações 

ambientais e das audiências públicas. 

 

1.7.1. Avaliação Ambiental e os Estudos de Impacto Ambiental (EIA-RIMA). 

 

Vimos, no item. 1.5, que a Licença Prévia é concedida na fase preliminar ao 

empreendimento, aprovando sua localização e concepção, bem como atestando a viabilidade 

ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos nas 

próximas fases do projeto. Por este motivo, a Cartilha do Licenciamento Ambiental 

publicada pelo Tribunal de Contas da União – TCU70 destacou a Licença Prévia como a mais 

importante dentre todas as licenças, pois é antes dela que são apresentadas as avaliações de 

impacto ambiental. 

É esta avaliação de impacto ambiental que irá subsidiar o órgão licenciador a 

aprovar ou não um projeto de atividade econômica. Identificando os impactos e as áreas de 

influência (diretas ou indiretas), imporá medidas mitigadoras ou condicionantes para sua 

aprovação, abrangendo localização, características do entorno, tipo de atividade, resíduos a 

serem gerados, poluição atmosférica, hídrica, sonora e visual, e outros. 

A Avaliação de Impactos Ambientais (AIA) é um instrumento de gestão 

ambiental criado na Lei da Política Nacional do Meio ambiente (Lei n. 6.938/81) e, como o 

próprio Licenciamento, também inspirado pelo direito norte-americano, na National 

Environmnental Policy Act of 1969. Para Talden Farias, é um instrumento de defesa do meio 

ambiente constituído por um conjunto de procedimentos técnicos e administrativos que 

visam à realização da análise sistemática dos impactos ambientais da instalação ou operação 

de uma atividade e suas diversas alternativas, com finalidade de embasar as decisões quanto 

ao seu licenciamento71. No mesmo sentido, Eduardo Bim defende que sejam instrumentos 

para mensurar o impacto ambiental, servindo de subsídio ao processo decisório ambiental, 

seja em qual espécie for72. 

                                            
70 BRASIL. Cartilha do Licenciamento Ambiental. p. 13. 
71 FARIAS, Talden. Licenciamento Ambiental. 4ª ed. p. 68. 
72 BIM, Eduardo. p. 137. 



40 
 

O termo “avaliação”, cunhado pela lei do PNMA, compreende diversos tipos de 

estudos, como o Relatório de Controle Ambiental (RCA) e o Relatório Ambiental Preliminar 

(RAP), por exemplo. Contudo, sua principal espécie, tanto que não é rara a confusão dela 

com o próprio gênero73, é o Estudo de Impacto Ambiental (EIA). 

No entanto, não há o que confundir. Édis Milaré explica que as avaliações de 

impacto ambiental são bem mais abrangentes que os Estudos de Impacto ambiental, 

inclusive por poderem ser exigidas tanto previamente em relação à execução física de 

empreendimentos, como em relação a políticas e planos, como a Avaliação Ambiental 

Estratégica74. 

Esta diferença também foi exposta por Talden Farias, que adverte sobre a 

possibilidade de a avaliação ambiental ocorrer dentro ou fora de um Licenciamento 

ambiental, ao passo que o Estudo de Impacto Ambiental apenas no âmbito deste 

procedimento75. Portanto, claramente são coisas distintas. 

A propósito, sobre os Estudos de impacto Ambiental (EIA) sabe-se que foi 

previsto somente no Decreto n. 88.351/83, em seu art. 18, vinculado ao Licenciamento 

Ambiental. Contudo, essa vinculação gerou dúvidas conceituais, pois o EIA-RIMA não fora 

incluído expressamente como um instrumento de gestão ambiental da Política Nacional, 

iniciando a confusão entre os termos. Somente com o advento da Resolução do CONAMA 

nº 01/86, ficou esclarecido ser o EIA-RIMA uma subespécie das Avaliações Ambientais.  

Além disso, a Resolução CONAMA n. 01/86 também enumerou quais atividades 

seriam passíveis obrigatoriamente de sua elaboração como condição para o licenciamento76. 

                                            
73 Esta confusão se dá porque a Constituição Federal, em seu art. 225, §1º, IV, apenas menciona o Estudo de 
Impacto Ambiental, não fazendo qualquer alusão à Avaliação Ambiental como previa a Lei da Política 
Nacional do Meio Ambiente, anterior, mas recepcionada. 
74 MILARÉ, Edis. Direito do Ambiente. p. 751-752. 
75 FARIAS, talden. Licenciamento ambiental. 4ª e. p. 70. 
76 Artigo 2º - Dependerá de elaboração de estudo de impacto ambiental e respectivo relatório de impacto 
ambiental - RIMA, a serem submetidos à aprovação do órgão estadual competente, e do IBAMA e1n caráter 
supletivo, o licenciamento de atividades modificadoras do meio ambiente, tais como: 
I - Estradas de rodagem com duas ou mais faixas de rolamento; 
II - Ferrovias; 
III - Portos e terminais de minério, petróleo e produtos químicos; 
IV - Aeroportos, conforme definidos pelo inciso 1, artigo 48, do Decreto-Lei nº 32, de 18.11.66; 
V - Oleodutos, gasodutos, minerodutos, troncos coletores e emissários de esgotos sanitários; 
VI - Linhas de transmissão de energia elétrica, acima de 230KV; 
VII - Obras hidráulicas para exploração de recursos hídricos, tais como: barragem para fins hidrelétricos, acima 
de 10MW, de saneamento ou de irrigação, abertura de canais para navegação, drenagem e irrigação, retificação 
de cursos d'água, abertura de barras e embocaduras, transposição de bacias, diques; 
VIII - Extração de combustível fóssil (petróleo, xisto, carvão); 
IX - Extração de minério, inclusive os da classe II, definidas no Código de Mineração; 
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Posteriormente, o instrumento ganhou contornos constitucionais com a Carta de 1988, 

tornando-se a mais importante das espécies de avaliações ambientais. De acordo com o 

inciso IV do §1º do artigo 225, o EIA-RIMA será exigido para a instalação de obra ou 

atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente. Esta 

mesma condição foi incluída posteriormente na Lei da Política Nacional do Meio Ambiente 

pela lei 8.028/90. 

Um detalhe sobre o rol de atividades passíveis de EIA. Assim como no rol de 

atividades passíveis de licenciamento, este rol é exemplificativo. Obviamente, representa 

uma presunção de potencialidade danosa ao meio ambiente, por isso a sua previsão. No 

entanto, é possível a dispensa de determinada atividade, mesmo contida na referida 

resolução, dependendo do seu tamanho ou potencial lesivo especificamente mensurado 

como dispensável de EIA-RIMA 

Seguindo a lógica de necessidade de exigência do próprio licenciamento 

ambiental – que também possui um rol de atividades –, o que irá definir a exigência ou não 

de EIA-RIMA é o grau de potencialidade de causar degradação ambiental. Se, previamente, 

o órgão competente avaliar que uma atividade, mesmo que presente no rol da Resolução 

01/86, não demonstrar essa potencialidade, poderá ser exigida uma avaliação ambiental de 

menor complexidade. Mais uma vez estamos diante de uma discricionariedade do 

administrador77. 

Assim, as avaliações de impacto ambiental, mesmo não vinculantes à emissão 

da licença, terão um papel fundamental no processo de licenciamento, sendo muito mais do 

que um mero documento instrutório, impondo ao órgão licenciador a necessidade de 

fundamentar verdadeiramente sua decisão em caso de discordância. Isso significa, 

concretamente, que todos os elementos presentes nos estudos ambientais deverão ser 

analisados. 

                                            
X - Aterros sanitários, processamento e destino final de resíduos tóxicos ou perigosos; 
Xl - Usinas de geração de eletricidade, qualquer que seja a fonte de energia primária, acima de 10MW; 
XII - Complexo e unidades industriais e agro-industriais (petroquímicos, siderúrgicos, cloroquímicos, 
destilarias de álcool, hulha, extração e cultivo de recursos hídricos); 
XIII - Distritos industriais e zonas estritamente industriais - ZEI; 
XIV - Exploração econômica de madeira ou de lenha, em áreas acima de 100 hectares ou menores, quando 
atingir áreas significativas em termos percentuais ou de importância do ponto de vista ambiental; 
XV - Projetos urbanísticos, acima de 100ha. ou em áreas consideradas de relevante interesse ambiental a 
critério da SEMA e dos órgãos municipais e estaduais competentes; 
XVI - Qualquer atividade que utilize carvão vegetal, em quantidade superior a dez toneladas por dia. 
77 Caso da discricionariedade técnica. 



42 
 

 

1.7.2. Participação Popular. Os comentários e audiências públicas. 

 

No licenciamento ambiental, a participação popular não corresponde a um 

suposto princípio democrático, que predispõe etapas de decisão através de democracia 

(digamos, “mais”) direta; mas sim ao princípio participativo, que pressupõe todas as etapas 

da democracia direta, menos a de decisão. A participação popular no processo de 

licenciamento ambiental é consultiva e absolutamente informativa, onde a característica 

predominante é a não vinculação sobre o que ali foi decidido ou levantado. Em suma, o 

direito em questão é de participação, não de decisão. Esses instrumentos são consultivos, 

não deliberativos. 

Em matéria ambiental, nos dizeres de José Afonso da Silva78, a participação 

popular é uma exigência que advém da própria natureza do bem que está tutelado: o 

patrimônio ambiental. Diz o autor que, “se este é um bem de uso comum do povo, como diz 

o art. 225 da Constituição, nada mais coerente do que esse povo ter acesso a um instrumento 

da política de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente”.  

No Licenciamento, a participação popular se dá em duas etapas: na fase de 

comentários e nas audiências públicas. Ambos os instrumentos estão previstos no art. 11, 

§2º da Resolução CONAMA n. 01/86, o qual aduz: 

 

Artigo 11 - Respeitado o sigilo industrial, assim solicitando e demonstrando pelo 
interessado o RIMA será acessível ao público. Suas cópias permanecerão à 
disposição dos interessados, nos centros de documentação ou bibliotecas da 
SEMA e do estadual de controle ambiental correspondente, inclusive o período de 
análise técnica, 

§ 2º - Ao determinar a execução do estudo de impacto ambiental e apresentação 
do RIMA, o estadual competente ou o IBAMA ou, quando couber o 
Município, determinará o prazo para recebimento dos comentários a serem 
feitos pelos órgãos públicos e demais interessados e, sempre que julgar 
necessário, promoverá a realização de audiência pública para informação 
sobre o projeto e seus impactos ambientais e discussão do RIMA, 

 

Esta norma esgotou a matéria sobre os comentários, tornando obrigatória a 

abertura de prazo para qualquer interessado se manifestar sobre o Relatório de Impacto 

                                            
78 SILVA, José Afonso da. Op. Cit. p. 300. 
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ambiental – RIMA. De outra sorte, pela mesma norma acima, a realização das audiências 

públicas está condicionada às particularidades do caso concreto, a depender do 

preenchimento de alguns requisitos e apenas quando a autoridade licenciadora “achar 

necessária”.  

Outras resoluções aprofundaram o tratamento das audiências públicas no 

licenciamento ambiental. Foi o caso da Resolução n. 09/87 que, em seu art. 2º, reafirmou 

apenas ser realizada a audiência quando fosse necessária ou quando solicitada por entidade 

civil, pelo Ministério Público ou por, no mínimo, cinquenta cidadãos. A grande alteração foi 

a eliminação da exclusividade da discricionariedade administrativa a realização das 

audiências, incluindo a possibilidade de terceiros virem a exigi-la. Note-se, entretanto, que 

a mesma não alterou o caráter complementar e não obrigatório das mesmas. 

Em seguida, a Resolução n. 237/97 também abordou o instrumento, reforçando 

a sua não obrigatoriedade ao defender sua realização apenas quando couber, de acordo com 

a regulamentação (Art. 3º e; art. 10, V e VI). 

Contudo, não há primazia sob a ótica da importância e da complexidade de cada 

um dos instrumentos. A despeito da evidente não obrigatoriedade, não se pode tirar das 

audiências públicas a característica de principal instrumento de participação no 

licenciamento ambiental, mais importante e efetivo que os comentários, pois sua dinâmica 

participativa exerce muito mais influência e eficácia no levantamento de informações sobre 

o empreendimento que está a licenciar. É um instrumento bem mais completo e “oxigenado” 

sobre os estudos que os comentários, por sua vez “frios” e pontuais. As audiências buscam 

garantir a universalidade e a ampla participação da comunidade afetada, permitindo aos 

interessados o conhecimento do conteúdo do EIA-RIMA de forma mais dinâmica, bem 

como, se manifestarem sobre o mesmo e auxiliem na construção do posicionamento do órgão 

ambiental sobre o empreendimento. Inclusive na decisão sobre as condicionantes. 

Com essas características, cabe a conclusão de que as audiências públicas 

possuem dupla finalidade no processo de licenciamento: a) informar à sociedade o conteúdo 

da decisão a ser tomada e b) promover a discussão sobre o tema a ser decidido.  

Assim, resta garantido o amplo direito de participação com as audiências 

públicas e na fase de comentários, mas as informações, exigências ou questionamentos 

ocorridos em cada uma das fases, mesmo não vinculando o órgão licenciador, são 

importantíssimas fontes dos problemas que o empreendimento enfrentará, bem como um 
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instrumento potente de pressão popular. Contudo, cabe apenas ao órgão ambiental esta 

avaliação, que poderá tornar ou não uma exigência surgida nas audiências como 

condicionante do licenciamento. 

 

1.7.3. Avaliação Ambiental Estratégica (AAE). 

 

A Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) constitui uma modalidade da 

Avaliação de Impactos Ambientais (AIA) futuros e corresponde aos estudos efetuados no 

âmbito de elaboração das Políticas, Planos e Programas públicos setoriais (PPPs). Tais 

estudos abrangem os impactos das PPPs sobre as dimensões ecológica, econômica, social e 

cultural do ambiente. Logo, a instituição de AAE visa proporcionar a AIA de PPPs 

previamente à sua implantação e a proposição de medidas mitigadoras e compensatórias79. 

Luiz Enrique Sanchez define avaliação ambiental estratégica (AAE) como uma 

avaliação de impacto de ações mais amplas que projetos individuais, ou seja, se refere à 

avaliação das consequências ambientais de políticas, planos e programas (PPPs), em geral 

no âmbito de iniciativas governamentais ou organizações privadas80. 

Trata-se, na verdade, ao contrário das Avaliações de impacto ambiental 

utilizadas no seio do licenciamento, de um tipo de avaliação prévia, elaborada no 

planejamento ambiental. Não tem relação direta, na sua elaboração, com o licenciamento, 

portanto81. Segundo Edis Milaré, não se ocupará de impactos ou efeitos nocivos a um 

determinado ambiente, mas sim de uma escolha ou decisão necessária à formulação de uma 

política de governo que se preocupe em determinar, com acerto, área geográfica e tempo 

para implantar um programa ou projeto de desenvolvimento, como estratégia política, 

econômica e social82. 

                                            
79 GANEN, Roseli Senna (coord.); JURAS, Ilídia A. G. M.; VIANA, Maurício B.; MERCADANTE, Maurício; 
ARAÚJO, Suely M. V. G.; BRASILEIRO, Verônica M. M. Avaliação Ambiental Estratégica. Brasília: 
Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados, 2014. p. 3. 
80 SANCHEZ, Luiz Enrique. Avaliação Ambiental Estratégica e sua aplicação no Brasil.  
81 Obviamente este instrumento possui alguma relação com o licenciamento, de maneira indireta, entretanto. 
Isso porque sua elaboração será, mesmo também antecipada, desatrelada ao licenciamento, o que pretenderá 
conferir maior segurança e previsibilidade ao processo do licenciamento, evitando estudos casuísticos e 
diretamente interessados. 
82 MILARÉ, Edis. Direito do Ambiente. Op. Cit. p. 752 
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Em suma, enquanto à AIA estará vinculada ao licenciamento, a AAE estará 

vinculada ao planejamento macro ou regional, atraído mais ao zoneamento. Seu grande 

potencial está em influenciar a própria formulação dos PPPs, assim como um dos principais 

papéis da avaliação de impacto ambiental de projetos é o de formular alternativas de projeto 

que evitem ou reduzam os impactos adversos ou que possibilitem maiores ganhos 

ambientais. Tem se firmado dessa forma, portanto, devido a dois fatores: (i) os impactos 

socioambientais adversos de PPPs e (ii) as limitações inerentes à avaliação de impactos 

ambientais de projetos. 

A sua justificativa insere-se quando admitimos que a análise de impactos projeto 

a projeto tende a multiplicar os esforços para a elaboração de diagnósticos ambientais para 

a mesma região, com a consequente impossibilidade de agilizar o licenciamento ambiental, 

sobrecarregando esse instrumento. Assim, deveriam ser objeto de avaliação ambiental não 

cada projeto, mas políticas, planos e programas setoriais (PPPs), como os relativos a energia 

e transporte, bem como aqueles relacionados com o uso do território, o qual cobre todas as 

atividades a serem implementadas em uma determinada área. Além disso, deveriam ser 

objeto de análise ambiental as políticas ou ações que não necessariamente se implementam 

por meio de projetos, mas que podem ter impactos ambientais significativos, como as 

políticas de incentivos ou de créditos. 

A AAE já é um instrumento de gestão ambiental já bastante utilizado em boa 

parte do mundo. No entanto, no Brasil ainda não foi instituída por lei, o que não a vincula 

necessariamente ao Licenciamento nem a nenhum dos instrumentos existentes. Mesmo 

assim, o Ministério do Meio Ambiente já recomendou que a AAE fosse implementada no 

Brasil mediante lei, mas sem atrelar a elaboração de estudos de AAE ao licenciamento 

ambiental. Segundo Luis Sanchez, um nítido impulsionador da AAE no Brasil tem sido a 

dificuldade de licenciamento ambiental de certos grandes projetos83, já que a relevância da 

AAE está exatamente em ser utilizada como diagnóstico prévio e amplo dos impactos 

ambientais em uma macrorregião.  

 

1.8 Conclusão do Capítulo e delimitação do tema. 

 

                                            
83 SANCHEZ, Luis Enrique. Op. Cit. 15. 



46 
 

Apresentadas as noções gerais do Licenciamento Ambiental, entende-se o 

motivo de ter se transformado no principal instrumento de gestão ambiental no Brasil: 

Porque no seu bojo, o Estado é capaz de obter as informações necessárias e tomar as decisões 

que correspondam às expectativas da sociedade sobre a intervenção humana em um 

determinado ecossistema específico. Assim, diferentemente dos demais instrumentos de 

gestão ambiental, o licenciamento acabou atraindo para si todas as angústias da preservação 

ambiental ante os empreendimentos que trazem algum tipo de impacto ambiental. 

É neste procedimento que todas as ponderações sobre a concepção, instalação e 

operação das atividades que tenham algum impacto ao meio ambiente são discutidas, 

trazendo para si toda a controvérsia ideológica entre livre iniciativa x preservação ambiental. 

No entanto, por conta deste conflito e tudo o que dele decorre, o Licenciamento 

ambiental é visto como inibidor da instalação de empreendimentos e projetos no país, 

especialmente em regiões de maior complexidade ambiental. A dificuldade de sua 

compreensão e, por isso, sua intensa burocratização (inclusive através de judicialização), faz 

o instrumento sofrer severas críticas, que levam constantemente à reflexão sobre qual o 

efetivo papel do licenciamento. E a reação a isso são as constantes tentativas de 

flexibilização de suas regras, contaminando, assim, também sua própria essência. 

Por isso a necessidade de um maior aprofundamento sobre o Licenciamento 

ambiental. É preciso que sejam identificadas suas virtudes e deficiências para que seja 

possível aprimorá-lo e torna-lo menos burocratizado, o que não significa, obviamente, 

menos protetivo. O objetivo deste trabalho é tentar identificar nas críticas, as próprias 

virtudes do licenciamento, buscando seu aprimoramento sem deixa-lo enfraquecer quanto 

ao seu papel e quanto à sua abrangência protetiva. 

Neste contexto, nos próximos capítulos, iremos aprofundar o debate sobre essa 

tentativa de substancial alteração normativa proposta, iniciando pela constatação de que as 

normas de direito ambiental, especialmente relacionadas ao licenciamento, são muito 

abertas, deixando extensa margem para a ideologização do direito. 
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CAPÍTULO 2. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA E CONCEITOS 

JURÍDICOS INDETERMINADOS NA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL E SEU 

REFLEXO NO LICENCIAMENTO.  

 

Como vimos no primeiro capítulo, o Licenciamento Ambiental se apresenta 

como um ato administrativo emanado ao final de um longo e complexo processo de 

avaliações e ponderações sobre bens e valores totalmente dinâmicos, ante a uma tradição 

jurídica de enfrentamento geralmente estático e costumeiro. Essa complexidade desafia a 

capacidade do operador do Direito fazer frente, de maneira harmônica e segura, às demandas 

norteadoras de uma eficiente política ambiental. 

O principal motivo é que os atuais problemas do Licenciamento Ambiental se 

estendem ao padecimento, assim como do próprio Direito Ambiental, de controvérsias 

conceituais que dificultam a aplicação eficaz de seus comandos ou orientações normativas. 

Roberto Mangabeira Unger, ainda em 2009, quando titular da Secretaria de Assuntos 

Estratégicos da Presidência da República – SAE, publicou um estudo, cujo trecho abaixo 

resumiu suas inquietações sobre o tema: 

O licenciamento ambiental se tornou um dos temas mais controvertidos e 
menos compreendidos do país. Critica-se tudo no processo de licenciamento: a 
demora injustificada, as exigências burocráticas excessivas, as decisões pouco 
fundamentadas, a insensatez desenvolvimentista de empreendedores, a 
contaminação ideológica do processo. O que ainda não se compreendeu com 
clareza – ou, ao menos, não se expressou com precisão – é a raiz do problema. O 
problema radical do direito ambiental brasileiro em geral, e do licenciamento em 
particular, tem três faces.  

A primeira face do problema é a “anomia”, isto é, a ausência de lei. O 
licenciamento ambiental é o reino da discricionariedade administrativa. O país 
convive, desde meados dá década de 1970, com legislação escassa e que há muito 
se tornou desatualizada. Na ausência de normas claras que definam as 
competências para licenciar, fiscalizar e punir, bem como as etapas do processo 
de licenciamento, os órgãos ambientais atuam de maneira desgovernada, em um 
ambiente de ampla insegurança.  

A segunda face do problema diz respeito à substância do direito ambiental.  Por 
um lado, o direito ambiental brasileiro carece de critérios balizadores que 
reconheçam a importância de se compatibilizar, ao lado do ideal de preservação, 
o ideal de desenvolvimento. Por outro, o princípio da precaução é, com frequência, 
interpretado de maneira excessiva, para bloquear qualquer ação que cause impacto 
ao meio ambiente.  A área do direito ambiental que mais sente as consequências 
desses dois problemas – a inexistência do primado do direito ao desenvolvimento 
e os excessos do princípio da precaução – é o processo de licenciamento, que acaba 
se tornando uma ferramenta ideológica para negar empreendimentos, distorcendo-
se um papel parametrizador da ação humana sobre o meio ambiente.  

A terceira face do problema é a inexistência, no Brasil, de processo de avaliação 
ambiental estratégica integrada, que considere conjuntamente as demandas de 
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infraestrutura no país e as melhores opções para mitigar seus impactos ambientais 
e socioeconômicos.  Na falta de um planejamento integrado, desloca-se o âmbito 
de decisão política sobre as obras prioritárias ao desenvolvimento sustentável para 
o processo de licenciamento ambiental.  Com isso, perde-se a visão sistêmica dos 
investimentos em infraestrutura e do impacto sobre o meio ambiente, e passa-se a 
julgar, caso a caso, projeto por projeto, o que é prioritário para o desenvolvimento 
sustentável do país.84 

 

A avaliação crítica do autor ainda é, em parte, verdadeira, embora tenha 

apresentado avanços pontuais, especialmente no quesito “ausência de normas”85. E já vimos 

que o nascimento de normas ambientais é um movimento recente, que pretende dar, 

paulatinamente, segurança jurídica ao direito ambiental e, especialmente, ao processo de 

licenciamento.  

Em trabalho anterior86, pudemos analisar a evolução da legislação ambiental 

brasileira ao comparar três projetos de mineração na Amazônia em diferentes períodos: Um 

iniciado na década de 1940; outro na década de 1970 e; o terceiro iniciado já em 2005. A 

diferença temporal entre eles destacou não só a evolução conceitual e científica, mas 

principalmente os graves problemas gerados pela falta de normas regulamentadoras e 

protetoras de um bem tão importante. 

Naquela oportunidade, constatamos que na década de 1940, durante o projeto de 

exploração de Manganês no município de Serra do Navio/AP, não havia, nem na sociedade 

civil nem nas instituições governamentais, preocupação alguma com o meio ambiente em si 

nem com os impactos ambientais oriundos de qualquer atividade econômica. Isso resultou 

numa total ausência de legislação ambiental protetiva e na suficiência da mera vontade do 

governante para a liberação do projeto, sem qualquer compensação, no que ocasionou sérios 

impactos ambientais87.  

O segundo projeto comparado, de extração de bauxita em Oriximiná/PA, iniciou 

de maneira semelhante, nos anos de 1970. Sem a regulamentação de uma legislação 

                                            
84 BRASIL, Secretaria de Assuntos estratégicos. UNGER, Mangabeira. .Disponível em: 
http://www.law.harvard.edu/faculty/unger/portuguese/pdfs/11_Licenciamento_ambiental1.pdf 
Acesso em: 09/01/2016. 
85 É necessário destacar que a afirmação “ausência de normas” se refere à leis em sentido estrito e não das 
normas infralegais, muito presentes no Direito ambiental, quais sejam as Resoluções, Portarias, Instruções 
Normativas, e outras.  
86 Figueiredo, Yuri J N. mineração e Desenvolvimento Sustentável no Brasil. Uma análise do Licenciamento 
Ambiental em projetos minerais na Amazônia. Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo – USP. 
Faculdade de Direito. Departamento de Direito Econômico e Financeiro. São Paulo: 2012.p . 109-162. 
87 Idem. p. 118-121. 
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ambiental efetiva, privilegiou-se o interesse do governo brasileiro em viabilizar “grandes 

projetos” sem a efetiva avaliação e compensação dos impactos ambientais. No entanto, a 

importância deste exemplo está no fato de que, com a constante evolução da legislação no 

pós-Constituição, uma etapa do projeto se submeteu ao Licenciamento Ambiental, impondo 

mudanças drásticas ao modo de gestão ambiental da empresa responsável88. 

Por fim, o projeto de extração de bauxita em Juruti/PA iniciado em 2005, neste 

quadro comparativo, é um caso modelo de empreendimento mineral totalmente gerido 

conforme a atual legislação ambiental. Licenciamento prévio em todas as etapas, avaliações 

ambientais repetidamente elaboradas, processo participativo da comunidade impactada, etc., 

foram instrumentos utilizados antes e durante a execução do empreendimento89.  

A conclusão deste estudo foi que as normas de proteção ambiental, 

especialmente sobre o licenciamento, avançaram bastante ao longo do tempo. 

Principalmente em relação à definição de competências ambientais após a edição da Lcp 

140/2011, do Decreto federado n. 8.437/2015 e da participação dos Conselhos Estaduais de 

Meio (COEMAS), diminuindo as incertezas sobre o papel de cada ente federado.  

Antônio Herman Benjamin concorda com o avanço normativo, especialmente 

pela constitucionalização da proteção ambiental. Para o autor, entre outros benefícios da 

constitucionalização do ambiente, no seu aspecto substantivo, há a redução da 

discricionariedade administrativa, na medida em que esta constitucionalização traz 

imposições ao administrador no sentido de permanente proteção do meio ambiente. Do 

mesmo modo possibilita ao cidadão comum questionar os atos e ações administrativas que 

possam prejudicar os sistemas naturais e a biodiversidade90. 

Contudo, contra este otimismo, pesam ainda dois fatos: (i) o primeiro, menos 

grave, de que a discricionariedade administrativa ainda é muito presente no Direito 

Ambiental. E aqui tratamos da discricionariedade propriamente dita, cuja decisão é 

claramente conferida a quem de direito. (ii) O segundo, mais grave, é a constatação de que, 

apesar da evolução normativa (quantitativa), permanecem falhas compreendidas na falta de 

clareza, objetividade e definição sobre muitos conceitos jurídicos abrangidos pela legislação 

                                            
88 Figueiredo, Yuri J N. Op. Cit.. p. 127-135. 
89 Idem.  135-156. 
90 BENJAMIN, Antonio Herman de Vasconcellos e. Constitucionalização do ambiente e ecologização da 
Constituição brasileira. In: CANOTILHO, José Joaquim Gomes; LEITE, José Rubens Morato (org.). Direito 
constitucional ambiental brasileiro. 4. ed. São Paulo : Saraiva, 2011. p. 77. 
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ambiental (qualitativas). São os conceitos jurídicos indeterminados, muito presentes na 

legislação ambiental brasileira. E sua presença em demasia traz graves consequências na 

aplicação concreta do direito ou dever em questão, tornando cada vez mais as relações 

sociais submissas ao Poder Judiciário, nem sempre o melhor lugar para este tipo de debate. 

 

2.1 Discricionariedade Administrativa e Conceitos Jurídicos 

Indeterminados. Aspectos teóricos. 

 

Entre a clássica divisão dos atos administrativos, a licença ambiental é 

conceituada como ato administrativo com discricionariedade técnica, mantendo-se sua 

característica discricionária, ao mesmo tempo em que vincula o órgão licenciador à 

fundamentação baseada nos estudos ambientais apresentados no processo. 

Ocorre que essa “tecnicidade” adicionada à discricionariedade não é capaz de 

reduzir os questionamentos sobre a necessidade de se conferir maior segurança jurídica aos 

empreendimentos sujeitos ao licenciamento. E para isso, alguns doutrinadores ainda 

defendem ter outra natureza jurídica o ato, tornando-o vinculado91. 

No entanto, por motivos já justificados, não cremos que esteja na natureza 

jurídica da licença ambiental o problema. Ou seja, a manutenção de sua insegurança jurídica 

não advém, necessariamente, da imposição de fundamentação sobre a decisão passível de 

uma avaliação discricionária. Cremos estar, então, nos conceitos que delineiam o exercício 

desta discricionariedade. E para compreender isso, devemos explorar a importância do 

fenômeno da discricionariedade administrativa no direito brasileiro. 

 

2.1.1. A Origem da Discricionariedade Administrativa: O próprio Princípio da 

legalidade. 

 

O Princípio da Legalidade é o que dá origem ao Estado de Direito, identificando-

o e qualificando-o como tal. E desta concepção também nasceu o Direito Administrativo, 

absorvendo a necessidade de submissão, também, do Estado às leis. 

                                            
91 Ver Capítulo 1, item “1.3.1”, sobre a natureza jurídica das licenças ambientais. 
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Pelos relatos históricos, o antigo “Estado-Polícia” Europeu dos séculos XVI a 

XVIII caracterizava-se pela forma de governo monárquica absolutista, prevalecendo a 

vontade absoluta dos reis ante a seus súditos, num sistema legal unidirecional onde não havia 

qualquer distinção conceitual entre discricionariedade e arbitrariedade. Eram sinônimas. Era 

uma fase onde a ideia de legalidade se constrangia ante a vontade do rei. 

O advento das Revoluções liberais do século XVIII – a Americana (1776) e a 

Francesa (1789) – fez nascer uma crescente preocupação com a proteção de direitos 

individuais (especialmente de liberdade e de propriedade) dos cidadãos contra os abusos 

estatais, cujo instrumento mais eficaz em prol desta luta é a lei.  

É com o surgimento do Estado de Direito, ou seja, por meio da lei, que se 

conseguiu pôr freios à atividade arbitrária estatal. E embora tenha sido constituído e 

orientado contra o Estado Absolutista, o Estado de Direito seria caracterizado como aquele 

submetido efetivamente ao Direito, cujo Poder e atividade estão controlados e regulados pela 

lei, entendendo-se direito e lei como expressões da vontade geral92. 

No campo teórico, pode-se dizer que dois pensadores contribuíram 

majoritariamente para a formulação do conceito e conteúdo do Estado de Direito: Jean 

Jacques Rousseau, com seu Contrato Social, e Montesquieu, com O espírito das Leis. Celso 

Antônio Bandeira de Mello resume a participação de cada um: 

 

Com efeito, o pensamento de Jean Jacques Rousseau, que em sua última e 
derradeira instância se apoia na ideia da igualdade, sustenta a soberania popular. 
Sendo todos os homens iguais, todo o poder a eles pertenceria. O Estado receberia 
parcelas de poder deferidas pelos vários indivíduos. De sorte que sua origem, a 
justificação do poder, não mais residiria em algum direito divino, ou na simples 
positividade derivada da força, mas, pelo contrário, seria uma resultante direta da 
vontade consonante dos vários indivíduos que compõem o todo social. É a ideia 
de soberania popular, é a ideia da democracia. 

De outro lado, o pensamento do Barão de Montesquieu, acima de tudo pragmático, 
fundava-se na observação de um fato, por ele afirmado como uma constante 
indesmentida e cuja procedência realmente não admite contestação, isto é: todo 
aquele que tem poder tende a abusar dele. Para evitar que os governos se 
transformem em tiranias, cumpre que o poder detenha o poder, porque o poder vai 
até onde encontra limites. Daí sua clássica formulação de que, para contê-lo, é 
necessário que aquele que faz as leis nem julgue nem execute, que aquele que 
executa nem julgue nem faça as leis, e que aquele que julga nem faça as leis nem 
execute.93 

                                            
92 DÍAZ, Elias. Estado de Derecho y Sociedad Democratica. p. 13. Apud. MENDES, Gilmar F.; COELHO, 
Inocêncio M.; BRANCO, Paulo G. Gonet. (orgs.) Curso de Direito constitucional. p. 36. 
93 BANDEIRA DE MELLO, celso Antônio. Discricionariedade e controle judicial. p. 11 
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Com as premissas teóricas acima, conclui no mesmo sentido antes esposado, 

quando diz, sem nenhum receio de equívoco, que o Estado de Direito pressupõe a atividade 

administrativa como fundamental e essencialmente uma atividade sublegal, infralegal.  

Gilmar Mendes complementa ainda que o que se está a indicar modernamente 

como verdadeiro Estado de Direito deve atender, pelo menos, as seguintes exigências 

fundamentais: (i) império da lei (como expressão da vontade geral); (ii) divisão de Poderes 

– Legislativo, Executivo e Judiciário; (iii) legalidade da administração, o que predispõe uma 

atuação conforme a lei e; (iv) direitos e liberdades fundamentais94.  

Nesse contexto, como bem lembra Maria de Lourdes Flecha Cançado, a 

Administração pública poderia fazer somente aquilo que estivesse expressamente autorizado 

em lei, ou, ainda, aquilo que não fosse pode ela proibido95, tendo a discricionariedade 

administrativa sofrido muitas resistências para sua manutenção no ordenamento jurídico, 

pois sua concepção baseava-se em uma parcela da atividade administrativa totalmente 

desvinculada do ordenamento jurídico-legal, resumindo-se na possibilidade de atos 

administrativos totalmente isentos de qualquer controle judicial.  

Andreas Krell muito bem resume a discricionariedade administrativa no 

contexto pós-absolutismo, afirmando que a mesma “passou a ser considerada um corpo 

estranho dentro do Estado de Direito, um resquício da arbitrariedade monárquica que 

deveria ser eliminado”.96 

Neste diapasão, a antítese da discricionariedade é a vinculação, representada 

pela ampla, profunda e indubitável disciplina normativa do comportamento administrativo. 

Todos os aspectos pertinentes ao comportamento administrativo estão indicados na lei, não 

havendo, portanto, um ponto de fuga para eventual atividade volitiva do administrador: a 

decisão acaba sendo tomada pela lei, e não pelo administrador. 

Assim, a robustez normativa enseja a vinculação determinante do 

comportamento fático, importando num único ato possível para o caso concreto, prévia e 

                                            
94 MENDES, Gilmar F.; COELHO, Inocêncio M.; BRANCO, Paulo G. Gonet. (orgs.) Curso de Direito 
constitucional. p. 37 
95 CANÇADO, Maria de Lourdes F. L. X. Os conceitos jurídicos indeterminados e a discricionariedade 
administrativa. p. 37. 
96 KRELL, Andreas. Op. Cit. p. 14. 
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abstratamente fornecida pela norma, impondo ao administrador tão-somente acessá-la por 

via interpretativa e implementá-la na realidade fática. 

Contudo, devido à crise social imposta Estado Liberal e sua consequente 

abstenção, consagrando o chamado Estado Social, com demandas coletivas e emergenciais 

que impuseram uma nova dinâmica à sociedade moderna, o modelo de atuação estatal 

vinculado – estrita e profundamente – à lei defasou-se. Primeiro porque é tão raro a lei prever 

todas as situações de fato corridas na sociedade, quanto que a norma jurídica identifique com 

precisão necessária a única conduta aplicável àquele fato previsto. Segundo, porque a 

Administração Pública perdeu sua capacidade de contraposição às demandas sociais, pois 

depende exclusivamente do Poder Legislativo para agir, o qual, por sua própria 

característica, também é impossibilitado de regulamentar de maneira célere e em detalhes os 

casos dependentes de atuação do Executivo. 

Para fazer frente a estas questões e dando uma nova roupagem hermenêutica ao 

Princípio da Legalidade, volta a ganhar apoio justeórico o instituto da discricionariedade 

administrativa, consistindo numa abertura normativa proposital pelo Poder Legislativo, 

através da edição de normas menos precisas, que deixam ao executor a liberdade, dentro de 

uma margem pré-determinada, de preenchimento e execução do Direito no caso concreto.  

 Andreas Krell ensina que “o legislador concederá um grau maior de 

discricionariedade onde as circunstâncias da realidade, que deve ser regulamentada, 

dificilmente são previsíveis, e o alcance de um determinado fim exige o exercício de 

conhecimentos específicos da Administração para garantir uma decisão justa e correta”.97 

Ou seja, para enfrentar o amplo e diversificado leque de atribuições que a nova 

Administração Pública no Estado de Direito Social impõe, o exercício da discricionariedade, 

se amparada pela lei, passa a ser um importante instrumento de implementação de políticas 

atinentes a satisfazer o interesse público. 

Portanto, se antes tivemos um exercício de discricionariedade associado à 

arbitrariedade, passamos a ter uma discricionariedade associada ao exercício da própria 

legalidade. E isso significa que a discricionariedade administrativa apenas é entendida como 

a margem de liberdade conferida legalmente ao administrador para garantir o interesse 

público (dito ou induzido – finalidade da norma geral) no caso concreto, como forma de 

                                            
97 KRELL, Andreas. Op. Cit. p. 15. 
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consolidação do Estado de Direito. Assim, por conferir âmbitos de manobra ao 

administrador na persecução do interesse público estampado em lei de forma difusa, não se 

exerce a discricionariedade num vácuo normativo, na medida em que a delimitação legal é 

posta a impedir a convolação da discricionariedade novamente em arbitrariedade. 

Maria Sylvia Zanella di Pietro delimita, em tese, quando essa convolação poderá 

acontecer. Diz que 

A competência discricionária, portanto, somente pode ser vista como uma 
oportunidade legalmente balizada de integrar uma norma dúbia sobre qual é, 
naquele contexto fático, a decisão que melhor ampare o interesse público. Se se 
recorrer à competência discricionária para finalidade diversa da concretização de 
um interesse público difusamente fixado em lei, está-se no campo do desvio de 
poder, o que oportuniza ao Judiciário, como guardião da legalidade da atuação 
administrativa, a devida invalidação.98 

 

Marinella Araújo e Renato Barcelos, afirmam serem freios à extrapolação da 

discricionariedade: a razoabilidade, proporcionalidade, desvio de poder e motivação99.  

Primeiramente, a razoabilidade impõe o dever de que a decisão estatal seja 

conforme o senso comum. Portanto, pode-se dizer que quando o ato administrativo ignora a 

dimensão objetiva das necessidades sociais ensejadoras da atuação administrativa – o 

atendimento do interesse público –, este será ilegal por ser irrazoável, portanto arbitrário. 

Sobre a proporcionalidade, os autores afirmam que esta característica é mais 

específica e menos diluída que a razoabilidade, na medida em que enfoca a causalidade 

adequada, necessária e proporcional em sentido estrito de um meio em relação a um fim100.  

Já a motivação expõe a ideia de que a Administração Pública deve expor, de 

forma fundamentada, transparente e inteligível as razões de fato e de direito que embasam 

sua atuação, como corolário da necessidade de visibilidade do poder para fins de 

controle101. A importância do cumprimento deste requisito consiste em ser a motivação a 

peça-chave para o descobrimento de indícios de irrazoabilidade, desproporcionalidade e do 

próprio desvio de poder. 

                                            
98 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Discricionariedade administrativa na Constituição de 1988. São Paulo: 
Atlas, 1991. p. 203. 
99 ARAUJO, Marinella Machado; BARCELOS, Renato de. Abreu. Além da legalidade, a legitimidade: Novas 
possibilidades para a discricionariedade administrativa no paradigma do estado democrático de direito. In: 
XXII Encontro Nacional do CONPEDI / UNINOVE. 1ed. Florianópolis: FUNJAB, 2013, v. p. 57. 
100 Idem. p. 58. 
101 Idem. 
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Por fim, o desvio de poder, que está mais associado à finalidade do ato 

administrativo. Tendo origem no Direito francês (détournement de pouvoir), é por este 

requisito que devem ser anulados os atos com fins estranhos ao interesso público ou atos 

empregados para alcançar fins administrativos diversos daqueles previstos em lei102.  

Segundo Celso Antônio Bandeira de Mello, o desvio de Poder pode se mostrar 

em duas modalidades distintas:  

Na primeira, o agente administrativo, servindo-se de uma competência que em 
abstrato possui, busca uma finalidade alheia a qualquer interesse público. Neste 
caso, atua para alcançar um fim pessoal que tanto pode ser de perseguição a 
alguém como de favoritismo ou mesmo para atender um interesse individual do 
próprio agente. Na segunda modalidade, manejando também uma competência 
que em abstrato possui, busca atender uma finalidade pública que, entretanto, não 
é aquela própria, específica, da competência utilizada. Aí, ter-se-á valido de uma 
competência inadequada, de direito, para o atingimento da finalidade almejada.103 

 

Contudo, algumas vezes não é perceptível, na prática, a evidente diferença 

conceitual entre a discricionariedade administrativa e ato administrativo ilegal, assim como 

o é entre este e o ato vinculado, precedido de uma norma fechada e cujo conceito não deixa 

margem de dúvidas. É bastante comum que o legislador, ora utilizando de termos objetivos 

infira margem de liberdade ao agente ou, por outro lado, preveja textos normativos recheados 

de conceitos indeterminados, para conferirem o exercício de interpretação sobre a aplicação 

da lei, eliminando ou não o exercício discricionário sobre eles. E é sobre este assunto que 

iremos analisar no próximo item. 

 

2.1.2. A discricionariedade e os Conceitos jurídicos indeterminados. 

 

A expressão “conceitos jurídicos indeterminados”104 é empregada para designar 

outras expressões que não tenham sentido direto, preciso e determinado, ganhando 

importância, inicialmente, pelo questionamento sobre sua relação com o tema da 

discricionariedade administrativa e a possibilidade de controle judicial. Mesmo sendo 

comum a todas as áreas do direito, a técnica dos conceitos jurídicos indeterminados ganha 

                                            
102 KRELL, Andreas. p. 25. 
103 BANDEIRA DE MELLO, p. 59 
104 Também conhecidos como “normas abertas”, “conceitos fluidos”, “conceitos imprecisos”, entre outros. 
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complexidade maior quando se trata do Direito Administrativo, já que a aplicação inicial 

desses conceitos é feita pela Administração. 

Para exemplificar, existem, dentre os conceitos jurídicos, aqueles capazes de 

definir, com clareza, a realidade a qual pretendem prever. Exemplos como “pessoa jurídica”, 

“servidor público”, e outros, quando de suas aplicações, definem totalmente – sem margem 

para outra definição possível – aquilo que pretendem absorver. 

Por outro lado, expressões como “interesse público”, “notável saber”, 

“urgência”, “bons costumes”, e outras, possuem inequivocidade de difícil apuração, 

permitindo, em tese, mais de uma conclusão sobre sua aplicação.  

É através do debate sobre os conceitos indeterminados que a ciência jurídica 

pode revelar se a competência para o esclarecimento necessário é um ato de interpretação 

jurídica ou escolha administrativa. E o debate teórico ora rumou no sentido de que a 

determinação dos conceitos indeterminados se dá por ato de interpretação, portanto com 

conteúdo jurídico passível de controle jurisdicional; ora rumou para o ato de escolha 

administrativa, quando se revela, no caso concreto, independente da interpretação da norma, 

opções que correspondam a mais de uma conclusão correta, exatamente em virtude das 

dúvidas sobre a abrangência conceitual perante os fatos reais. 

A denominação “conceitos jurídicos indeterminados” nasceu na Áustria no séc. 

XIX e destacou-se na doutrina de países como a Alemanha, Itália, França, Portugal e 

Espanha. Sua construção foi primeiramente abordada pelos autores Edmund Bernatzik e 

Friedrich Tezner, em 1886 e 1888 respectivamente, cujo tema central da divergência entre 

ambos era a possibilidade de estes conceitos serem ou não controláveis pelo Poder 

Judiciário. Em resumo, Bernatzik entendia os conceitos jurídicos indeterminados como 

locais de exercício de uma competência discricionária da administração. Já Tezner os 

entendia como contrários à concepção de Estado de Direito e defendia que, quando 

confrontados a uma situação de fato, permitia apenas a se chegar a uma única solução 

possível105. 

A doutrina alemã foi a primeira a dedicar-se profundamente sobre o tema, com 

o intuito de uniformizar o conflito científico sobre sua aplicação. E lá firmou-se o 

entendimento de que os conceitos jurídicos indeterminados, ao contrário do que se verifica 

                                            
105 In CANÇADO, Maria de Lourdes F. L. X. Os conceitos jurídicos indeterminados e a discricionariedade 
administrativa. p. 77 
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quando do exercício de uma competência discricionária, tinham sua concreção efetivada por 

meio de um raciocínio jurídico-lógico, estando sujeito ao controle jurisdicional pleno106. 

Há uma justificativa histórico-lógica para tal. A amarga experiência nazista 

contribuiu sobremaneira para a consolidação deste entendimento, pois, naquele período, foi 

praticamente erradicado o controle judicial dos órgãos governamentais. O fim do regime e a 

consequentemente desconfiança da população alemã com a Administração Pública levaram 

a um aumento expressivo da atuação do Poder Judiciário controlando os atos 

administrativos. E devido a isso, bem como à reformulação social e administrativa da 

Alemanha no pós-guerra, consolidado na promulgação da nova constituição – Lei 

Fundamental de Bonn (1949) –, o princípio da legalidade foi fortalecido e a construção 

justeórica avançou no sentido de não admitir a plena discricionariedade na aplicação dos 

conceitos indeterminados. 

 Eduardo Garcia Enterría, autor espanhol adepto e defensor desta teoria, 

sustentava que os conceitos indeterminados só apresentam tal característica considerados em 

abstrato; não, porém, diante de casos concretos. Ou seja, mesmo possível, em tese, a 

conclusão por várias hipóteses de aplicação da norma quando da leitura da mesma, ao 

reportar-se ao caso concreto, apenas emergirá uma única hipótese, não de opção. Pretendem, 

portanto, que a questão suscitada por tais conceitos indeterminados seja meramente uma 

questão de interpretação, aí passível de controle pelo Poder Judiciário. Não seria uma 

questão de discricionariedade107. 

O autor português Afonso Rodrigues Queiró, no mesmo sentido, entende 

também haver uma divisão bem definida entre discricionariedade e conceitos 

indeterminados. Para o autor,  

 

O poder discricionário é concebido, entre nós, como uma certa margem de 
liberdade, concedida deliberadamente pelo legislador à Administração, a fim de 
que esta escolha o comportamento mais adequado para a realização de um 
determinado fim público. O poder discricionário não se confunde, portanto, com 
tôda e qualquer margem de imprecisão, ainda a mais ampla, na formulação dos 
comandos legais. Noutras palavras: não se confunde com os chamados conceitos 
vagos ou conceitos indeterminados, de que o legislador administrativo tão 
largamente lança mão para exprimir as suas previsões108. 

                                            
106 Idem.  p. 78. 
107 Apud BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. p. 22. 
108 QUEIRÓ, Afonso Rodrigues. Os limites do poder discricionário das autoridades administrativas. p. 2 
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Segundo Maria de Lourdes Flecha de Lima Xavier Cançado, Fernando Sainz 

Moreno, autor espanhol também adepto da doutrina alemã, admite, mesmo defendendo o 

total controle judicial sobre os conceitos determinados, que a aplicação destes conceitos 

poderá apresentar dificuldades quando da apreciação de casos singulares, devendo 

reconhecer à Administração uma margem de apreciação, para que a mesma consiga obter a 

melhor solução109. No entanto, nega que essa margem de apreciação se confunda com 

exercício de discricionariedade. Trata-se, segundo o autor, de mera dificuldade de 

reconhecimento da solução devida. 

No Brasil, o tema foi abordado referencialmente por Celso Antônio Bandeira de 

Mello, para quem não é aceitável a tese de separação total dos conceitos fluidos da 

discricionariedade administrativa. Isso porque seria, como de fato é, raro que a norma de 

direito estabeleça com rigor e precisão todas as situações de fato objetivamente identificáveis 

e quais as únicas condutas integralmente reguladas e obrigatoriamente adotáveis perante 

aquela situação de fato. 

Para o autor,  

Em despeito de fatores que concorrem para delimitar o âmbito de intelecção dos 
conceitos imprecisos, seria excessivo considerar que as expressões legais que os 
designam, ao serem confrontadas com o caso concreto, ganham, em todo e 
qualquer caso, densidade suficiente para autorizar a conclusão de que se dissipam 
por inteiro as dúvidas sobre a aplicação ou não do conceito por elas recoberto. 
Algumas vezes isto ocorrerá. Outras não. Em inúmeras situações, mais de uma 
intelecção seria razoavelmente admissível, não se podendo afirmar, com vezos de 
senhoria da verdade, que um entendimento divergente do que se tenha será 
necessariamente errado, isto é, objetivamente reputável como incorreto110. 

 

Em suma, seria inegável haver aplicações dúbias sobre o real sentido de um 

conceito indeterminado diante de dada situação concreta, o que afastaria, em tese, o controle 

judicial total sobre o mérito do ato administrativo. Pois assim, essa situação atrairia a 

competência para um ato discricionário, o que não significa – como já vimos – a ausência 

de controle judicial, mas um controle limitado. 

Dessa forma, admite que exista em diversas hipóteses uma “zona de incerteza” 

do conceito indeterminado, onde a própria interpretação da norma não será suficiente para 

                                            
109 CANÇADO, Maria de Lourdes F. L. X. Os conceitos jurídicos indeterminados e a discricionariedade 
administrativa. p. 82. 
110 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. p. 16. 
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lhe dar concretude. Nesses casos, o administrador deverá efetuar um juízo de valor 

interpretativo, equivalente ao exercício do poder discricionário, no qual o agente lançará 

mão de um conteúdo volitivo. 

Daí depreende-se que, na linha defendida por Bandeira de Mello, a inteligência 

dos conceitos indeterminados pressupõe uma fase preliminar, de interpretação, a qual poderá 

dar a solução única e eficaz para a concretude do direito. Mostrando-se suficiente, a 

interpretação da norma imporá uma única possibilidade – o ato, portanto, será vinculado. No 

entanto, quando a interpretação não for suficiente para indicar esta única solução, deixando 

margem de incerteza para o administrador efetuar mais de uma opção possível, lançará mão 

da discricionariedade. 

Ou seja, para o autor, na interpretação de um conceito indeterminado, haverá 

zonas de certeza sobre o que o administrador deve fazer ou não fazer. No entanto, poderá 

haver zonas de penumbra, onde não será necessariamente identificada apenas uma conduta, 

seja positiva ou negativa. Neste caso, na penumbra, admite o exercício da discricionariedade, 

permitindo também ao administrador eleger um dentre vários entendimentos defensáveis. 

Andreas Krell segue em caminho semelhante. Defende que discricionariedade e 

conceitos jurídicos indeterminados estão interligados, uma vez que a primeira é, 

frequentemente, utilizada para o preenchimento das lacunas dos segundos. Adiciona que 

deve ser ultrapassada a teoria segundo a qual interpretação de normas jurídicas se opera 

através de um processo exclusivamente intelectivo e que somente pode haver uma solução 

correta, plenamente controlável pelos tribunais111. 

Segundo ele, a densidade conceitual depende da fenomenologia linguística da 

norma. Assim, a discricionariedade da aplicação dos conceitos vagos será cabível em 

situações “marginais” ou “circundantes”, ou seja, fora da “zona de certeza positiva” (em que 

ninguém duvidará do cabimento do conceito) e da “zona de certeza negativa” (onde ninguém 

duvidará da sua não aplicação). 

O afastamento do Poder Judiciário, nestes casos, se daria pela própria 

competência definida para a referida aplicação, bem como pela sustentação democrática de 

quem o faz. No caso do Direito ambiental, em especial no licenciamento, a competência para 

                                            
111 KRELL, Andreas. Op. Cit. p. 60. 
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este exercício discricionário será, numa primeira etapa, do órgão ambiental, tecnicamente 

capaz e competente para fazer a referida escolha. 

Por outro lado, há quem afirme que em muitos locais, principalmente em 

municípios mais afastados ou com menos recursos, essa tecnicidade cai por terra, pois a 

realidade destes municípios é totalmente adversa e pouco convidativa a profissionais 

qualificados para determinada avaliação ambiental. Nestes casos, igualar-se-ia ao Poder 

Judiciário. E em igualando, preferir-se-á este, por sua tecnicidade jurídica. 

Ocorre que há um argumento muito pouco considerado em situações 

semelhantes: O respeito ao princípio democrático, que define os rumos políticos112 de um 

país ou uma localidade, que foi eleito mediante um programa de governo (ou promessa de 

programa) que lhe dá, em tese, autonomia para decidir em casos que a lei exija a sua decisão, 

como é o caso dos conceitos jurídicos indeterminados. 

No Brasil, os tribunais não têm enfrentado o assunto com a devida importância. 

Várias decisões, mesmo antigas, já admitiram a existência de discricionariedade na 

interpretação de conceitos indeterminados, referindo-se, em alguns casos, da sindicabilidade 

dos conceitos “relevância” e “urgência” para a edição de Medidas provisórias. Contudo, 

doutrina e jurisprudência caminham majoritariamente no sentido de considerar a separação 

total entre discricionariedade e conceitos fluidos. O Superior Tribunal de Justiça – STJ, por 

exemplo, já se posicionou favoravelmente ao exercício de controle total pelo Poder 

Judiciário113. No mesmo sentido o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que decidiu 

serem os conceitos indeterminados sujeitos ao controle judicial, uma vez que devem ser 

interpretados obrigatoriamente pelos Juízes no momento do processo de interpretação114. 

Em especial no Direito Ambiental brasileiro, vemos uma atuação muito ativa do 

Judiciário na sindicância das normas específicas. Menos pelo contraditório factual e mais 

pela incerteza da amplitude ou real conteúdo das normas ambientais dúbias. E neste limbo, 

havendo provocações de particulares, o Judiciário geralmente enfrenta o mérito 

casuisticamente. 

Apesar da ainda predominância jurisprudencial, o assunto parece ser mais 

frequentemente debatido na doutrina brasileira, que se movimenta com cada vez mais 

                                            
112 Entenda-se “política” como sinônimo de escolhas a serem tomadas por quem de direito. 
113 Medida Cautelar n. 4.035 / RS (2001/0097334-9).  
114 Agravo Regimental no Mandado de Segurança n. 94.01.27338-3 / DF 
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volume no sentido de refutar o pleno controle judicial. E aproveitando este cenário, espera-

se que os estudos sobre os conceitos jurídicos possam um dia vir a servir como instrumento 

de redução deste controle judicial da atividade administrativa, sempre, obviamente, 

observando os limites e parâmetros legais. 

 

2.2 A relação entre os Conceitos Indeterminados e a legislação ambiental. 

 

Mesmo precedido de um processo intelectivo, a aplicação dos conceitos 

indeterminados, ao nosso juízo, pode estar, em alguns casos, intimamente ligada à 

discricionariedade administrativa. Com esta conclusão, filiamo-nos à posição de Celso 

Bandeira de Mello e Andreas Krell. 

Como também depende de um processo construído a partir da fenomenologia 

linguística, é possível que a discricionariedade da administração exista em virtude de 

algumas falhas de cognição e inteligência sobre a norma a ser aplicada. E casos assim são 

mais propensos a acontecer quando as normas específicas de um determinado ramo do 

Direito são caracterizadas por conceitos normativos bem abertos, pouco densos e, muitas 

vezes, ambíguos, abrindo diversas vias de interpretação e permitindo ao agente chegar a mais 

de uma solução possível e correta. É o caso do Direito Ambiental brasileiro. 

Identificamos, especialmente ao tratar do Direito Ambiental, que existem 

inúmeros conceitos jurídicos que, devido à própria imprecisão linguística e/ou científica do 

bem o tratado pela norma, deixam lacunas de decisão após o processo intelectivo de 

aplicação da norma115. E essa brecha dá espaço para o exercício da discricionariedade, tendo 

o Judiciário acionado constantemente para definir essa aplicação. 

E essa “falha de abertura” linguística permitida pela aplicação demasiada de 

conceitos indeterminados nas normas jurídicas traz espaços interpretativos que permitem 

com que a legislação seja constantemente alvo de processos interpretativos que 

desconsideram a real interação de valores envolvidos nas normas ambientais: a interação 

ótima e possível entre preservação ambiental e livre iniciativa. 

                                            
115 “meio ambiente”, “desenvolvimento sustentável”, “significativo impacto ambiental”, entre outros, são 
exemplos desses termos. 
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Ocorre que o Direito Ambiental acaba sendo o lugar comum para disputas 

ideológicas falsamente amparadas por uma técnica jurídica “não isenta”, em que parte dos 

operadores se posicionam exclusivamente a favor da prevenção e precaução, em detrimento 

do da livre iniciativa, e outra parte defende o inverso, trazendo como resultado prático para 

o Direito Ambiental apenas insegurança jurídica aos jurisdicionados.  

É verdade, no entanto, que este fenômeno ocorre na interpretação de normas de 

Direito de outros ramos, como o Direito Penal e o Direito Constitucional. É o que Lênio 

Streck batizou de Pamprincipiologismo, explicado como 

 

“(...) uma espécie de patologia especialmente ligada às práticas jurídicas 
brasileiras e que leva a um uso desmedido de ‘standards’ argumentativos que, no 
mais das vezes, são articulados para driblar aquilo que ficou regrado pela produção 
democrática do direito, no âmbito da legislação (constitucionalmente adequada). 
É como se ocorresse uma espécie de “hiperestesia” nos juristas que os levasse a 
descobrir, por meio da sensibilidade (o senso de justiça, no mais das vezes, sempre 
é um álibi teórico da realização dos “valores” que subjazem o “Direito”), a melhor 
solução para os casos jurisdicionalizados.  

“Positivação dos valores”: assim se costuma anunciar os princípios 
constitucionais, circunstância que facilita a “criação” (sic), em um segundo 
momento, de todo tipo de “princípio” (sic), como se o paradigma do Estado 
Democrático de Direito fosse a “pedra filosofal da legitimidade principiológica”, 
da qual pudessem ser retirados tantos princípios quantos necessários para resolver 
os casos difíceis ou “corrigir” (sic) as incertezas da linguagem.”116 

 

Ocorre que no Direito ambiental, o problema está nos próprios conceitos que são 

objeto deste ramo, como “meio ambiente”, “desenvolvimento sustentável”, “significativo 

impacto ambiental”, que são transferidos para o próprio conteúdo da norma117. E a falta de 

uma “unicidade técnica” quanto à abrangência destes conceitos abre uma lacuna com imensa 

margem de interpretação desvirtuando o preceito de equilíbrio entre todos os princípios 

envolvidos. 

Aliás, Édis Milaré já advertia, ao tratar do conceito de “ecologia”, que o 

vocábulo – ou vocábulos semelhantes – abrange amplo espectro de outras conotações, que 

vão desde a crítica séria, opções econômicas e políticas de nossa civilização, até uma espécie 

                                            
116 STRECK, Lênio. STRECK, Lênio. Do pamprincipiologismo à concepção hipossuficiente de princípio 
Dilemas da crise do direito. p. 09. 
117 A norma que impõe a obrigação de controle e mitigação dos impactos ambientais, por exemplo, é efeito 
direto do que se conceitua o termo “impacto ambiental”. Da mesma forma, as “condicionantes ambientais” têm 
relação do que se considera inserido no conceito de “meio ambiente”. 
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de ideologia radical e estéril, passando por uma visão poética e light do mundo, por vezes 

simpática, mas inconsequente118. 

Este fenômeno ganha corpo a partir da segunda metade dos anos 1980, quando 

a doutrina jurídica passou a ser fortemente influenciada pelas obras de Dworkin119 e levou 

os princípios, recheados de valores, a um patamar de maior importância, inclusive, que as 

regras jurídicas. 

Eros Grau afirma chamou atenção neste sentido, ao afirmar que  

(...) Aí está a destruição da positividade do direito moderno pelos valores. Os 
juízes despedaçam a segurança jurídica quando abusam do uso de “princípios” 
e praticam – fazem-no cotidianamente! – os controle da proporcionalidade e da 
razoabilidade das leis.120 

 

Como consequência prática, dois rumos distintos em que a ideologização tem 

reflexo direto no método hermenêutico aplicado à matéria, onde ativismos jurídicos tentam 

intervir no alcance de normas e princípios gerais do direito ambiental:  

O primeiro, aqueles em uma constante tentativa de “esverdeamento” do Direito 

Constitucional brasileiro. Esse movimento foi claramente influenciado por destacadas obras 

que historicamente relacionam o risco ambiental ao estilo predatório de vida humana121 e 

que, após evoluções conceituais, sociais e políticas, foram incluídas como normas de Direito 

ambiental (art. 170, VI e art. 225, CF). Como resultado, há quem defenda, inclusive, a 

existência de um método hermenêutico voltado à proteção ambiental – Hermenêutica 

Ambiental, conforme Germana Belchior nos explica brevemente: 

 

As normas precisam ser interpretadas de forma a garantir um equilíbrio ecológico. 
Por mais que a Constituição permaneça em muitos pontos inalterada, e até mesmo 
as normas infraconstitucionais, o intérprete deve perceber o movimento dialético 
do Direito, formado por raciocínios jurídicos não apenas dedutivos, mas também 
indutivos, o que justifica a emergência de uma Hermenêutica Jurídica Ambiental 
(BELCHIOR, 2011). 
(...) 
Deve-se, portanto, afastar a Hermenêutica tradicional e aplicar os princípios 
estruturantes do Direito Ambiental: princípio da solidariedade, princípio da 
sustentabilidade, princípio da cooperação internacional, princípio da prevenção, 

                                            
118 MILARÉ, Edis. Direito do Ambiente. 10ª Ed. p. 134. 
119 Especialmente a obra “Levando os Direitos a sério” (Taking Rights Seriously), de 1977. 
120 GRAU, Eros. Por que tenho medo dos juízes (interpretação/aplicação do direito e dos princípios). 6ª Ed. p. 
22 
121 Podemos destacar, dentre outras, as seguintes obras: The Tragedy of the Commons de Garrett Hardin; 
Primavera Silenciosa, de Rachel Carson; O Colapso, de Jared Diamond e Sociedade de Risco, de Ulrich Beck.  
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princípio da precaução, princípio in dubio pro natura, princípios da informação e 
da participação, princípio da educação ambiental, princípio da responsabilidade, 
princípios do poluidor-pagador e do usuário-pagador, princípio do protetor-
recebedor, princípio da gestão integrativa do risco ambiental, princípio da função 
socioambiental da propriedade, princípio do mínimo existencial ecológico e 
princípio da proibição do retrocesso ecológico”. 122 

 

Talden Farias também defende a adoção de uma hermenêutica ambiental, 

conforme se vê: 

Além do mais, existem conceitos jurídicos indeterminados, como o de normas 
gerais ou o de interesse local, que devem ser interpretados à luz de uma 
hermenêutica própria do Direito Ambiental. 

(...)  

A finalidade do Direito, que é a de promover a dignidade da pessoa humana e a 
paz social, no Direito Ambiental é traduzida como a defesa do meio ambiente e, 
por consequência, a proteção à vida e à qualidade de vida da coletividade. Isso 
justifica a adoção do princípio in dubio pro nature, que consiste na mais 
importante regra de hermenêutica jurídica em matéria ambiental. 

Dentro de uma interpretação teleológica, a legislação ambiental deve ser aplicada 
sempre da forma mais capaz de resguardar o direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, posto que isso guarda mais consonância com a 
finalidade maior do ordenamento jurídico, que é o respeito ao direito à vida. É 
evidente que a constitucionalidade das normas deve ser averiguada, tanto sob o 
aspecto material quanto formal, pois mesmo leis mais protetoras do meio ambiente 
podem resvalar em inconstitucionalidade. Na verdade, é possível dizer que o in 
dúbio pro nature consiste no desdobramento do princípio da precaução no campo 
da hermenêutica jurídica em matéria ambiental. No entendimento de Aurélio 
Virgílio Veiga Rios, interpretando-se este princípio segundo a sua finalidade, é 
melhor errar procurando defender o meio ambiente do que correr riscos ambientais 
em favor de interesses particulares.123 

 

A defesa de uma hermenêutica ambiental como método de ponderação 

valorativa de bens traz, por seus defensores, como consequência imediata o reconhecimento 

da predominância do valor de preservação ecológica em detrimento dos demais valores 

igualmente previstos na Constituição. Para os defensores desse método, em casos de colisão 

de direitos fundamentais, por ser o Direito Ambiental um conjunto de normas de índole 

principiológica, seria privilegiado no sopesamento/comparação. Ou seja, a hermenêutica 

ambiental seria nada mais que a justificativa jurídico-filosófica ao ativismo ambiental, 

baseada na supremacia discricionária dos valores ambientais preservacionistas. 

                                            
122 BELCHIOR, Germana. Fundamentos Epistemológicos do Direito Ambiental. p. 128. 
123 FARIAS, Talden. Competência legislativa em matéria ambiental. p. 13. 
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Por outro lado, ainda há a predominância no Direito – não necessariamente de 

autores do próprio Direito Ambiental -  de regras voltadas à supremacia da “livre iniciativa” 

em detrimento da proteção ambiental. 

Um caso emblemático deste conflito é o entrave jurídico deparado no processo 

de licenciamento da UHE de Belo Monte, no rio Xingú, no Pará. Naquele processo, pelo 

menos 25 ações judiciais foram propostas, questionando vários pontos que o MPF 

considerou ser contrário aos princípios de prevenção ou da precaução, especialmente quanto 

ao cumprimento das condicionantes socioambientais. 

O que se pode ver da solução dessas ações é que em um grande número delas 

houve decisões liminares determinando a suspensão do projeto. No entanto, na quase 

totalidade delas, o Tribunal Regional Federal, em sede de recurso, derrubou as liminares124.  

Em ambos os casos, pode estar havendo deturpações da real interação entre os 

dois princípios (livre iniciativa e proteção ambiental). A diferença é que um se dá no campo 

teórico e outro, majoritariamente, no campo prático, no exercício dos mandamentos125. 

Ambos, no entanto, gerados pela falta de regramento normativo mais fechado, que deixe 

claro o posicionamento que a sociedade majoritariamente pretende 

Concordamos que muitos adeptos da hermenêutica ambiental, neste caso, 

coincidam com o exemplo citado por Lênio Streck ao defenderem uma sobreposição da 

proteção preservacionista do Direito Ambiental. Cremos que o sentido disposto na 

Constituição federal protegem, ao mesmo tempo, inúmeros valores que, por vezes, podem 

sugerir uma contradição inexistente.  

No licenciamento ambiental, esse conflito teórico se materializa, por uma cadeia 

de fatores: seja natureza discricionária (discricionariedade técnica[?]) da licença ambiental; 

b) concedida (ou não) por um órgão monotemático. 

O que se vê é um filme repetido, como já citamos o caso da Usina de Belo Monte. 

(a) Pressões sociais contra o licenciamento; (b) licença concedida ou não, e quando 

concedidas, “negociada” mediante a inclusão de condicionantes socioambientais, muitas 

vezes, exageradas; (c) Judicialização das licenças ou de suas condicionantes. 

                                            
124 O próprio ministério Público Federal do Estado do Pará, em seu site, disponibiliza uma tabela com as ações 
judiciais propostas e o resultado das mesmas, inclusive em grau de recurso. Dessa leitura é possível se chegar 
à mesma conclusão. 
125 Mesmo porque é difícil encontrar algum jurista defender que o conteúdo jurídico do Direito Ambiental 
tenha “valor zero”. 
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É preciso compreender que o critério ambiental, mesmo não sendo o único a 

possuir valor ponderativo, tem peso sistemático com seus valores próprios que conferem 

conteúdo jurídico. Não são normas, regras, mas mandamentos de interpretação126.  

Assim, sobre a composição de valores ambientais (preservação e livre 

iniciativa), Cristiane Derani, citando o professor Eros Grau, já afirmou que não exisir 

proteção constitucional à ordem econômica que sacrifique o meio ambiente127. O contrário, 

obviamente, também é verdadeiro. 

Esta conclusão deriva da própria Constituição Federal, que impõe como 

fundamento da Ordem Econômica a livre iniciativa que, por sua vez, tem como – apenas – 

uma das restrições a defesa do meio ambiente128. O Supremo Tribunal Federal, a propósito, 

já se manifestou sobre o assunto, confirmando o entendimento de que o princípio da livre 

iniciativa inserido no caput do art. 170 da CF necessariamente se constitui como uma 

cláusula geral cujo conteúdo é preenchido pelos incisos do mesmo artigo129. Entre esses 

incisos está o de proteção ao meio ambiente (VI). Portanto, claro está que não há 

sobreposição obrigatória do conteúdo ambiental sobre o conteúdo econômico. 

Assim, para conferir ou não o cumprimento do mandamento constitucional no 

caso do licenciamento ambiental, o órgão ambiental deve ponderar todos os interesses em 

jogo.  

Obviamente, ao fazer esta afirmação, não se denota que o órgão também não 

possa negar o empreendimento. É evidente que sim, especialmente em casos de grande 

magnitude e amplitude dos impactos mensurados nos estudos ambientais. Mas o que se quer 

dizer, em resumo, é do dever de o órgão ambiental em optar pelo exercício da atividade 

econômica com o menor impacto ambiental possível. 

Contudo, aparentemente ainda estamos longe deste cenário. A alta 

discricionariedade conferida pelos conceitos indeterminados da legislação ambiental, 

deixam os órgãos ambientais passíveis de pressão de toda sorte e acabam sofrendo grande 

                                            
126 ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios. Da definição à aplicação dos princípios jurídicos. São Paulo: 
Malheiros. 2009.  
127 DERANI, p. 226 
128 Art. 170, VI, CF/88 
129 AC 1.657-MC, voto do rel. p/ o ac. min. Cezar Peluso, J. 27.06.2007, P. 31.08.2007. 
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restrição a sua margem de liberdade de decisão ou, pelo menos, a sua “contaminação” 130 

com os valores ambientais distorcidos. 

Neste contexto, admitindo-se a aceitação de uma hermenêutica ambiental, 

admitir-se-á, também e por consequência, a pressão social de grupos de interesse altamente 

organizados, que contaminam o processo de sindicância dos conceitos indeterminados pelo 

Poder Judiciário. E isso, ao contrário do que se imagina, leva à construção de uma sociedade 

não “mais”, mas “menos” segura131. 

O primeiro ponto indutor desta conclusão nos é trazido por Andreas Krell, ao 

ensinar que 

Ao contrário dos países de provém grande parte das teorias modernas sobre o 
controle da discricionariedade, o Brasil não possui um ramo judiciário 
especializado em dirimir conflitos entre o cidadão e a Administração Pública. A 
criação de uma Justiça Administrativa, estruturada nos moldes da Justiça Eleitoral, 
Trabalhista e Militar, traria grandes vantagens, como a especialização dos 
magistrados em áreas específicas do Direito e o efeito de desafogar as vias 
judiciais ordinárias, melhorando a qualidade das decisões e encurtando o tempo 
de julgamento dos processos. Por enquanto, o juiz singular, na sua comarca, 
acostumado a decidir sobre lesões corporais e contratos de aluguel, 
concomitantemente, deve analisar a legalidade do licenciamento de uma fábrica 
de agrotóxicos ou de loteamentos à beira-mar, o que obriga a “mergulhar nos 
princípios e no quadro conceitual próprios do Direito Administrativo. 

Em países onde há um controle judicial abrangente dos conceitos jurídicos 
indeterminados, sempre surge o perigo da transformação da função dos tribunais 
em atividade substitutiva da Administração, cujas atribuições a tarefas não se 
restringem a uma mera aplicação cognitiva da lei. Há conceitos legais que, por sua 
alta complexidade e pela dinâmica específica da matéria regulamentada, são tão 
vagos e a sua concretização na reconstrução da decisão administrativa é tão difícil, 
que o seu controle chega aos “limites funcionais do judiciário”.132 

 

Como o Direito Ambiental é fonte fecunda de conceitos desta natureza (vagos e 

imprecisos), não é raro haver decisões atinentes à discricionariedade administrativa, 

especialmente do licenciamento. E isso gera muita insegurança aos players envolvidos, por 

conta da alta vulnerabilidade do ator público responsável pela licença em sofrer todo tipo de 

pressão.  

                                            
130 Leia-se aqui por “contaminação” a intensa ideologização do direito ambiental ao qual se referiu Mangabeira 
Unger.  
131 Sem falar que a submissão judicial da discricionariedade administrativa viola o princípio constitucional da 
divisão dos poderes. A atuação judicial no espaço de atuação das funções do legislativo e do executivo é, nesses 
termos, uma ingerência indevida de um poder sobre o outro. 
132 KRELL, Andreas. Discricionariedade Administrativa e conceitos legais indeterminados. p. 66. 
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Tal cenário justifica o presente estudo, no intuito de entender o cenário de 

conflitos ambientais judicializados, dentre os quais destacaremos, posteriormente, alguns 

relacionados a grandes projetos na Amazônia brasileira. Neste aspecto, compreender, antes 

a legalidade, depois a importância estratégica das condicionantes é fundamental. 

 

2.3. A Discricionariedade Administrativa e os conceitos jurídicos 

indeterminados relacionados ao Licenciamento Ambiental. 

 

Boa parte do funcionamento sistêmico do Licenciamento Ambiental é pautado 

sobre o exercício majoritário da discricionariedade administrativa. Contudo, essa 

discricionariedade é, em certa medida, limitada pela tecnicidade das variadas formas de 

avaliação ambiental, o que exige um dever de fundamentação para a tomada de decisão 

estatal sobre a emissão das licenças ou não. E isso confere maior segurança jurídica aos 

requerentes da licença ambiental e distancia a natureza jurídica deste ato de uma mera 

autorização. 

Ocorre que mesmo com esta exigência técnica para o exercício da 

discricionariedade, a insegurança persiste porque a ponderação dos valores em jogo é 

passível de ineficácia devido à indeterminação dos próprios conceitos utilizados pelo Direito 

Ambiental.  

Ou seja, a discricionariedade técnica, no direito ambiental, torna-se 

comprometida pelos conceitos indeterminados. Isto porque independente da fundamentação 

adotada, a indeterminação dos conceitos utilizados na ponderação técnica acarreta uma 

liberdade aplicativa ao intérprete que não condiz com a intensidade de segurança pretendida. 

Em resumo, no Direito Ambiental não só há falta de normas claras, mas, 

naquelas existentes, os conceitos jurídicos indeterminados aumentam a falta de 

previsibilidade. E essa situação evidencia-se especialmente no Licenciamento Ambiental. 

Isso porque, como também já adiantamos, é no licenciamento que estão boa parte 

dos principais pontos de complexidade e controvérsia da aplicação e efetividade do Direito 

Ambiental, muito como consequência de sua altíssima aplicabilidade no mundo prático. É o 

instrumento que permite, no “mundo real”, a convivência material dos conflitos valorativos 

e de interesses dos atores envolvidos. 
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Pretendemos relacionar alguns conceitos bem frequentes no debate sobre o 

licenciamento ambiental, como ‘Meio Ambiente’, ‘Desenvolvimento Sustentável’, e a 

expressão ‘significativo impacto ambiental’. Antes, porém, é preciso destacar alguns 

conceitos que moldam a construção teórica e normativa do licenciamento e do próprio 

Direito Ambiental em si, como é o caso do desenvolvimento sustentável, por exemplo. Com 

isso, entenderemos que bora parte dos problemas advém não do próprio licenciamento, mas 

das expressões-chave da normatividade ambiental. 

 

2.3.1 O conceito de ‘meio ambiente’ e de ‘bens ambientais’ (ou recursos 

naturais). 

 

A expressão “meio ambiente” é uma daquelas que, mesmo intuitivas perante o 

senso comum, possui conteúdo não definível claramente, em virtude da complexidade do 

que o cerca, a ponto de não sabermos a sua real abrangência. E quando normatizado, essa 

imprecisão linguística é transferida totalmente à norma, gerando um conceito jurídico 

indeterminado. 

Edis Milaré, ao citar Michel Prieur, retrata a constatação do autor francês, para 

quem  

(...) meio ambiente é uma palavra que, antes do mais, exprime paixões, esperanças, 
incompreensões. Segundo o contexto em que é utilizado, meio ambiente será 
entendido como um modismo, um luxo de países ricos, um mito, um tema de 
contestação brotado das ideias hippies dos anos 60, um retorno à mentira, um novo 
terror do ano 1000 ligado à imprevisibilidade das catástrofes ecológicas, flores e 
passarinhos, um grito de alarme de economistas e filósofos sobre os limites do 
crescimento, o anúncio do esgotamento dos recursos naturais, um novo mercado 
de antipoluição, uma utopia contraditória com o mito do crescimento133. 

 

Os dicionários tradicionais da língua portuguesa conceituam de maneira 

semelhante meio ambiente. Para o Aurélio, é o “conjunto de condições e influências naturais 

que cercam um ser vivo ou uma comunidade, e que agem sobre ele(s)”. Para o Larousse, é 

o “conjunto de elementos naturais ou artificiais que condicionam a vida do homem”. 

Neste sentido, existem duas concepções sobre a abrangência do meio ambiente. 

Uma mais estrita e outra mais ampla. A estrita, diz respeito apenas aos recursos naturais. Já 

                                            
133 MILARÉ, Edis. Op. Cit. p. 137. 
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a visão mais abrangente, engloba também o meio ambiente cultural, artificial e o social, mais 

recentemente. Importante destacar que esta visão mais ampliada do conceito de meio 

ambiente é cada vez mais aceita na literatura jurídica. 

É intuitivo que tanto o termo “meio” como o “ambiente”, exprimem sentido 

semelhante, o que tornaria o uso da expressão com ambas uma redundância. No entanto, este 

fenômeno ocorreu na língua portuguesa, como em outras, para reforçar seu significado, no 

sentido de expor uma abrangência mais ampla e difusa do que seria implicitamente dado a 

um termo só. 

Assim, conforme José Afonso da Silva, o conceito de meio ambiente há de ser 

globalizante, abrangente de toda a natureza original e artificial, bem como os bens naturais 

correlatos. O meio ambiente é, assim, a interação do conjunto de elementos naturais, 

artificiais e culturais que propiciem o desenvolvimento equilibrado da vida em todas as suas 

formas134. 

Mais amplo ainda, José Ávila Coimbra define meio ambiente como o conjunto 

de elementos (físicos e químicos) e bióticos (flora e fauna), organizados em diferentes 

ecossistemas naturais e sociais em que se insere o homem, individual e socialmente, num 

processo de interação que atenda ao desenvolvimento das atividades humanas, à preservação 

dos recursos naturais e das características essenciais do entorno, dentro das leis da natureza 

e de padrões de qualidade definidos135. 

Paulo de Bessa Antunes explica o conceito de meio ambiente como aquele 

fundado em uma realidade que, necessariamente, considera o ser humano como parte 

integrante de um contexto mais amplo. Meio ambiente é um conceito que implica o 

reconhecimento de uma totalidade, isto é, um conjunto de ações, circunstâncias, de origem 

culturais, sociais, físicas, naturais e econômicas que envolve o homem e todas as formas de 

vida. É, portanto, um conceito bem mais amplo que o de natureza, o qual envolve apena os 

bens naturais136.  

Ignacy Sachs, ao tratar do tema, adverte que raramente temos visto um conceito 

mais ambíguo do que “meio ambiente”. Destaca, entretanto, a perspectiva adotada pelo 

Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), que se compara à expressão 

                                            
134 SILVA, José Afonso. Direito Ambiental Constitucional. p. 19 
135 COIMBRA, José Ávila Aguiar. O outro lado do meio ambiente. Campinas. Ed, Millenium. p. 32 
136 ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental. 10ª ed. p. 252. 
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“habitat total do homem”. Contudo, defendendo uma compreensão de abrangência menor, 

mais restritiva, divide o meio ambiente em três subconjuntos: (a) meio natural; (b) meio 

tecno-estrutural criado pelo homem e; (c) o meio social137. 

Juridicamente, o legislador conceituou o meio ambiente em dois diplomas. 

Primeiro, foi estabelecido no art. 3º, I da Lei n. 6.938/81, dispondo ser “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.  

No entanto, a Constituição de 1988 estipula novo conceito, mais abrangente que 

os aspectos biológicos, físicos e químicos. O conceito constitucional, previsto no caput do 

art. 225, conjuga, além destes conceitos técnicos, conceitos sociais. 

Já os bens ambientais ou os recursos ambientais, são conceitos conjugados ao 

de meio ambiente, sendo aqueles bens encontrados no meio ambiente. Segundo a Lei n. 

6.938/81, art. 3º, compreendem 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”. 

Essa ampla enumeração dos bens ambientais também influenciou a ampliação 

do conceito de meio ambiente, não só restrito a elementos da natureza, mas incluindo 

também o ecossistema humano no conceito. Assim, transfere para o conteúdo da norma 

ambiental essa ampliação conceitual, maior que apenas o meio ambiente natural e maior que 

a restrição aos bens corpóreos do meio ambiente, como por exemplo, a inclusão do 

patrimônio histórico e cultural. 

A importância da delimitação dos conceitos de meio ambiente e de bens 

ambientais é que, além da nomeação do próprio ramo autônomo do Direito – o Direito 

Ambiental –, também nomearam os principais instrumentos jurídicos deste, entre eles o 

próprio Licenciamento ambiental. 

Ocorre que, quanto maior a ampliação, menor será o consenso claro sobre o 

conceito (jurídico ou técnico) de meio ambiente, pois, dividido em quatro elementos 

primordiais (natural, artificial, social e cultural), o conceito de meio ambiente ainda padece 

de incompreensão, sendo bastante amplo, tornando bastante ampla também a sua prática. A 

normatização deste termo, ainda mais como referência para outras normas correlatas, gera 

                                            
137 SACHS, Ignacy. Rumo à Ecossocioeconomia. São Paulo: Cortez, 2007. p. 58. 
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definições pouco palpáveis para os jurisdicionados, bem como cria uma margem de 

interpretação sem limites. 

Para piorar, a discussão do meio ambiente no contexto do desenvolvimento 

econômico, atrela esta compreensão ao conceito de Desenvolvimento Sustentável, tão 

definível quanto, o qual veremos adiante. 

 

2.3.2 O conceito de ‘Desenvolvimento Sustentável’ e da ‘Sustentabilidade’. 

 

Sabe-se que Desenvolvimento Sustentável é, hoje, a expressão mais consagrada 

na luta de ambientalistas para a conciliação das práticas econômico-predatórias com a 

preservação da natureza. É a expressão que sintetiza um histórico debate internacional 

acadêmico e político sobre a concepção de que deve haver alguma harmonia entre o livre 

mercado e a preservação, seja sob viés econômico seja pelo ambientalista. 

Analisando exclusivamente esta descrição inicial, somos levados a imaginar o 

termo desenvolvimento sustentável com uma unanimidade conceitual, claramente 

normatizada e definidamente compreendida quando à sua imposição. Contudo, sabe-se que, 

mesmo tido como “ponto de partida” principiológico da normatização ambiental brasileira, 

o termo ainda gera muitas dúvidas exatamente pela sua inconclusão conceitual. Será que este 

termo, normatizado como está, gera certeza sobre a sua aplicação nos inúmeros casos 

possíveis no mundo prático? Sabe-se que não. Então, como pode ser alcançado o 

desenvolvimento sustentável? 

Para explicar, não vamos abordar exclusivamente o aspecto teórico do termo. É 

necessário compreendê-lo também considerando a sua construção histórica no contexto 

político internacional. O modelo de capitalismo que integre a concepção ambiental é fruto 

de ampla discussão que remete anos de embates sobre a necessidade e o grau de intensidade 

de proteção ambiental no processo econômico-produtivo. 

Podemos dizer, então, que os debates em torno da construção deste conceito 

iniciam no fim da década de 1960 e início da década de 1970, seguindo o modelo da tônica 

malthusiana do séc. XIX, quando foram apresentadas as mazelas do crescimento 

demográfico. Com a questão ambiental o debate nasceu semelhante, a partir de várias obras 

importantes e impactantes que relacionavam as mazelas iniciais do meio ambiente ao 
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crescimento populacional138. Mazelas essas que, pela primeira vez, admitiram uma nova 

perspectiva para a finitude do debate econômico, não apenas pela problemática da poluição, 

mas com a finitude própria dos recursos naturais, insumos do processo econômico. 

Essas novas ideias influenciaram sobremaneira os preparativos da primeira 

grande Conferência sobre o Meio Ambiente Humano, em Estocolmo, 1972, na qual a obra 

The Limits to growth ganha repercussão, especialmente com a tese do crescimento zero, 

defendida pelo estudo como única solução para os problemas indicados no diagnóstico139. 

Contudo, é importante observar que estas discussões surgiram nos países 

desenvolvidos, no mesmo contexto em que outros países buscavam, preocupados, superar 

sua condição de subdesenvolvimento140, percorrendo o mesmo caminho que os primeiros: 

superutilizando seus recursos naturais. Defendiam deter o mesmo direito de devastar suas 

florestas e atingir o mesmo grau de “desenvolvimento”. 

E sem o apoio de países do chamado então “terceiro mundo”, não era possível 

construir um acordo diplomático para a matéria. 

Eis que a posição dos mesmos países só foi alterada com uma mudança 

proposital na forma de abordar o problema, excluindo-se do debate a abordagem econômica 

do crescimento zero, dando lugar ao viés conservacionista, do uso racional dos recursos 

naturais, como uma nova forma de desenvolvimento. Essa mudança permitiu o avanço nas 

discussões ambientais, com o apoio maciço da maioria dos países. 

O relatório Brundtland (1987), ou “O Nosso Futuro Comum”, figura como 

resultado desse consenso, nascido de um compromisso entre os diferentes países. O 

documento foi elaborado para superar o dissenso quanto à dicotomia desenvolvimento x 

proteção ambiental, afirmando que “é sustentável o desenvolvimento tal que permita 

                                            
138 Essas obras são, além daquelas já citadas no item XXX: The Population Bomb, de Paul Ehrlich (1968), The 
Tragedy of the commons, de Garrett Hardin (1968) e The Limits to growth, de Denis Meadows (1972). In 
NOBRE, Marcos e AMAZONAS, Maurício C. Desenvolvimento sustentável: A Institucionalização de um 
conceito. Brasília: Edições IBAMA, 2002. p. 27. 
139 139 “Crescimento Zero” foi a tese que defendia um primeiro “racionamento” do processo produtivo, tendo 
em vista os limites ecológicos para o crescimento econômico. No entanto, por  ausência de sustento teórico-
econômico em um período de plena industrialização, principalmente dos países emergentes, foi duramente 
criticada. Ver NOBRE, Marcos e AMAZONAS, Maurício C. Desenvolvimento sustentável: A 
Institucionalização de um conceito, 2002, p. 30-32. 
140 Na América Latina, estes projetos de superação de subdesenvolvimento foram liderados pela Comissão 
Econômica para a América Latina (CEPAL), órgão da ONU, em que um dos maiores expoentes foi brasileiro 
Celso Furtado. 
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satisfazer nossas necessidades atuais sem comprometer a capacidade das gerações futuras de 

satisfazer as suas”141. 

Do relatório nasceu a expressão Desenvolvimento Sustentável, construído, 

portanto, diplomática e não cientificamente. Para isso, perdera o consenso teórico. Marcos 

Nobre e Maurício Amazonas destacam que a força – política – do relatório Brundtland 

residia justamente na sua vaguidão com o que propunha o conceito de “desenvolvimento 

sustentável”142.  

Mesmo assim, permitiu a pacífica institucionalização da problemática ambiental 

no mundo através do e acarretou imediatamente dois fatores: a elevação da problemática 

ambiental ao primeiro plano da agenda internacional e fez com que as preocupações 

ambientais penetrassem a formulação e implementação de políticas públicas nos Estados 

Nacionais143. Esta segunda etapa consolidar-se-ia durante a segunda grande Conferência 

internacional sobre o tema: A Rio-92. 

Assim, em resumo, pudemos ver que o processo de formulação do conceito de 

desenvolvimento sustentável desaguou num termo vago e impreciso. E se isso foi bom para 

a autoafirmação – diplomática – do termo, por outro lado deixou ampla margam de 

interpretação (ideologizada) pelo operador e pelo Judiciário, tornando-se um conceito 

jurídico indeterminado altamente passível à intensa ideologização. 

Ana Maria Nusdeo nos lembra que 

A expressão desenvolvimento sustentável acabou por expressar um consenso 
abstrato que está muito longe dos entendimentos concretos dos diferentes países 
no tocante à mudança dos seus padrões de produção, consumo e, sobretudo, da 
distribuição em si desse ônus144.  

 

Atualmente, este conceito continua agregando novas abordagens, estendendo 

sua abrangência e abrangendo diversos outros fatores, como econômico, social e jurídico. 

Maurice Strong, então presidente da Unep (ou PNUMA), já havia utilizado pela primeira 

vez em 1973 o conceito de ecodesenvolvimento para caracterizar uma concepção alternativa 

de política do desenvolvimento como significado de crescimento, mas foi o professor Ignacy 

                                            
141 Comissão mundial para o Meio Ambiente. Nosso futuro Comum. 
142 NOBRE, Marcos e AMAZONAS, Maurício C. Op. Cit. p. 41. 
143 Idem.  p. 49. 
144 NUSDEO, Ana Maria. Pagamento por serviços ambientais. São Paulo: Atlas, 2012. LD, p. 07. 
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Sachs quem formulou os princípios básicos desta nova visão145. Para Sachs, o novo conceito 

deveria abranger, pelo menos, seis aspectos ou seis caminhos: i) satisfação das necessidades 

básicas; ii) solidariedade com as gerações futuras; iii) participação da população; iv) 

preservação dos recursos naturais; v) um sistema social de garantia de emprego e; vi) 

programas de educação146.  

Em resumo, para Sachs, existem várias dimensões de abrangência do conceito 

de Desenvolvimento Sustentável, cujos objetivos são não apenas os biológicos e físicos, mas 

também os sociais e éticos, cuja premissa de equidade e solidariedade com as gerações 

futuras147.  

John Elkington, por sua vez, criou um termo, que fora inclusive aprovado do no 

plano de sustentabilidade da Agenda 21 da ECO-92, sugerindo que a lógica do 

desenvolvimento sustentável compreenderia um tripé, sustentado no desenvolvimento 

econômico (com respeito à livre iniciativa), no desenvolvimento social e também no do meio 

ambiente ecologicamente equilibrado148.  

Assim, a atividade corporativa seria orientada ao mesmo tempo, pela produção 

de lucros, sendo socialmente justa e ambientalmente correta. Esse modelo ficou conhecido 

como o “Triple Bottom Line: Profits, People, Planet” (ou simplesmente “tripé do 

desenvolvimento sustentável”), amarrando num único conceito os ideais da prosperidade 

econômica, qualidade ambiental e justiça social149. 

Amartya Sen, posteriormente, atrela desenvolvimento à capacidade dos 

indivíduos de exercerem sua liberdade. Liberdade esta em termos amplos, como liberdade 

política, liberdade econômica, liberdade cultural. Não é, para o autor, suficiente garantir o 

direito à Liberdade. É necessário garantir que essas liberdades possam ser plenamente 

usufruídas150. Essa expansão das liberdades em todas as suas formas são o principal fim e o 

principal meio para o desenvolvimento. 

                                            
145 BRÜSEKE, Franz. O Problema do Desenvolvimento Sustentável. Desenvolvimento e Natureza, 2003 p. 31. 
146 Idem. p. 31. 
147 SACHS, Ignacy. Desenvolvimento Includente, sustentável, sustentado. Rio de Janeiro: Garamond, 2004. p. 
70. 
148 ELKINGTON, John. Sustentabilidade, Canibais com garfo e faca. São Paulo: M. Books, 2012. p. 107-135 
149 Idem. 
150 SEN, AMARTYA. Desenvolvimento como Liberdade, 2000. 
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Nota-se que mesmo com toda a evolução, é pouco sindicável ainda o conceito 

de desenvolvimento sustentável. Qual o limite do substantivo (desenvolvimento) e qual a 

interferência do adjetivo (sustentável), no caso concreto? 

Edis Milaré já advertia sobre essa dificuldade de interpretação do 

desenvolvimento sustentável no caso concreto, apesar de esta temática estar presente 

exaustivamente nas agendas e nos debates atuais. Para o autor, a falta de clareza sobre o 

conceito obscurece e dificulta a disputa (ou conciliação) entre crescimento econômico e 

preservação ambiental, quanto a concepções e atitudes entre as diferentes forças da 

sociedade, por sua vez plasmadas em estratégias também diferentes quanto a projetos de 

desenvolvimento e suas respectivas dimensões políticas, sociais, econômicas, científicas, 

tecnológicas, jurídicas, culturais, educacionais e ambientais151. Assim, segundo ele, é 

possível compreender o porquê da confusão entre as noções de progresso, crescimento e 

desenvolvimento. 

Ademais, a dificuldade de encontrar uma resposta precisa ao conceito ora 

discutido acarreta na falta de implementação efetiva da legislação ambiental, pois, ao ser 

normatizado, ele orienta a criação legislativa ao seu entorno. 

No Licenciamento Ambiental, por exemplo, o desenvolvimento sustentável 

também é a meta a ser alcançada. Por outro lado, como não poderia ser diferente, é onde 

iniciam os muitos e diversos conflitos relacionados à autorização ou não de um 

empreendimento. 

O motivo é que qualquer empreendimento (construção de shoppings, abertura de 

novas vias, projetos de mineração, geração de energia elétrica e outros) a ser licenciado, este 

gerará um impacto ambiental, menor que seja. E a ponderação entre o projeto possível, o 

desejado ou o evitado (considerando o nível de impactos gerados pelo empreendimento) é 

bastante difícil. Atingir concretamente a meta do desenvolvimento sustentável, considerando 

cada projeto a ser licenciado é uma tarefa utópica. 

No entanto, governos (órgãos licenciadores), empreendedores e sociedade em 

geral têm visões diferentes – per se e entre si – sobre o que é aceitável ou não como impacto 

ambiental. Isso porque o próprio termo impacto ambiental é um conceito de difícil 

indeterminação.  

                                            
151 MILARÉ, Edis. Direito do Ambiente. 10ª Ed. p. 65-66. 
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Além do que, os quesitos sindicáveis medianamente desejáveis para a 

concretização da meta do desenvolvimento sustentável para cada projeto e em cada região 

do globo exige apurações diferenciadas. No Brasil, as demandas são umas. Na Europa, por 

exemplo, outras. No próprio Brasil, no Norte ou Nordestes as demandas e exigências são 

umas, no sul/sudeste, outras. 

A própria doutrina também não tem sido capaz de interpretar de maneira objetiva 

estes conceitos no Direito Ambiental. Vejamos a legítima preocupação de Antônio Herman 

Benjamin – o qual é acompanhado por inúmeros outros, como Edis Milaré – sobre as 

circunstâncias da precária implementação das leis ambientais no Brasil, o que se deve não a 

um, mas a um conjunto de fatores relacionados, resumidamente descritos152: 

(i) a falta de consciência e educação dos cidadãos, que os leva a práticas 

predatórias e “pouco sustentáveis”; (ii) a precária institucionalização e a pouca credibilidade 

dos órgãos ambientais, muitos deles inseguros para proferir suas decisões; (iii) A pouca 

credibilidade do Poder judiciário, visto como órgão inacessível, lento, caro e não 

especializado para dirimir os conflitos do tema; (iv) a desconsideração do meio ambiente 

como prioridade política e efetiva e a aberrante repartição de recursos orçamentários; (v) 

inadequação dos sistemas fiscalizatórios e de controle a agressões ambientais; (vi) a 

superposição de funções dos órgãos públicos de controle e gestão, em razão da falta de uma 

definição de competências especificamente atribuídas; (vii) a concentração exagerada da 

implementação ambiental nas mãos do Estado – A falta de consciência ecológica da 

Administração Pública. (viii) o obsoletismo do sistema jurídico como um todo e a 

atecnicidade da legislação ambiental. 

Nota-se que a própria crítica é recheada, também, de termos e conceitos bastante 

amplos e imprecisos. 

Por este motivo, é de se admitir a imensa dificuldade e a imprevisibilidade, 

devido à amplitude do seu conceito, do papel do órgão ambiental e da atuação do Poder 

Judiciário, respectivamente, no licenciamento ambiental, cuja finalidade é, ao fim deste 

procedimento, se atingir o desenvolvimento sustentável de um projeto econômico153. E nesta 

                                            
152 BENJAMIN, Antônio Herman. A proteção do meio ambiente nos países menos desenvolvidos: O caso da 
América Latina. Revista de Direito Ambiental n. 0. p. 102-103. São Paulo: Ed. RT, 1995 e MILARÉ, Edis. 
Direito do Ambiente. p. 248-249. 
153 Sabemos que é preciso ter cuidado com a expressão citada. Não significa que é a través do licenciamento 
ambiental que se deva atingir o desenvolvimento sustentável de modo concreto, marco e plural. Mas sim, para 
aquela localidade a ser avaliada e autorizada sua modificação econômica. Se há estudos ambientais que fazem 
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dificuldade consta também a falta de parâmetros mais definidos sobre os conceitos tratados 

e a formalização de seu procedimento. 

 

2.3.3 O conceito de ‘significativo impacto ambiental’ 

 

Outro termo bastante popular na legislação ambiental, em especial no 

licenciamento, é “significativo impacto ambiental”. A importância deste termo, apesar de 

sua imprecisão conceitual, surge desde que o legislador impôs a necessidade de 

licenciamento para qualquer atividade potencialmente degradadora ou causadora de 

significativo impacto ambiental, do qual será identificado no EIA-RIMA. 

Além de indicar quando serão utilizados os instrumentos de licenciamento e dos 

Estudos de Impacto Ambiental, são os impactos diretamente identificados que irão medir a 

viabilidade ou não de um empreendimento ou a quantidade de contrapartidas que o 

empreendedor deverá lançar mão para iniciar ou executar sua atividade. 

O conceito de impacto ambiental, por estar atrelado ao próprio conceito de meio 

ambiente, é de difícil definição. As múltiplas consequências oriundas de qualquer atividade 

humana ao meio natural são tão absurdamente numerosas, que é uma tarefa extremamente 

difícil definir o que precisa ser normatizado como tal. Qualquer ação humana, por mais 

simples que seja, interfere na natureza. Mas isso, por si só, não é capaz de explicar o 

problema da definição jurídica do impacto ambiental. 

Isso porque, ao contrário do que se pode imaginar, impacto ambiental 

compreende qualquer alteração, seja ela positiva ou negativa, e não somente as últimas. Se 

só as negativas fossem, não faria sentido o legislador trazer conceitos diferentes para o 

mesmo fenômeno. 

Vimos no item “1.5.1” deste trabalho que a definição normativa para impacto 

ambiental está contida na Resolução do CONAMA nº. 01, de 1986, que disciplina o 

instrumento do Licenciamento ambiental e o Estudo de Impacto Ambiental. Em seu art. 1º, 

considera “impacto ambiental qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e 

                                            
o levantamento da área de influência do projeto a ser instalado, mensurando impactos, é preciso que a outorga 
do Estado para tal consiga mensurar minimamente a sustentabilidade local. Então, sob essa ótica, pode se 
concluir que a meta do licenciamento é o desenvolvimento sustentável, mas local. 
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biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante 

das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam a saúde, a segurança e o bem-

estar da população; as atividades sociais e econômicas; a biota; as condições estéticas e 

sanitárias do meio ambiente; qualidade dos recursos ambientais”.  

No entanto, mesmo com a definição legal, não é tarefa fácil precisar o conceito 

de significativa degradação ou significativo impacto ambiental, dado que o adjetivo de 

significante ou insignificante é de difícil mensuração.  

Visando dirimir boa parte das dúvidas que poderiam surgir, clareando os limites 

da incidência do EIA, a legislação expõe um rol de atividades de maior potencial ofensivo 

ao meio ambiente, demandando a realização dos estudos ambientais mais completos. No 

entanto, é pacificado entre doutrina e jurisprudência que este rol é meramente 

exemplificativo, o que permite ao órgão ambiental, nas atividades que lá não estejam 

incluídas, à vontade para exigir, de acordo com seu poder discricionário, estes estudos ou 

não. 

Outra questão é sobre a vinculação das atividades lá inseridas em exigir-se, 

imperiosamente, o EIA. Mesmo sendo majoritariamente considerado na doutrina de Direito 

Ambiental que todas as atividades lá incluídas o EIA é obrigatório, Edis Milaré adverte que 

esta presunção (prévia) de gerar significativo impacto ambiental é relativa. Isso significa 

que o empreendedor poderá produzir prova para desfazer essa exigência e ter que apresentar, 

para seu empreendimento, estudos ambientais mais simplificados154. 

Ocorre que mesmo assim considerado, ainda recairá sobre a discricionariedade 

administrativa a ponderação sobre a amplitude do conteúdo da expressão significativo 

impacto ambiental, recaindo exatamente sobre a lição exposta por Celso Antônio Bandeira 

de Mello para a aplicabilidade desta discricionariedade na intelecção de conceitos jurídicos 

indeterminados, como este. 

Outra questão de grande relevância é o fato de que a expressão pouco sindicável 

“significativos impactos ambientais” geram obrigações no licenciamento cujo 

questionamento se torna, na prática de improvável sucesso. Vejamos um caso concreto: 

                                            
154 MILARÉ, Edis. p. 767. 
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Em trabalho anterior155, quando analisamos o projeto ocorrido de mineração de 

Bauxita em Juruti/PA, realizado pela empresa ALCOA no ano de 2005, pudemos constatar 

uma intensa participação da população e do Ministério Público no processo de 

licenciamento. Em uma Civil Pública promovida pelo órgão, por exemplo, foram apontados 

dois conjuntos principais de problemas: deficiências no estudo de impacto ambiental e vícios 

procedimentais156. 

De acordo com o membro do Ministério Público que atuou no caso, do EIA-

RIMA constam: a) diagnóstico superficial, incompleto ou inexistente; b) não realização de 

estudos sobre partes estruturais importantes do projeto e seus impactos e; c) ocorrência de 

problemas na identificação, caracterização, análise, mitigação e compensação dos impactos. 

Já sobre o rito do licenciamento, havíamos destacado (ii) a definição de competência para 

licenciar; (ii) a ausência de uma quarta Audiência Pública, na região de Juruti Velho, por 

considerar uma área de grandes impactos, bem como; (iii) a suposta manipulação dos 

participantes da Audiência Pública.157 

Vemos, portanto, que boa parte dos pontos questionados judicialmente decorrem 

de ampla margem de interpretação de elementos como o conteúdo normativo dos impactos 

ambientais, que irão definir tanto a competência para licenciar como a quantidade de ações 

compensatórias; a necessidade de mais ou menos audiências públicas, bem como o assunto 

a ser abordado nelas; a abrangência dos impactos e as áreas afetadas, para justificar uma 

nova audiência pública, entre outros. Estes itens, pouco definidos pela legislação, permitem 

o exercício maior de discricionariedade administrativa do órgão licenciador. E essa 

discricionariedade é exercida sobre conceitos que não deixam margem de certeza nem para 

o licenciador nem para o empreendedor. 

 

2.4 Conclusão do capítulo. 

 

                                            
155 FIGUEIREDO, Yuri J N. In. Mineração e Desenvolvimento Sustentável no Brasil. Uma análise do papel 
do licenciamento ambiental em projetos minerais na Amazônia. p. 135. 
156 Petição Inicial da Ação Civil Pública Petição Inicial da Ação Civil Pública n. 2005.39.02.001667-1, 2ª 
Vara do TRF da 1ª região, fornecida em cópia digital pelo Promotor Raimundo Moraes, que atuou no caso. In. 
FIGUEIREDO, Yuri J N. Op. Cit.  p. 147. 
157 FIGUEIREDO, Yuri J N. Op. Cit. p. 149. 
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Acabamos de verificar exemplos de alguns conceitos jurídicos indeterminados 

relacionados ao Direito Ambiental, mais especificamente ao processo de licenciamento, 

expondo que inúmeros questionamentos surgem da sindicância administrativa destes 

conceitos na aplicação do real sentido da norma ambiental perante o caso concreto. 

Como principal instrumento de gestão ambiental, no licenciamento desembocam 

infinitas causas de questionamento e judicialização. Rose Mirian Hofmann destaca que a 

falta de diretrizes metodológicas, a subjetividade das decisões, a inefetividade dos 

mecanismos de participação popular, o excesso de discricionariedade e a falta de 

transparência têm provocado a judicialização de processos e uma atuação frequente do 

Ministério Público158. 

Grande parte destes problemas estão entrelaçados e advêm principalmente da 

falta de planejamento acerca da conciliação da atividade econômica e a proteção ambiental 

e de objetividade da legislação ambiental, conforme destacou Roberto Mangabeira Unger, 

em trecho destacado no início do capítulo. 

Por um lado, a falta de uma Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) faz com 

que o tratamento ambiental conferido à instalação de qualquer empreendimento econômico 

seja realizado “no varejo”, não de maneira global, encarada a sua necessidade regional 

integrada. Ou seja, o tratamento individual (caso a caso) de cada projeto de instalação, de 

qualquer tipo de empreendimento, é conferido total e livremente ao licenciamento ambiental, 

exclusivo e ilimitado, que não considerará a extensão e dinamicidade geográfica ao qual o 

projeto está inserido, mas a uma realidade única de determinada sub-região, cuja extensão 

dos seus impactos terá, necessariamente, reflexos regionais.  

A ausência desta Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) impõe, portanto, a 

uma avaliação individualizada dos impactos de um empreendimento, numa esfera de 

extensão analítica necessariamente bem ampla.  

Contudo, os problemas mais graves do Licenciamento não estão 

necessariamente no mau emprego da AIA de projetos no âmbito do licenciamento ambiental, 

mas sim no fato de recaírem sobre esse instrumento questões que deveriam ter sido 

previamente definidas por meio de ferramentas de maior abrangência. A sobrecarga do 

instrumento de licenciamento ambiental já vem sendo observada há vários anos, tanto no 

                                            
158 HOFMANN, Rose Mirian. Gargalos do Licenciamento Ambiental Federal no Brasil, 2015. p. 2. 
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nível federal quanto no estadual. No federal, a simples análise da evolução do número de 

processos de licenciamento ambiental em tramitação no Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e das licenças ambientais por ele 

concedidas é um claro demonstrativo dessa sobrecarga159. 

Ademais, afora este problema “anterior”, a legislação ambiental deixa muito a 

desejar quanto à objetividade daquilo que se deseja alcançar. Além de ser matéria 

necessariamente dada à discricionariedade, a legislação especialmente referente ao 

Licenciamento confere alta subjetividade na sua aplicação, deixando espaços muito grandes 

de sindicância pela Administração Pública e, pior, pelo Poder Judiciário. 

Com este diagnóstico, consideramos efêmera a solução apontada por Andreas 

Krell, de que a melhoria da qualidade das decisões sobre Direito Ambiental viria com a 

criação de uma Justiça Administrativa160 – nos moldes do Tribunal Administrativo Francês 

ou estruturada nos moldes da Justiça Eleitoral, Trabalhista e Militar – traria grandes 

vantagens, como a especialização dos magistrados em áreas específicas do Direito e o efeito 

de desafogar as vias judiciais ordinárias, melhorando a qualidade das decisões e encurtando 

o tempo de julgamento dos processos. 

Com os conceitos muito abertos, mesmo com a especialidade os problemas 

indicados poderiam persistir. A legislação ambiental, mesmo afeita à vagueza conceitual de 

muitos dos seus principais termos, precisa definir objetos de alcance, exatamente para 

conferir maior segurança aos jurisdicionados e otimizar sua atuação administrativa e 

judiciária, sob pena de flexibilização normativa e perda de sua identidade como instrumento 

de gestão ambiental. E para isso ocorrer, é preciso tornar mais claros os seus conceitos 

indeterminados ou conferir instrumentos ou mecanismos que possam conferir maior 

segurança prática, com regras mais definidas e objetivas, minimizando os impactos 

interpretativos que os conceitos indeterminados impõem. 

Ou seja, pretende-se estimular a criação de normas ambientais de conteúdo mais 

fechado, não necessariamente no conteúdo material referente a cada conceito, mas na forma 

de ponderação ou de aplicação da mesma no caso concreto. Assim, compreender-se-ia a 

vagueza natural e prestigiaria a solução que levou o Direito ambiental ao patamar de 

                                            
159 GANEN, Roseli Senna (coord.); JURAS, Ilídia A. G. M.; VIANA, Maurício B.; MERCADANTE, 
Maurício; ARAÚJO, Suely M. V. G.; BRASILEIRO, Verônica M. M. Avaliação Ambiental Estratégica. 
Brasília: Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados, 2014. p. 11-12. 
160 KRELL, Andreas. Discricionariedade Administrativa e conceitos legais indeterminados. p. 66. 
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importância atingido, mas buscar-se-ia tornar o ordenamento jurídico ambiental mais seguro 

para todos. 

O que foi dito até aqui tem reflexo direto no assunto do próximo capítulo. Não 

há lugar de maior insegurança jurídica e onde ocorra maior conflito dentro do licenciamento 

ambiental quanto na fase de imposição das condicionantes, em especial nas compensatórias, 

ou seja, na aplicação da política de “compensação” dos impactos ambientais, os quais, têm 

conceito indefinido, subjetivo e vago. 

E o presente estudo segue para explicar o enfrentamento jurídico-normativo da 

questão, seguindo após para o cenário de maior conflito conceitual em matéria ambiental: A 

exploração dos recursos naturais não renováveis na Amazônia brasileira. 
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CAPÍTULO 3. ESTUDO DAS CONDICIONANTES DO LICENCIAMENTO 

AMBIENTAL. 

 

O estudo das condicionantes ambientais é um dos principais nós a serem 

desatado no complexo processo de licenciamento, especialmente após a definição das 

competências pela edição da Lei Complementar n. 140/2011. E isso tem gerado constantes 

provocações e debates nos diversos meios (político, empresarial e acadêmico), inclusive com 

propostas contraditórias à própria essência do conceito de licenciamento ambiental161. 

As condicionantes são exigências a serem estabelecidos pelo Poder Público em 

cada etapa do licenciamento. São identificadas após a análise dos pedidos de licença 

formulados mediante estudos ambientais que identificam os impactos positivos e negativos 

do empreendimento a ser autorizado. 

Primeiramente, cabe destacar que as condicionantes, mesmo bastante populares, 

não são itens obrigatórios de uma licença ambiental. É plenamente possível que um órgão 

ambiental opte por concede-la sem exigir condicionantes para o seu cumprimento, 

especialmente se assim os Estudos Ambientais indicarem. 

Ao apresentar seu pedido, busca o empreendedor proponente apresentar ao órgão 

competente o projeto, visando obter deste a aprovação. Perante o órgão encarregado de 

análise, incumbe aos técnicos aferirem a gravidade dos impactos causados e, dependendo do 

caso, oferecerem críticas, sugestões, recomendações ou exigências de todo o necessário para 

a mais perfeita conformidade do projeto à legislação em vigor e, notadamente, à preservação 

do meio ambiente. 

No entanto, são bastante comuns as condicionantes no processo de 

licenciamento. E se forem exigidas, criam obrigações para o empreendedor. Essa é sua 

natureza jurídica. 

Eduardo Bim conceitua as condicionantes como “cláusulas” da licença 

ambiental, parte que o órgão licenciador estabelece as condições, restrições e medidas de 

controle ambiental que deverão ser obedecidas pelo empreendedor162. Para Vanêsca Prestes 

são “condições de validade” da licença163, pois, depois de analisados os impactos ambientais, 

                                            
161 Ver no item “3.7”, deste capítulo. 
162 BIM, Eduardo F. Op. Cit. pg. 215. 
163 PRESTES, Vanêsca Buzelato. Fórum de Direito Urbano e Ambiental – FDUA, p. 30. 
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o órgão competente deverá se decidir por uma das três opções: (i) não conceder a licença; 

(ii) conceder a licença nos moldes em que foi requerida e; (iii) conceder a licença para a 

atividade pretendida desde que cumpridas determinadas condições impostas pela 

Administração Pública, através do órgão ambiental164.  

A base legal para a sua exigência é a Resolução do CONAMA n. 237/97, quando 

da definição de licença ambiental como ato administrativo pelo qual o órgão ambiental 

competente estabelece as condições, restrições e medidas de controle ambiental que deverão 

ser obedecidas pelo empreendedor.  

Em resumo, são medidas estabelecidas pelo órgão licenciador aos 

empreendedores e definidas a partir da avaliação do Estudo e Relatório de Impacto 

Ambiental (EIA-RIMA), que podem estar vinculadas a diferentes etapas do procedimento 

licenciatório, até mesmo em suas renovações.  

Portanto, são requisitos que compõem a própria natureza do licenciamento 

ambiental, consideradas, a partir de então, como obrigações que o empreendedor deve 

cumprir, sob pena de perda da licença. 

 

3.1. Os Estudos Ambientais como subsídios para a emissão da licença e 

estabelecimento de condicionantes. 

 

Como as condicionantes são estabelecidas no ato da licença, a qual corresponde 

ao último ato de um procedimento administrativo (licenciamento), algum fator no meio deste 

processo leva o órgão competente a ponderar os valores, avaliar os impactos e decidir por 

exigir a respectiva condicionante. São os estudos ambientais. 

A dinamicidade do processo do licenciamento ambiental força o gerenciamento 

constante dos impactos, exigindo avaliações periódicas para cada etapa do processo: 

Consulta preliminar, instalação, operação e ampliação, as quais devem ser reproduzidas 

periodicamente. Portanto, não faria sentido os estudos ambientais serem estanques a uma 

fase específica.  

                                            
164 FARIAS, Talden. Licenciamento Ambiental. Pg. 89 
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Por este motivo, as licenças possuem validade. Para cada renovação, novas 

avaliações. Antes, durante e após o empreendimento. 

Contudo, como vimos, é na fase de obtenção da Licença Prévia (LP) que são 

exigidos os estudos mais completos e abrangentes, dependendo da atividade a ser licenciada 

e desde que considerada discricionariamente pelo órgão licenciador como geradora de 

significativo impacto ambiental. 

No entanto, mesmo com toda esta exigência legal determinando o constante 

acompanhamento e gerenciamento dos impactos, não é possível, muito menos razoável, 

exigir dos estudos ambientais a previsão total e final dos impactos, especialmente em 

empreendimentos de grande porte e em uma realidade geográfica complexa. Luis Enrique 

Sánchez, neste sentido, afirma haver muitas “qualidades e deficiências intrínsecas a cada 

estudo de impacto ambiental, e que estão sob controle da equipe multidisciplinar que o 

preparara, mas se o projeto analisado for de alto impacto ou afetar recursos muito 

valorizados, por melhor que seja o EIA, o projeto será severamente criticado”165. 

Por isso concordamos com a posição de Eduardo Bim, para quem os estudos, ou 

mesmo as próprias licenças, não têm o condão de garantir nada166. São apenas razoáveis – 

mesmo que as mais detalhadas possíveis – previsões dos impactos que provavelmente 

ocorrerão para aquele empreendimento, naquela complexidade locacional. 

Aliás, não seria prudente pensar diferente. Em se tratando de estudos ambientais 

com alto teor de previsibilidade, exigir certeza científica sobre probabilidades é algo 

impossível. E o licenciamento não deve internalizar as esperanças pessoais e ideológicas dos 

atores (comunidade interessada, governos, instituições) balizadas em um princípio genérico 

de preservação ou precaução, sob pena de reduzir sobremaneira a racionalidade do 

licenciamento ambiental. 

Mesmo assim, para dar ao menos parâmetros metodológicos que confiram maior 

legitimidade, existem diretrizes e conteúdos mínimos e obrigatórios aos Estudos de impacto 

ambiental (EIA), os quais devem ser também obedecidos pelos outros instrumentos de 

avaliação. 

 

                                            
165 SANCHEZ, Luis Enrique. Avaliação de Impacto Ambiental. Conceitos e métodos. P. 450. 
166 BIM, Eduardo F. Op. Cit. p. 33. 
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3.1.1 Das diretrizes e dos conteúdos mínimos dos Estudos Ambientais. 

 

As diretrizes e conteúdos mínimos obrigatórios estão previstos na Resolução do 

CONAMA n. 1/1986, a partir de uma delegação legislativa conferida desde a Lei n. 6.938/81 

que, regulamentada posteriormente pelo Decreto n. 99.724/90, conferiu ao CONAMA a 

competência de editar normas de fixação dos critérios básicos sobre os quais serão exigidos 

os estudos ambientais167. 

As diretrizes estão previstas no art. 5º da Resolução, conforme veremos: 

 

Artigo 5º - O estudo de impacto ambiental, além de atender à legislação, em 
especial os princípios e objetivos expressos na Lei de Política Nacional do Meio 
Ambiente, obedecerá às seguintes diretrizes gerais: 

I - Contemplar todas as alternativas tecnológicas e de localização de projeto, 
confrontando-as com a hipótese de não execução do projeto; 

II - Identificar e avaliar sistematicamente os impactos ambientais gerados nas fases 
de implantação e operação da atividade; 

III - Definir os limites da área geográfica a ser direta ou indiretamente afetada 
pelos impactos, denominada área de influência do projeto, considerando, em todos 
os casos, a bacia hidrográfica na qual se localiza; 

lV - Considerar os planos e programas governamentais, propostos e em 
implantação na área de influência do projeto, e sua compatibilidade. 

 

A primeira delas, a qual já destacamos, trata das alternativas tecnológicas e 

locacionais que devam ser contempladas nos estudos, inclusive abordando normativamente 

a hipótese de não execução do projeto, inclusive os impactos negativos dessa escolha. 

A intensão primordial deste primeiro item é obrigar o estudo ambiental a 

demonstrar ao órgão licenciador quais as opções de projetos ou medidas para se obter o 

resultado econômico planejado com o empreendimento. Por exemplo, se o projeto licenciado 

é de mineração de ouro, quais as tecnologias possíveis para se obter o mesmo resultado: Se 

via (i) perfuração de um túnel subterrâneo ou; (ii) a céu aberto; etc. 

Neste caso, o estudo ambiental irá indicar várias alternativas tecnológicas e 

escolher, dentre todas possíveis, qual pretende aplicar, justificando o motivo. Para isso, 

                                            
167 Art. 17, §1º do Decreto n. 99.724/90. 
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deverá ponderar quais impactos, benefícios e prejuízos que sua escolha vai causar em 

comparação às demais. 

Obviamente, o termo “todas alternativas tecnológicas” pode ensejar numa 

exigência de difícil – para não dizer impossível – cumprimento. Incluir todas as opções 

possíveis e imagináveis, além de onerar demasiadamente os estudos ambientais, sempre 

deixará de abordar alguma tecnologia que, no senso comum científico, é absurda. Não é esta 

a inteligência da norma. 

Para a exigência ser cumprida, é necessário ter-se conta um mínimo critério de 

razoabilidade, auferido obviamente depois de apresentado o estudo, mas que possa ser 

fundamentado e garanta, na avaliação do órgão licenciador, o descarte das exigências 

tecnológicas absurdas. 

Portanto, a razoabilidade é um critério para cumprimento desta exigência. 

Apenas as alternativas razoáveis podem ser exigidas no balanceamento das alternativas 

técnicas para o licenciamento ambiental. E, conforme aduz Eduardo Bim, por alternativas 

razoáveis entendemos: (i) alternativas factíveis, (ii) alternativas viáveis e; (iii) que estejam 

dentro de normas técnicas e legais aplicáveis ao projeto, garantindo segurança e 

viabilidade168. 

Ademais, isso não pode significar, sob qualquer hipótese, como algo prejudicial 

à proteção ao meio ambiente. Lembremo-nos que os estudos ambientais não são um objetivo 

por si só. Eles são colocados para análise do órgão licenciador que dará ou não a licença, 

aceitando ou não os impactos, mitigando-os ou compensando-os. Isso dirime qualquer 

responsabilidade sobre a confecção dos estudos. 

Ainda sobre este item, as alternativas locacionais são também importantes para 

fundamentar a escolha de um determinado local para a instalação do projeto, em comparação 

a outro, também razoavelmente viável. 

Ocorre que em muitas situações, como a mineração, por exemplo, existe a 

rigidez locacional169, a qual impõe uma única escolha geográfica para sua exploração. 

Nestes casos, obviamente, a justificativa para a localização é uma só: Apenas o local 

escolhido é possível executar o projeto. Não existe, portanto, alternativa locacional. 

                                            
168 BIM, Eduardo F. Op. Cit. p. 197. 
169 Trataremos da rigidez locacional no próximo capítulo. 
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Os demais itens previstos no artigo citado tratam, primeiramente, da avaliação 

dos impactos (objeto próprio e intrínseco dos estudos – será tratado a seguir) e da 

identificação das áreas de influência do projeto, no que implica na amplitude da área que 

será objeto de cuidados imediatos. 

Estes dois itens estão vinculados, pois apenas mensurando os impactos do 

empreendimento é que será possível identificar, também, as áreas afetadas pelo mesmo. No 

entanto, essa é uma das questões mais complexas do estudo ambiental, uma vez que existe 

enorme inter-relação entre os componentes da biosfera, fazendo com que atos praticados 

localmente repercutam globalmente170. Ademais, a intensa ideologização do direito 

ambiental, ocasionada pela falta de exatidão dos conceitos jurídicos relacionados aos 

“impactos”, podem levar à consideração destes “globais” no seio do licenciamento de uma 

obra específica e local. 

As áreas afetadas pelo projeto podem ser dividias em (i) Área Diretamente 

Afetada (ADA); (ii) Área de Influência Direta (AID) e; (iii) Área Influência Indireta (AII). 

A primeira, é a área efetiva e exclusiva do empreendimento, ou seja, aquela diretamente 

utilizada para organização do empreendimento. É, segundo Édis Milaré, o terreno a ser 

efetivamente ocupado pelo empreendimento e por todas as estruturas e instalações de 

apoio171. As demais são definidas no seio da própria avaliação de impactos. 

Há uma grande questão abrangida pela identificação das áreas ADA, AID e AII. 

Quais delas terão contrapartidas efetivas de proteção ambiental – chamadas de 

condicionantes? Em nosso entendimento, todas estarão abarcadas pela possibilidade de 

sofrer impactos ambientais devem tê-los mitigados, à proporção dos impactos que recebem. 

Esta é a principal importância de se exigir a localização e identificação das mesmas. 

Por fim, a Resolução CONAMA 01/1986, além das diretrizes, também define o 

conteúdo mínimo dos Estudos Ambientais, no seu art. 6º. Vejamos:  

 

Artigo 6º - O estudo de impacto ambiental desenvolverá, no mínimo, as seguintes 
atividades técnicas: 

I - Diagnóstico ambiental da área de influência do projeto completa descrição e 
análise dos recursos ambientais e suas interações, tal como existem, de modo a 
caracterizar a situação ambiental da área, antes da implantação do projeto, 
considerando: 

                                            
170 ANTUNES, Paulo Bessa. Direito Ambiental. p. 292. 
171 MILARÉ, Édis. Op. Cit. p. 808. 
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a) o meio físico - o subsolo, as águas, o ar e o clima, destacando os recursos 
minerais, a topografia, os tipos e aptidões do solo, os corpos d'água, o regime 
hidrológico, as correntes marinhas, as correntes atmosféricas; 

b) o meio biológico e os ecossistemas naturais - a fauna e a flora, destacando as 
espécies indicadoras da qualidade ambiental, de valor científico e econômico, 
raras e ameaçadas de extinção e as áreas de preservação permanente; 

c) o meio sócio-econômico - o uso e ocupação do solo, os usos da água e a sócio-
economia, destacando os sítios e monumentos arqueológicos, históricos e culturais 
da comunidade, as relações de dependência entre a sociedade local, os recursos 
ambientais e a potencial utilização futura desses recursos. 

II - Análise dos impactos ambientais do projeto e de suas alternativas, através de 
identificação, previsão da magnitude e interpretação da importância dos prováveis 
impactos relevantes, discriminando: os impactos positivos e negativos (benéficos 
e adversos), diretos e indiretos, imediatos e a médio e longo prazos, temporários e 
permanentes; seu grau de reversibilidade; suas propriedades cumulativas e 
sinérgicas; a distribuição dos ônus e benefícios sociais. 

III - Definição das medidas mitigadoras dos impactos negativos, entre elas os 
equipamentos de controle e sistemas de tratamento de despejos, avaliando a 
eficiência de cada uma delas. 

IV - Elaboração do programa de acompanhamento e monitoramento dos impactos 
positivos e negativos, indicando os fatores e parâmetros a serem considerados. 

 

O primeiro conteúdo obrigatório é o diagnóstico ambiental da área de influência 

do projeto, ou seja, o inventário ambiental da região, que deve ocorrer anteriormente à 

qualquer ação relacionada ao que se pretende licenciar. Compreende um levantamento das 

inter-relações entre os meios físicos, biológicos e socioeconômicos, a fim de capturar uma 

radiografia destacada e entrelaçada dos fatores envolvidos. 

O segundo conteúdo é a análise dos impactos ambientais propriamente ditos. De 

acordo com a Secretaria de meio ambiente de São Paulo, esta fase destina-se à apresentação 

da análise (identificação, valoração e interpretação) dos prováveis impactos ambientais 

ocorridos nas fases de planejamento, implantação, operação e, se for o caso, da desativação 

do empreendimento, sobre os meios físicos, biológico e antrópico, devendo ser determinados 

e justificados os horizontes de tempo considerados (a curto, médio e longo prazos). Esta 

análise inclui, necessariamente, a identificação, previsão de magnitude e interpretação da 

importância de cada um deles, permitindo uma apreciação abrangente das repercussões do 

empreendimento sobre o meio ambiente, entendido na sua forma mais ampla. O resultado 

dessa análise constituirá um prognóstico da qualidade ambiental da área de influência do 

empreendimento, útil não só para os casos de adoção do projeto e suas alternativas, como 

também na hipótese de sua não implementação172. 

                                            
172 Apud MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente. p. 777. 
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O terceiro item obrigatório é, para o presente trabalho, o mais importante. É a 

definição das medidas mitigadoras (dentre as quais também aceitamos a inclusão das 

medidas compensatórias), chamadas de condicionantes. Este conteúdo deve prever as 

medidas que visam minimizar (ou compensar) os impactos adversos previstos (também 

obrigatoriamente) pelo estudo ambiental. A apresentação destas medidas deve ocorrer de 

algumas formas: (i) quanto à sua natureza (preventiva, mitigadora ou compensatória); (ii) na 

fase do empreendimento a qual, a priori, deverão ser implementadas (na fase preliminar, na 

instalação, na operação ou na ampliação); (iii) relacionar a qual fator elas estão vinculadas 

(físico, biológico ou socioeconômico) e; (iv) à responsabilidade pela implantação (do 

empreendedor, do poder público, etc.). 

Observe-se que a obrigatoriedade aqui prevista é procedimental, não material, 

ou seja, de haver necessidade de alguma mitigadora propriamente dita. Significa dizer, 

reforçando o que apontamos no início do capítulo, que a imposição de condicionantes não é 

obrigatória no licenciamento ambiental. No entanto, mesmo não sendo impostas, deve haver 

essa previsão nos estudos ambientais, pela obrigatoriedade formal prevista no art. 6º, inciso 

III da Resolução CONAMA n. 01/86. 

Ademais, todo estudo ambiental deve conter um programa de monitoramento 

dos impactos e das condicionantes sugeridas. Isso porque, como já advertimos, os impactos 

previstos nos estudos são apenas estimados. E dependendo da sua ocorrência (ou não), 

parcial ou total, as medidas mitigadoras e compensatórias serão exigidas (ou não). Na 

previsão original ou alterada. Por isso a importância do monitoramento. É apenas com ele 

que tanto o empreendedor como o licenciador têm controle contínuo da qualidade ambiental, 

permitindo uma frouxidão ou maior rigidez nas condicionantes. 

Devido a todos estes requisitos mínimos e obrigatórios, o que o torna um 

documento bastante completo, os estudos ambientais são capazes de fazer um diagnóstico 

muito denso das características físicas, biológicas e socioeconômicas de uma determinada 

região, compreendida pela sua área de influência total. No entanto, é possível que o projeto, 

após a avaliação, reavalie sua execução para uma área menor a que foi estudada. Outra 

hipótese é, em uma determinada área do projeto abrangido, funcionar alguma função 

acessória ou burocrática, mesmo que diagnosticada alguma viabilidade econômica do local. 

Nestes casos, consideramos plenamente possível que alguns trechos dos estudos 

ambientais sejam aproveitados em outro projeto econômico, anterior, mas diferente do 
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original. Significa dizer, portanto, que um projeto de licenciamento pode muito bem 

aproveitar dados secundários, de outro projeto anterior, como base de informação para o 

novo. Não vemos problemas nisso, além do que otimiza o processo de licenciamento, 

especialmente quanto plenamente aproveitáveis o diagnóstico e as previsões de impacto. 

Por fim, em caso de Estudos de Impacto Ambiental – EIA, o mais complexo de 

todos os instrumentos de avaliação, todos os dados disponibilizados pormenorizadamente, 

com linguagem técnica e rebuscada, devem ser sucintamente compreendidos num 

documento próprio e auxiliar, por sua vez com linguagem direta e de fácil compreensão 

perante o senso comum. É o Relatório de impacto Ambiental – RIMA. Todo o conteúdo 

acima relatado deve conter, de forma resumida, neste relatório. 

Conteúdo especial deste relatório são a descrição dos impactos ambientais e a 

sugestão das medidas mitigadoras e compensatórias – as condicionantes. Estes devem 

manter total e minuciosamente seu conteúdo. São esses elementos que permitirão à 

população local ou outros terceiros interessados a se manifestarem sobre o pedido de licença, 

e auxiliarem o órgão licenciador a tomar a sua decisão. 

São os estudos ambientais, quaisquer que sejam, os elementos fundamentais para 

a estipulação das condicionantes para a licença ambiental. Estas serão exigidas sempre 

durante o processo de análise dos impactos e estipuladas sempre antes da emissão do ato 

administrativo. 

 

3.2 Classificação das condicionantes: Preventivas, Mitigadoras e 

compensatórias. 

 

As condicionantes não possuem características necessariamente semelhantes. 

Sequer parecidas, pois variam de acordo com a realidade ambiental a qual está inserido o 

empreendimento a ser licenciado. A construção de uma Usina Hidrelétricana ou um projeto 

de mineração na região Amazônia, por exemplo, possui, mesmo que para as mesmas 

atividades, requisitos e necessidades diferentes, que irão depender da região que receberá o 

projeto. 
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Da mesma forma, não são homogêneas, podendo haver alteração em caso de 

constatação de necessidade de gerenciar um impacto ambiental não previsto ou quando um 

previsto não ocorre. 

Existem diversas classificações para as condicionantes: Quanto à especialidade, 

Eduardo Bim lembra que elas podem ser divididas em: (i) gerais, relacionadas às exigências 

legais e; (ii) específicas, relacionadas ao empreendimento ou atividade a ser licenciada em 

si173. 

Édis Milaré, classificando quanto à natureza, lembra da classificação das 

condicionantes em (i) medidas de prevenção; (ii) as mitigadoras e (iii) as compensatórias174.  

As medidas preventivas caracterizam-se como aquelas que procuram evitar a 

ocorrência de um dano previsto nos estudos e avaliações ambientais, fazendo-se aplicar por 

meio de alternativas tecnológicas ou de lógica locacional. Como se vê, são medidas 

associadas à aplicação do Princípio da Prevenção, vinculado a um dever de “não agir 

antecipadamente” sobre o meio ambiente, sempre que possível fazer esta escolha. 

Contudo, existem atividades ou empreendimentos que necessariamente 

acarretarão com algum tipo de impacto ambiental. É o caso da mineração, por exemplo, que 

por mais que consiga internalizar os impactos, não será capaz de evitar a ocorrência de 

muitos deles, principalmente o impacto ambiental referente à exposição do subsolo aberto o 

empreendimento. 

Assim, caso o impacto seja inevitável com a instalação da atividade ou 

empreendimento, dada a sua relevância (econômica, social, etc.), o órgão licenciador deverá 

lançar mão das condicionantes mitigadoras para mitigar ou atenuar, um impacto qualquer. 

Para Milaré, as medidas mitigadoras são providências concretas tomadas no 

bojo de um procedimento licenciatório capazes de suavizar, atenuar ou mitigar um impacto 

qualquer e, ainda, aparecer como efeito das providências tomadas na proteção do meio 

ambiente175. Talden Farias fundamenta como direcionamentos dados pela Administração 

Pública com o objetivo de diminuir ou evitar um determinado impacto negativo ou de 

aumentar um determinado impacto ambiental positivo176.  

                                            
173 BIM, Eduardo F. Licenciamento Ambiental. 2º vol. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2015. p. 216. 
174 MILARÉ, Édis. Op. Cit. p. 796. 
175 Idem. 
176 FARIAS, Talden. Licenciamento Ambiental. p. 91. 
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Por sua vez, Arlindo Philippi Jr e Ivan Maglio informam que as medidas 

mitigadoras são destinadas a corrigir ou compensar os impactos negativos, ou a reduzir a 

sua magnitude, ou ainda para potencializar os impactos positivos. Para cada um dos 

impactos verificados no projeto, devem-se identificar os esquemas ou mecanismos capazes 

de cumprir essa função, avaliando-se sua eficiência e eficácia, bem como definir os 

responsáveis pela sua implantação177. 

Note-se que os últimos autores, diferente dos anteriores, cometem uma confusão 

entre os conceitos de mitigadoras e compensatórias, onde os mesmos incluem estes no 

conceito daquelas. Como veremos adianta, existem diferenças entre ambas, justificando a 

classificação. 

De início, Érika Bechara adverte que a compensação não é nem medida 

preventiva nem medida mitigadora de impacto ambiental negativo. É tão distinta, aliás, que 

só terá lugar onde as preventivas e mitigadoras não puderem ser implementadas178. 

As mitigadoras são medidas sugeridas nos Estudos Ambientais como medidas 

para se tentar evitar os impactos previstas neste levantamento preliminar. Caso, entretanto, 

os impactos sejam inevitáveis e sua atenuação seja ineficaz, recorre-se, aí sim, às 

compensações. 

Daí a existência das medidas compensatórias. Elas podem ser vistas, de acordo 

com Édis Milaré, como uma recompensa pelos eventuais impactos negativos não mitigáveis 

causados ao meio ambiente179. Essas medidas, diferentemente das mitigadoras, não 

precisam guardar relação direta com o empreendimento, mesmo porque muitas vezes não é 

possível guardar essa relação. É o caso, por exemplo, de grandes obras que tenham 

significativo impacto ambiental. 

Existem medidas compensatórias que estão previstas em lei, o que não elimina 

a possibilidade de, dependendo da situação concreta, serem estabelecidas outras medidas 

que compreendam as necessidades e impactos do ecossistema local. 

                                            
177 PHILIPPI JR, Arlindo, MAGLIO, Ivan Carlos. Apud. BIM, Eduardo. Licenciamento Ambiental. p. 216. 
178 BICHARA, Érika. Licenciamento e Compensação Ambiental. p. 166 
179 MILARÉ, Édis. Op. Cit. p. 797 
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Como exemplo de medidas compensatórias previstas em lei temos a multa criada 

pela Lei n. 9.985/2000 e; as exigências de compensação por supressão de vegetação de Área 

de Preservação Permanente180, Reserva Legal181 e de Mata Atlântica182. 

Além destas, nada impede que sejam determinadas medidas como; (i) fomento 

de instalação de programas de educação ambiental; (ii) reprodução, em outras circunstâncias, 

das mesmas medidas previstas na lei; (iii) de criação de novas Unidades de Conservação; 

etc. Aliás, na prática, o que se vê é que não existem impedimentos legais claros para que 

sejam determinadas medidas compensatórias de qualquer espécie, mantendo relação direta 

ou não com o empreendimento licenciado. 

Tanto as medidas preventivas quanto as mitigadoras e as compensatórias podem 

ser exigidas concomitantemente no mesmo processo de licenciamento. Contudo, para isso 

ocorrer, em tese, não deveriam fazer menção ao mesmo impacto, visto que, se não for 

evitado, deverá ser mitigado ou compensado. Como afirmamos, deve-se buscar 

primeiramente a conciliação do empreendimento com atos de prevenção, buscando a 

mitigação em a compensação, nesta ordem, quando não for possível. 

 

3.3 O processo de definição das condicionantes.  

 

Na esteira do que foi dito até aqui, o processo de definição das condicionantes é 

subjetivo e discricionário ao órgão licenciador, limitado, ao menos, pelos estudos de 

impactos ambientais apresentados e avaliados pelos mesmos, bem como as contribuições de 

terceiros interessados no licenciamento, através dos instrumentos de participação direta no 

processo. Destaca-se, neste sentido, que não existe exigência legal alguma que paute a 

quantidade ou qualidade das condicionantes para qualquer empreendimento. Esses critérios, 

inclusive, são também discricionários. 

A par disso, uma conclusão emerge: Não são as avaliações que obrigam a 

exigência das condicionantes, mesmo sendo fontes desta. Os estudos ambientais, bem como 

as contribuições avulsas não possuem caráter vinculante, mas apenas subsídios para a 

                                            
180 Art. 27 da lei 12.651/2012 
181 idem 
182 Arts. 17 e 32 da Lei n. 11.428?2006 
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decisão discricionária do órgão licenciador183. Neste sentido Antônio Inagê de Assis 

Oliveira, quando afirma que: 

 

A decisão de conceder ou não a licença é político-administrativa, portanto leva em 
linha de contas outros critérios que os exclusivamente técnicos. Há razões do 
interesse do Estado que se sobrepõe aos critérios técnicos centrados puramente na 
preservação do meio ambiente. Desta forma, não é o EIA uma camisa de força 
para a administração. Apenas para que sejam desconsideradas suas considerações 
e recomendações é necessária uma motivação clara184. 

 

Ou seja, está evidente que as condicionantes, se exigidas, nascem dos estudos 

ambientais, que são fontes informativas dos impactos. Contudo, por mais que eles apontem 

para a viabilidade do empreendimento, há fatores – sempre motivados – que podem ensejar 

a não concessão da licença ou no estabelecimento de outras condicionantes além daquelas 

sugeridas nas avaliações. 

O processo de definição dessas condicionantes, portanto, iniciará com a 

apresentação dos dados levantados nos estudos ambientais para, posteriormente, passarem 

por uma avaliação técnica e discricionária da Administração Pública, que deverá, também, 

disponibilizar aos interessados (inclusive outros órgãos) e, sendo o caso, realizar audiências 

públicas para tratar do tema. 

 

3.3.1. As Audiências Públicas como fórum de debate sobre as condicionantes. 

 

Cabe aqui a referência ao que comentamos no item 1.7, sobre a fase de 

participação direta no licenciamento ambiental por interessados. Existem duas: As 

audiências e os comentários. Cabe especial atenção ao primeiro. 

Sobre as audiências públicas, como já adiantamos, trata-se de uma fase não 

obrigatória do licenciamento na qual os interessados (leia-se, comunidade local) podem 

exigir, em determinados casos, para debater o empreendimento e os resultados dos estudos 

ambientais. 

                                            
183 Já abordamos o tema ao tratar da natureza jurídica das licenças ambientais, no Capítulo I. 
184 OLIVEIRA, Antônio Inagê de Assis. O Licenciamento Ambiental. São Paulo: Iglu, 199. p. 213. 
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Em suma, Ângela Alonso e Valeriano Costa concluem que as audiências 

públicas funcionam como um foro para popularizar a informação técnica e legitimar as 

decisões políticas que estavam basicamente confinadas aos gabinetes governamentais185. 

Neste sentido, exercem papel pedagógico, informativo e consultivo, tornando possível que 

o uso de argumentos e dados técnicos sejam repassados numa linguagem de senso comum. 

Contudo, em boa parte das audiências públicas não são decididos ou debatidos 

de maneira eficaz as condicionantes em relação aos impactos indicados nos estudos. Os 

mesmos autores acima, ao analisar o procedimento das audiências públicas para a as obras 

de ampliação do Rodoanel, em São Paulo, tiraram conclusões pouco alentadoras sobre a 

eficácia destes instrumentos no processo de construção da relação entre impactos devidos e 

condicionantes desejadas. 

Primeiramente, destacaram que as audiências públicas não foram capazes de 

garantir uma efetiva participação dos cidadãos comuns no processo de licenciamento 

ambiental de um projeto de grande escala. Segundo, para um fórum de ampla participação 

popular, chamou a atenção o grau de organização de determinados setores agrupados por 

interesses específicos no projeto licenciado. Neste processo em específico, “os agentes mais 

ativos das ‘Aplas’ (audiências públicas para o licenciamento ambiental) pertenciam a elites 

preestabelecidas que encontraram nela um fórum para expressar suas opiniões. Os grupos 

sociais previamente organizados prevaleceram, por terem maiores recursos 

socioeconômicos e cognitivos, (...) transformando as Aplas num mecanismo para legitimar 

decisões já tomadas186”. 

Outras duas conclusões foram tomadas pelos autores, as quais reputamos as mais 

graves: a primeira é que, mesmo que obedecidos todos os requisitos formais que 

permitissem, em tese, a ampla participação da comunidade interessada, esta não tem grandes 

chances de ocorrer: Primeiro, porque a maioria das pessoas preferem, ao invés de 

participarem diretamente, delegar poderes de representação para outras pessoas. Segundo, e 

pior, é que o perfil socioeconômico da maioria dos cidadãos não lhes permitiria discutir 

questões públicas em igualdade de condições com autoridades formais187. 

                                            
185 ALONSO, Ângela; e COSTA, Valeriano. Dinâmica Participação em Questões Ambientais: uma análise das 
Audiências Públicas para o Licenciamento Ambiental do Rodoanel, In: Participação e Deliberação: Teoria 
Democrática e Experiências Institucionais no Brasil Contemporâneo, São Paulo, Ed. 34, 2004. p. 309. 
186 Idem. 
187 Ibidem. P. 310. 
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Destaca-se que a referida conclusão foi tomada sob análise de um 

empreendimento ocorrido em uma região altamente urbanizada e beneficiária de todos os 

serviços de informação possíveis, com as mais altas taxas de desenvolvimento econômico e 

serviços públicos comparativamente mais altos. Agora, imagine-se as grandes obras de 

infraestrutura do país que ocorrem nas regiões mais distantes do centro, com ínfima 

urbanização e com menores acessos a serviços públicos de qualidade, em regiões de extrema 

pobreza. A constatação é pior, certamente. 

Foi o que ocorreu, pelo que se tem registro, no processo de licenciamento de 

projeto de mineração de bauxita, em Juruti, no Pará188. Diversas ações judiciais propostas 

pelo Ministério Público e pela comunidade local questionaram etapas do licenciamento 

ambiental do projeto, dentre as quais a realização das Audiências Públicas.  

Uma delas exigia a realização de uma quarta audiência pública em determinada 

localidade – outras três já haviam sido realizadas –, cujo fundamento residia na suposta 

manipulação das opiniões dos participantes, muitas vezes influenciados por campanhas 

favoráveis ao projeto, ou mesmo totalmente desinformados sobre o conteúdo do RIMA. 

Raimundo Moraes189 transcreve argumentos postos por lideranças comunitárias 

afetadas, onde as quais demonstravam exatamente a dificuldade de interpretar o EIA-Rima. 

Dentre eles, o discurso do presidente de uma associação de moradores da região, em uma 

das audiências anteriores: 

 

O Sr. Gerdeonor Pereira dos Santos: “... nós estamos na região de Juruti Velho, 
preocupados com esse grande projeto que mexe com a vida dos trabalhadores. Por 
isso, aqui no meu questionamento, gostaria, representando aqui dois mil e 
quinhentos sócios da Acorjuve, que nós pudéssemos realizar também em Juruti 
Velho uma outra Audiência Pública,... haja visto que a região, ela contém pra nove 
mil trabalhadores e está dentro do Projeto de mineração da Alcoa. Então, assim 
como Santarém e Belém vai ter o privilégio, gostaria que a Vila Muirapinima, 
Juruti Velho, também pudesse ser sede de uma audiência pública, aonde a 
Constituição Federal garante pra nós, já que os impactos sociais e ambientais são 
indispensáveis num projeto desse. Nós achamos que o tempo em que o EIA/Rima 
foi colocado pra nós foi muito pouco, por isso nós entendemos que precisamos de 
mais tempo pra estudar ou compreender esse documento,... nós, da região, nós 
não temos capacidade de entender esse documento (o coordenador pede 
colaboração da audiência em razão de manifestações) então por essa razão 

                                            
188 Abordamos o processo de licenciamento ambiental deste projeto em outro trabalho. Ver FIGUEIREDO, 
Yuri J. N. Mineração e Desenvolvimento Sustentável no Brasil. Uma análise do Licenciamento Ambiental em 
projetos minerais na Amazônia. Dissertação. Universidade de São Paulo – USP. p. 149. 
189 Promotor que atuou no caso e escreveu sua Dissertação de Mestrado sobre o projeto. Ver em MORAIS, 
Raimundo. MORAIS, Raimundo. Gestão Ambiental e Deliberação Democrática. Limites e potencialidades do 
licenciamento ambiental como instrumento de participação política e controle. 2007. 
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nós queremos mais tempo pra que a gente possa estudar e compreender o 
EIA/ Rima, pois é um documento muito complicado pra nós, a nossa região 
não dispõe de profissionais qualificados pra este documento. (...)”  [g.n] 

 

Esta declaração, certamente de grande valor para a análise do Licenciamento 

Ambiental, reforça a ocorrências de grandes falhas procedimentais na realização de 

audiências públicas como fonte de estabelecimento de condicionantes do licenciamento 

ambiental. Ora, se a população mais próxima do local do projeto, em tese a que mais sofrerá 

com os impactos da sua instalação, não consegue entender a logística do mesmo, como 

poderão contribuir para o aprimoramento e para a construção lógica das condicionantes? 

Como se pode observar, a própria população que seria diretamente afetada, não 

tem capacidade de contribuir eficazmente com o mesmo. 

E olhe que a maioria dos casos o problema não está situado nos termos 

linguísticos utilizados no RIMA, que deve ser um relatório mais compreensível à 

comunidade afetada. O problema, de fato, está localizado ao nível de desenvolvimento 

(educação) da região em que se situa a mina a ser explorada. 

Quando as expectativas trazidas por empreendimentos de grande porte são 

exageradas, mais pelo local onde são realizadas do que pelo empreendimento em si, há clara 

tendência de substituição de análise dos impactos a serem gerados para a barganha da 

inclusão de condicionantes sociais desmedidas no licenciamento. 

 

3.4 A intervenção de outros órgãos no estabelecimento das Condicionantes.  

 

Em casos excepcionais, haverá intervenções de outros órgãos que não o 

competente para a licença ambiental.  

Antes, porém, cabe reforçar o que já foi exposto neste trabalho190 de que, com a 

aprovação da Lei Complementar n. 140/2011, o licenciamento ambiental será 

responsabilidade de um único ente federativo, sendo a manifestação dos demais meramente 

informativa, ou seja, não vinculante. Essa é a inteligência do art. 13, §1º da lei. 

 

                                            
190 Item 1.6.2, no Capítulo I. 
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Art. 13.  Os empreendimentos e atividades são licenciados ou autorizados, 
ambientalmente, por um único ente federativo, em conformidade com as 
atribuições estabelecidas nos termos desta Lei Complementar.  

§1o. 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.  

 

A Lei Complementar estabeleceu claramente o princípio da unicidade do 

licenciamento, definindo que os demais entes não podem interferir de maneira concreta, com 

potencial de obstaculizar o processo decisório. Há somente um ente federado, com seu órgão 

ambiental, competente para fazer o licenciamento ambiental e tudo o que dele se deriva, 

como a imposição das medidas mitigadoras e compensatórias. 

Isso não significa dizer, contudo, que as considerações dos demais entes ou 

órgãos interessados sobre determinado empreendimento que gere impacto local ou regional 

sejam totalmente descartadas ou ignoradas pelo ente licenciador. É evidente que tais 

contribuições, balizadas em análises técnicas, possam – e devem – ser consideradas pelo 

órgão competente. 

No entanto, quem detém o poder decisório sobre o licenciamento, bem como 

sobre a imposição das suas condicionantes é o órgão competente do SISNAMA definido 

pela Lei Complementar n. 140/2011. 

A questão está tranquilamente bem definida ao se tratar dos entes federados 

(União, Estados e municípios) sendo clara a posição de proibição de interferência decisória. 

Contudo, menos clara fica a questão quando se entende por “ente” federativo. Isso porque é 

possível haver interferência de outros órgãos que não o próprio licenciador, mas 

correspondente ao mesmo ente federativo, devido a multidisciplinariedade da relação 

ambiental quando se trata de instalação de empreendimentos em áreas de seus interesses 

diretos, devido à categoria dos seus bens ambientais especialmente protegidos. É o caso, por 

exemplo, de casos que envolvem Unidades de Conservação – ICMBIO e; Patrimônio 

histórico e cultura – IPHAN e indígenas – FUNAI. 

No caso das Unidades de Conservação, para ficar neste exemplo, a proteção 

especial nasceu da edição da Lei n. 9.985/2000, que instituiu o Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação – SNUC. Nesta lei há a previsão expressa de que serão necessárias 

duas espécies de autorização do órgão federal administrador dessas Unidades, qual seja, o 

Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). Vejamos: 



101 
 

 

Art. 36. Nos casos de licenciamento ambiental de empreendimentos de 
significativo impacto ambiental, assim considerado pelo órgão ambiental 
competente, com fundamento em estudo de impacto ambiental e respectivo 
relatório - EIA/RIMA, o empreendedor é obrigado a apoiar a implantação e 
manutenção de unidade de conservação do Grupo de Proteção Integral, de 
acordo com o disposto neste artigo e no regulamento desta Lei.  

§ 1o O montante de recursos a ser destinado pelo empreendedor para esta 
finalidade não pode ser inferior a meio por cento dos custos totais previstos para a 
implantação do empreendimento, sendo o percentual fixado pelo órgão ambiental 
licenciador, de acordo com o grau de impacto ambiental causado pelo 
empreendimento.  (Vide ADIN nº 3.378-6, de 2008) 

§ 2o Ao órgão ambiental licenciador compete definir as unidades de conservação 
a serem beneficiadas, considerando as propostas apresentadas no EIA/RIMA e 
ouvido o empreendedor, podendo inclusive ser contemplada a criação de novas 
unidades de conservação. 

§ 3o Quando o empreendimento afetar unidade de conservação específica ou 
sua zona de amortecimento, o licenciamento a que se refere o caput deste 
artigo só poderá ser concedido mediante autorização do órgão responsável 
por sua administração, e a unidade afetada, mesmo que não pertencente ao 
Grupo de Proteção Integral, deverá ser uma das beneficiárias da compensação 
definida neste artigo. [g.n.] 

* * * 

Art. 46. A instalação de redes de abastecimento de água, esgoto, energia e infra-
estrutura urbana em geral, em unidades de conservação onde estes equipamentos 
são admitidos depende de prévia aprovação do órgão responsável por sua 
administração, sem prejuízo da necessidade de elaboração de estudos de impacto 
ambiental e outras exigências legais. [g.n.] 

 

De acordo com o art. 36, §3º, essas autorizações são atos administrativos 

exigidos em determinadas situações: (i) quando houver impacto ambiental significativo (art. 

36, §3º), ou seja, sujeito ao Estudo de Impacto Ambiental e que; (ii) o empreendimento afete 

a unidade de conservação ou zona de amortecimento de alguma unidade. Já pelo art. 46, 

somente em casos de (i) instalação de redes de abastecimento de água, esgoto, energia e 

infraestrutura e (ii) que ocorram dentro das unidades de conservação. Isso significa que fora 

das situações previstas a autorização não será exigida. Nem mesmo sob a justificativa geral 

de cautela. 

A despeito da vasta abordagem deste trabalho quanto à dinamicidade e 

continuidade do licenciamento ambiental, essas autorizações previstas na lei do SNUC 

devem ocorrer em apenas uma oportunidade, que será antes da Licença Prévia. A exceção 

será quando houverem mudanças ou a inclusão de novos significativos impactos ambientais 

nas fases seguintes, o que poderá justificar a nova consulta ao ICMBIO. É a inteligência que 

se pode extrair do art. 2º da Resolução CONAMA n. 428/2010, que trata do tema. 
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Assim, como se dará essa manifestação? Se por um lado a lei do SNUC prevê 

expressamente a dependência das autorizações para a emissão das licenças, ou seja, prega 

um caráter vinculado; por outro a Lei Complementar 140/2011 define que apenas um ente, 

órgão dos SISNAMA, é autonomamente competente para o licenciamento, o que torna esta 

autorização não vinculativa. 

Sobre este conflito, Eduardo Bim afirma haverem três correntes191: 

A primeira, de que a LC 140/2011 não alterou a obrigatoriedade de autorização 

dos demais entes para validar as licenças. Haveria, principalmente na lei do SNUC, uma 

especialidade da legislação própria das UC’s que mantém a necessidade de autorização 

prévia do ICMBIO. É o que prevê a Resolução CONAMA n. 428/2010 (art. 1º, caput), bem 

como alguns precedentes judiciais, conforme o demonstrado abaixo: 

 

DIREITO AMBIENTAL, LICENCIAMENTO AMBIENTAL. 
EMPREENDIMENTO A SER CONSTRUÍDO EM ZONA DE 
AMORTECIMENTO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO FEDERAL. 
USINA HIDRELÉTRICA DE BAIXO IGUAÇU. PARQUE NACIONAL DO 
IGUAÇU. NECESSIDADE DE ANUÊNCIA DO ICMBIO. 
1. O licenciamento ambiental de empreendimento que produza impacto ambiental 
sobre unidade de conservação e/ou respectiva zona de amortecimento, além do 
atendimento às normas protetivas do ambiental natural em geral, depende da 
anuência do órgão responsável pela administração da unidade conservacionista, 
conforme previsto no art. 36, §3º da lei 9.985/2000. 
2. A anuência do órgão gestor tem de ser obtida em relação ao empreendimento 
como um toro, de forma que se tenha certeza quanto à sua viabilidade ambiental, 
dada sua influência sobre área especialmente protegida, e quanto a terem sido 
realizados todos os estudos necessário e tomadas todas as medidas possíveis para 
a minimização do impacto dobre a unidade de conservação. 
(TRF 4ª Região, 4ª T. AI n. 5003364-52.2014.4.04.0000/PR. Rel. des. Fed. 
Cândido Alfredo Silva Leal Jr. j. em 16/06/2014 e p. DE em 20/06/2014.) 

 

A segunda corrente defende que o art. 13 da Lcp 140/2011 regulamenta a 

participação dos outros entes federados, não estendendo a previsão legal às demais entidades 

do mesmo nível federativo. Assim, somente seriam vinculantes as autorizações do órgão 

gestor da UC se pertencente ao mesmo ente federativo do órgão licenciador. Caso a esfera 

federativa entre os dois seja diferente, a autorização não será vinculativa192. 

Paulo Bessa Antunes comunga desta opinião. Para o autor, “o parecer oferecido 

por uma unidade de conservação integrante de outra esfera administrativa não obriga 

                                            
191 BIM, Eduardo. Op. Cit. p. 121. 
192 ANTUNES, Paulo Bessa. Direito Ambiental. p. 225. 
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àquela que está licenciando, o que modera os efeitos do poder de veto que passa a ser 

aplicável apenas quanto a Unidade de Conservação afetada e o órgão licenciador forem do 

mesmo nível federativo”193. 

Ou seja, em casos de licenciamentos de competência da União, os órgãos 

federais deverão emitir as autorizações com poder vinculante. Se a competência para 

licenciar for dos demais entes (Estados ou municípios), as autorizações emitidas pelos 

mesmos órgãos federais não terão poder vinculante. 

Por fim, a terceira corrente, que é aquela que não defende qualquer poder de 

vinculação às manifestações dos órgãos e entidades interessadas, em qualquer hipótese. Isso 

porque quando a Lcp 140/2011 foi editada, quis manifestamente excepcionar a intervenção 

admitida anteriormente. E qualquer entendimento que comunga com este poder de 

interferência infringe a norma legal exigida especialmente pela Constituição para dirimir a 

matéria do licenciamento. 

Édis Milaré, por exemplo, não admite a possibilidade de interferência. A opinião 

do autor é pela negativa de subordinação da autoridade licenciadora aos exames e 

pareceres produzidos pelos intervenientes194. 

Eduardo Bim, ao expor a terceira corrente, afirmou que “A LC 140/11 quando 

quis excepcionar o regime de intervenções de terceiros, ela o fez expressamente. (...) [A lei] 

não fez nenhuma exceção para que outras legislações prevejam a questão da autorização 

para licenciamento com impactos diretos em UC, é possível se falar em ausência de 

vinculatividade da anuência prevista, por exemplo, na Lei do SNUC195. 

Toda esta discussão acima, sobre a intervenção de órgãos terceiros no 

licenciamento, tem impacto direto no que pretendemos discorrer propriamente neste 

trabalho. Cabem a estes órgãos impor condicionantes ao licenciamento ambiental? 

Uma dúvida não há. Os próprios órgãos federados podem sugerir condicionantes 

para o licenciador e este, voluntariamente, acatar as sugestões e fazer as exigências. No 

entanto, no caso de o licenciador não as acatar, como resolver a questão? A resposta advém 

consequentemente da questão anterior, sobre a vinculatividade das autorizações dos terceiros 

interessados. 

                                            
 
194 MILARÉ, Édis. Op. Cit. p. 821. 
195 BIM, Eduardo F. Op. Cit.  p. 125. 
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Sobre o assunto, comungamos da posição que considera não vinculativa a 

autorização dos órgãos paralelos. Mesmo que se defenda a Lei do SNUC como lei especial 

para tratar das Unidades de Conservação, o tema central do debate é o licenciamento 

ambiental, o que traz a especialidade – inclusive formal de apreciação, à Lei Complementar 

– da LCp 140/2011, a qual, já foi dito, não abre excepcionalidades para interferência 

vinculativa de terceiros. Assim, a competência é exclusiva do órgão ambiental, que tem a 

discricionariedade de acatar ou não a posição marcada pelas autorizações/vedações de 

terceiros. 

Além do critério da especialidade, existe o critério da legalidade estrita em 

matéria de definição de competências. 

Como vimos no Capítulo 1, a competência administrativa (ou material) para 

emitir as licenças, sendo que nestes casos a Constituição Federal definiu como critério 

instituidor das competências através de Lei Complementar (art. 23, parágrafo único). 

No presente caso, o suposto conflito surge entre uma lei ordinária (lei do SNUC) 

e uma Lei complementar editada para a definição de competências do licenciamento 

ambiental (Lcp n. 140/2011). Da forma, somente este tipo normativo – Lei Complementar – 

é que poderia modificar a regra da unicidade do licenciamento. 

Fernando Scaff, ao tratar da Legalidade estrita, embora tratando de matéria de 

direito Tributário, corrobora este entendimento, vejamos: 

 Até o período do Estado Liberal, este conceito de legalidade era absoluto, 
vigente para toda as relações em que o Estado fizesse parte. E com a política 
econômica de então era de viés absenteísta, tais relações eram muito restritas. As 
pessoas só poderiam fazer ou deixar de fazer alguma coisa em virtude de lei 
formal, ou seja, aprovada e votada nos órgãos do Poder Legislativo, de 
conformidade com os trâmites do processo constitucional legislativo de cada país. 
Contudo, com o advento do Estado Intervencionista, verificou-se que esta 
formulação, tal como era implementada, não mais era suficiente para o 
desenvolvimento da sociedade, e o Princípio da Legalidade passou a ter um 
correlato mais restritivo, que é o Princípio da Estrita Legalidade ou da Reserva 
Legal. Daí por que deve-se distinguir o Princípio da Legalidade do Princípio da 
Reserva Legal. 

 O Princípio da Reserva Legal, ou Princípio da Legalidade Estrita reservou 
certas matérias para serem veiculadas apenas por Lei, no sentido de ato formal do 
Poder Legislativo, não permitindo que outras normas infralegais disponham sobre 
o assunto, O exemplo mais patente desta disposição é o que diz respeito à matéria 
penal. Somente Lei no sentido formal - ato do Poder Legislativo - pode estabelecer 
quais são as condutas criminosas, e quais as penas que lhe podem ser imputadas, 
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o que corresponde ao conhecido adágio do "nulo crime, nula pena, sem 
prévia lei"196 

 

Mesmo assim, não significa que a formalidade exigida pela Resolução 

CONAMA n. 428/2010 não deva ser obedecida. Dentre os atos necessários, está a obrigação 

de o gestor da Unidade de Conservação especificar as condições técnicas que deverão ser 

consideradas nas licenças197, desde que tenham relação direta e total com os impactos 

previstos exclusivamente para ocorrer dentro da própria UC. 

Essas condições técnicas são nada menos que as condicionantes que a Unidade 

de Conservação indicará. Mas, repita-se, cabe ao órgão avaliar sua pertinência e, finalmente, 

decidir se as incluem ou não no rol de condicionantes da licença. 

Importante mencionar que além das medidas mitigadoras também avaliadas 

discricionariamente e indicadas pelo gestor da Unidade de Conservação, o licenciamento 

ambiental que atingir Unidades de Conservação deverá, obrigatoriamente, incluir medidas 

compensatórias, minimamente limitadas a meio por cento dos custos totais do 

empreendimento, cujo percentual será fixado pelo órgão ambiental, de acordo com o grau 

de impacto ambiental causado pelo empreendimento, nos termos do art. 36, §1º da Lei 

9.985/98. 

Como consequência do estabelecimento de condicionantes que foram sugeridas 

pelo gestor da Unidade de Conservação é a competência para fiscaliza-las. E ai a questão: 

Sendo apenas o órgão licenciador o competente para estabelecer as condicionantes da 

licença, é apenas ele também o competente para fiscaliza-las? 

A resposta é não, pois o art. 17 da Lcp n. 140/2011 apenas estipula a prevalência, 

mas não a exclusividade de fiscalização, ao contrário da emissão da licença. 

A sistemática é semelhante à relação entre os entes federados. Se a legislação 

estipula a competência exclusiva de um ente para licenciar, não impede a validação das 

fiscalizações pelos demais entes. Assim, se a condicionantes sugerida pelo ICMBIO e foi 

                                            
196 SCAFF, Fernando Facury. O Estatuto mínimo dos contribuintes. In. MARTINS, Ives Gandra da Silva. 
Direitos Fundamentais do contribuinte. Pesquisas Tributárias – Nova Série 6. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2010. 
197 Resolução CONAMA n. 428/2010: 

Art. 3º O órgão responsável pela administração da UC decidirá, de forma motivada: 
(...)  
§ 1º A autorização integra o processo de licenciamento ambiental e especificará, caso necessário, as 
condições técnicas que deverão ser consideradas nas licenças. 
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acatada pelo órgão licenciador, a própria ICMBIO poderá efetuar a fiscalização. Contudo, 

tem o dever de remeter a representação ou auto de infração para o órgão competente para 

efetuar o processamento e julgamento. 

 

3.5 Do critério da ‘razoabilidade’ para as exigências das condicionantes.  

 

O que se tem exigido, principalmente por setores interessados na 

“desburocratização” do licenciamento ambiental, é uma maior razoabilidade no 

estabelecimento das condicionantes, na mesma forma que se exige – porém em menor 

número de contestações – razoabilidade no estabelecimento das alternativas técnicas 

consideradas nos estudos. 

Contudo, no que consistiria essa razoabilidade? 

André Krull, ao tratar do tema, dá uma pista sobre seu limite conceitual, ao 

defender a possibilidade de exigência pelo órgão ambiental da instalação de um determinado 

equipamento que gere a diminuição das emissões de particulados na atmosfera. Caberia 

somente a este, portanto, decidir que espécie de equipamento deverá ser instalado, para que 

se atinja uma redução satisfatória na emissão do poluente que se queira evitar. Aí estaremos, 

a um só tempo, diante de questões valorativas e técnicas que não podem ser vencidas com 

base em critérios legais objetivos198. 

Existe outra gama de autores que defendem a aplicação da razoabilidade sob um 

determinado aspecto: de o Licenciamento ambiental não ser considerado mais um redentor 

de políticas públicas199. A alegação para tal afirmativa é a tendência de o Licenciamento 

ambiental internalizar (ou atrair para si) todos os problemas que o circundam, inclusive 

questões que nada tem a ver com o controle ambiental exigido pela legislação. Diversos 

                                            
198 KRULL, André. Proporcionalidade e condicionantes na licença ambiental. Revista Jus Navigandi. 
Teresina, ano 17, n. 3310, 24 de julho de 2012. Disponível em https://jus.com.br/artigos/22262/a-aplicacao-
da-proporcionalidade-no-estabelecimento-de-condicionantes-na-licenca-ambiental/1 
199 Termo extraído do livro de Eduardo Bim, In Licenciamento Ambiental, p. 51. Contudo, outros autores 
também utilizam expressões com sentido equivalente. Para Fernando Scaff, a questão é resumida na expressão 
“Armadilha da rigidez locacional”, in Royalties do Petróleo, Minério e Energia. Aspectos constitucionais, 
financeiros e tributários. p.51. Por fim, Marcos Abreu Torres também critica a falta de razoabilidade na 
imposição das condicionantes, no que ele chama de inconstitucional, sem, no entanto, apontar a alegada 
inconstitucionalidade. (Disponível em http://www.valor.com.br/legislacao/4216090/mediocridade-no-
licenciamento-ambiental.) 
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exemplos podem ser enumerados, como a inclusão de questões possessórias, dominiais, 

urbanísticas locais, etc., que seriam de atribuição do Estado e não do empreendedor200.  

Outro argumento que esta corrente defende é de as condicionantes terem relação 

direta e proporcional com o impacto previsto nos estudos ambientais ou produzido pela 

execução em etapa anterior da operação do projeto, evitando-se as propostas de 

condicionantes (mitigadoras e compensatórias) sem qualquer relação com o impacto 

ambiental ou que não apresentem nenhuma solução prática para ele201. 

André Krull, novamente, ainda defende a possibilidade lógica de aplicação da 

proporcionalidade – como princípio – em relação às condicionantes impostas ao 

empreendedor no bojo da licença ambiental202. 

Por fim, também há a defesa da falta de razoabilidade em tudo o que extrapolar 

aos critérios acima, trazendo o conceito de condicionantes imorais, as quais seriam nulas de 

pleno direito por atentarem contra os princípios constitucionais da moralidade, isonomia e 

impessoalidade, previstas no art. 37 da Constituição Federal. Quando constatadas, estaria o 

órgão licenciador utilizando de desvio de finalidade para o uso do ato administrativo de 

emitir a licença ambiental para outros fins não relacionados com a questão ambiental203. 

A propósito, de fato seria possível alegar-se a nulidade judicial de alguma 

condicionante por este motivo – desvio de finalidade – sem, contudo, invalidar a própria 

licença. Não estamos falando, portanto, da situação normativa prevista no art. 19, inciso I da 

Resolução CONAMA n. 237/97, sobre a qual já tratamos neste trabalho. 

Esta norma prevê que o descumprimento, violação ou inadequação de quaisquer 

condicionantes pode acarretar a suspensão ou cancelamento de uma licença pelo órgão 

licenciador, cuja ratio legis é a ocorrência, com o descumprimento, da perda de viabilidade 

ambiental do projeto. Neste caso, portanto, seria uma sanção ao empreendedor pela violação 

das condições do exercício do empreendimento. 

O que se está a defender aqui é a situação inversa, de o empreendedor buscar – 

judicial ou administrativamente – a declaração de nulidade da condicionante imposta pelo 

licenciador. Neste caso não poderá haver qualquer reflexo na própria licença emitida. 

                                            
200 BIM, Eduardo F. Op. Cit. p. 51. 
201 LEUZINGER, Marcia Diequez, CUREAU, Sandra. Direito Ambiental, 2013. P. 86 
202 KRULL, André. Op. Cit. 
203 BIM, Eduardo F. Op. Cit. p. 51 
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Pois bem. Nos casos citados neste item, as licenças emitidas com desvio de 

finalidade pelas condicionantes impostas – por não serem razoáveis, proporcionais, morais 

ou não terem relação com o empreendimento – poderão ser mantidas mesmo com a anulação 

das condicionantes. 

Contudo, ocorre que há muita dificuldade no cumprimento desta suposta 

razoabilidade na imposição das condicionantes e, por isso, muitas dessas consequências 

seriam de difícil concretização. Há críticas por todos os setores quanto à imposição das 

condicionantes. Empreendedores sempre julgam exageradas. Setores da comunidade local, 

Poder Público local e Ministério Público, geralmente, julgam serem precários. E este conflito 

de entendimento geralmente é levado ao Poder Judiciário, que não tem parâmetros claros 

para resolver a questão, o que é facilmente demonstrado na quantidade de decisões 

contraditórias entre primeiras e segundas instâncias. 

A razão é que, no caso do estabelecimento das condicionantes, o vocábulo 

razoabilidade é menos claro do que o do estabelecimento das alternativas técnicas, por 

exemplo. Todas as expressões que formam, pelo que vimos até aqui, esta chamada 

“razoabilidade”, também sofrem da mesma incerteza. “Razoabilidade”, 

“proporcionalidade”, “imoralidade”, que “tenham relação direta e proporcional com os 

impactos produzidos” ou que “não possam ser redentoras de políticas públicas” são 

expressões de difícil concretização prática por estarem acobertados por nuvens de incerteza 

interpretativa que conferem uma zona de possibilidades que agradam e desagradam atores e 

pensadores, de ambas as concepções, na mesma medida. 

Ou seja, estamos novamente diante de um conceito jurídico indeterminado, cuja 

concepção de legalidade sobre o ato ainda deixa margem para dupla interpretação, de forte 

implicação para o andamento do processo de licenciamento, pois as condicionantes 

estabelecidas, sob olhar de cada ator do processo, podem ser consideradas insuficientes ou 

demasiadamente onerosas, impasse que impede o desenvolvimento do projeto. 

Contudo, quando estabelecidas e não questionadas, as condicionantes devem ser 

cumpridas pelo empreendedor, sob pena de sanções ou impedimentos de continuidade do 

projeto desenvolvido, mesmo que este acompanhamento não seja rígido entre as etapas. 

Veremos no item seguinte. 
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3.6. Não cumprimento das condicionantes: Consequências e possibilidades 

legais. 

 

Há certa divergência doutrinária acerca da possibilidade de obtenção da licença 

ambiental posterior mesmo sem o cumprimento total das condicionantes anteriormente 

estabelecidas. Édis Milaré, por exemplo, leciona que “como o próprio nome já diz, as 

condicionantes condicionam a próxima etapa do licenciamento ambiental, ou seja, vinculam 

a emissão das próximas licenças ao efetivo cumprimento das exigências e/ou obrigações 

legais204”. Por outro lado, Eduardo Bim defende “não existir relação entre o cumprimento 

das condicionantes e a expedição da próxima licença”205.  

É imperioso destacar que o cumprimento das condicionantes também é um dos 

assuntos de grande judicialização no processo de licenciamento, por isso ainda muito longe 

de uma resolução pacífica na doutrina. No processo de construção da Usina Hidrelétrica de 

Belo Monte, por exemplo, na região do rio Xingú, no Pará, de todas as mais de 30 ações 

judiciais propostas pelo Ministério Público Federal para a suspensão do projeto – algumas 

também com outro objeto –, mais de um terço delas foram ajuizadas questionando o 

cumprimento das condicionantes previamente estabelecidas e buscando a suspensão da 

licença atual ou a não concessão da posterior206. O referido exemplo é reproduzido em outros 

projetos com Licença Prévia concedida já. 

Primeiramente, é preciso destacar que a Resolução do CONAMA n. 237/97, em 

seu artigo 19, prevê as hipóteses em que o órgão licenciador poderá modificar as 

condicionantes estipuladas na licença ambiental ou mesmo, em casos mais graves, 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, ou; (iii) superveniência de graves riscos ambientais 

e de saúde. 

Sarah Carneiro Araújo destaca que, com fundamento no interesse público e nas 

normas ambientais, e por meio de decisão motivada, poderá o órgão ambiental competente 

modificar, suspender e até mesmo extinguir as licenças anteriormente concedidas. A 

                                            
204 MILARÉ, Édis. Op. Cit. p. 795. 
205 BIM, Eduardo F. Op. Cit. p. 224. 
206 O Ministério Público Federal disponibiliza em seu site as ações propostas contra o projeto. Disponível em 
http://www.prpa.mpf.mp.br/news/2010/noticias/belo-monte-os-problemas-do-projeto-e-a-atuacao-do-mpf.  
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modificação das condicionantes e medidas de controle ambiental sujeitarão o empreendedor 

a novas regras, a serem obedecidas a partir de sua alteração formal, sob pena de suspensão 

ou cancelamento em caso de descumprimento207. 

É possível haver a alteração do status da licença quando sobrevierem as 

hipóteses de violação ou inadequação das condicionantes exigidas previamente ou das 

próprias normas legais, o que pode ocorrer em caso de desobediência das condicionantes por 

culpa ou dolo do empreendedor. No entanto, isto apenas ocorre quando há alteração ilegal 

das condições estabelecidas, sem aviso prévio ao órgão licenciador. 

O que estamos tratando neste item é diferente. Trata-se da boa-fé do 

empreendedor que voluntariamente requer a transferência de sua incumbência imposta 

naquela fase preliminar para fase subsequente, fundada também por estudos ambientais. 

Neste caso, não se trata de descumprimento ou desobediência, mas pedido expresso do 

empreendedor para não cumprir a condicionante na etapa a qual foi determinada para ser 

cumprida em etapa posterior. 

Sobre o assunto, Eduardo Bim conclui que não existe relação entre o 

cumprimento das condicionantes e a expedição da próxima licença ambiental. Isso porque, 

primeiro, o que justifica a imposição de condicionantes, em todo o caso, seriam os impactos 

mensurados nos estudos ambientais. Segundo, porque as condicionantes são instrumentos 

do empreendimento como um todo, não apenas de cada etapa, mesmo que a ela faça 

referência em princípio. Isso significa que não há nada que impeça uma condicionante 

compensatória, por exemplo, ser implantada em área diferente de onde iniciará o 

empreendimento, ou que não possa ser executada depois, mesmo sendo exigida no início. 

Reforça o autor, que “as condicionantes não têm esse nome porque condicionam 

a próxima fase da licença, mas porque condicionam a viabilidade ambiental do processo de 

licenciamento como um todo, sendo necessário aferir o impacto total, não as suas fases (LP, 

LI e LO) para averiguar a necessidade de seu cumprimento208”.  

Concordamos em parte com o autor. Mesmo sendo possível, a priori, a 

vinculação do cumprimento das condicionantes da licença anterior com a emissão da licença 

seguinte, é necessário a avaliação do órgão ambiental, que deverá se manifestar neste 

                                            
207 ARAÚJO, Sarah Carneiro. Licenciamento Ambiental. Uma análise jurídica e jurisprudencial. p. 136. 
208 BIM. Eduardo F. Op. Cit. p. 224. 
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sentido. Aí sim, com o acatamento do órgão ambiental, é possível a emissão sem o 

cumprimento total das condicionantes anteriores. 

Vejamos a legislação a respeito. 

Primeiramente, após a edição da Política Nacional de Meio Ambiente pela Lei 

n. 6.938/81, foi editado o Decreto n. 99.274/90 para regulamentá-lo. Em seu art. 19, prevê a 

expedição das licenças ambientais, na qual a Licença Prévia, deve ser expedida contendo 

requisitos básicos (incluindo as condicionantes) a serem atendidos nas demais fases. 

Posteriormente, a Resolução do CONAMA n. 237/97, no seu artigo 8º, deixa 

mais clara a necessidade de imposição de condicionantes para a emissão das licenças 

ambientais. A inclusão do termo foi expressa na nova norma, sendo exigível agora para a 

emissão de todas as licenças. 

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. 

 

A leitura do art. 8º da Resolução acima reforça nosso entendimento. Para a 

Licença Prévia (LP), são exigidas as condicionantes que devem ser atendidas nas próximas 

fases da implementação do projeto. Um leitor atento identifica o tempo verbal utilizado no 

texto legal – no plural – como orientador da exigência. Ou seja, as condicionantes exigidas 

na LP devem ser cumpridas em todas as demais, e não somente na subsequente. 

O entendimento é reforçado pelos demais incisos (II e III), referentes à Licença 

de Instalação (LI) e à de Operação (LO). O inciso II, por exemplo, refere-se às demais 

condicionantes, dando a entender que haverá uma reavaliação das mesmas no momento da 

emissão da nova. Nada há nada, portanto, que indique que o não comprimento das 

condicionantes anteriores impeça a emissão das próximas licenças. 
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Ou seja, o licenciamento deve ser visto como um processo dinâmico, com fases 

distintas, mas pertencentes a uma unidade procedimental de avaliação constante de um 

mesmo projeto, o qual poderá, inclusive, sofrer alterações substanciais no decorrer de sua 

instalação. Essas fases, representadas por cada uma das licenças emitidas, não são estanques 

e nem possuem validade e eficácia por si só. 

Portanto, o que se pretende conferir como lição deste item é que não é 

necessariamente obrigatório exigir, para a emissão das licenças de Instalação (LI) e de 

Operação (LO), a totalidade do cumprimento das condicionantes previstas na emissão da 

Licença Prévia (LP) e a de instalação (LI). A depender do andamento do projeto e do 

processo de licenciamento, as condicionantes estabelecidas numa fase podem ser 

transferidas ou adiadas para a fase seguinte, a depender da avaliação discricionária do órgão 

licenciador, justificada pela não alteração dos padrões ambientais necessários contidos num 

relatório ambiental que a justifique. 

Aliás, é importante lembrar que também não existe direito adquirido às 

condicionantes. Nem para o empreendedor nem para os beneficiários. Do mesmo modo em 

que o órgão licenciador pode alterar as características das condicionantes estipuladas 

previamente de modo a agravar o empreendedor, também o pode fazer para desagravar. 

Isso reforça o papel do órgão licenciador de gerenciador dos impactos 

ambientais, cuja análise discricionária – mas sempre motivada (discricionariedade técnica) 

– responderá de maneira mais eficaz à composição dos valores da livre iniciativa e da 

proteção ao meio ambiente. É o órgão licenciador quem deve entender pela manutenção ou 

alteração das condicionantes209, a não ser aquelas já citadas consideradas, por algum motivo 

de difícil concretização, como ilegais por desvio de finalidade. 

 

3.7 As Condicionantes Sociais do Licenciamento. É juridicamente possível 

exigi-las? 

 

Condicionantes sociais são exatamente aquelas que não possuem relação direta 

com os aspectos químicos, físicos ou biológicos dos impactos ambientais levantados na 

avaliação ambiental de qualquer empreendimento ou atividade. São exatamente aquelas que 

                                            
209 BIM, Eduardo F. Op. Cit. p. 224. 
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entram no rol das “utilizadas como “redentoras de políticas públicas”, como afirmamos 

anteriormente. 

Parte da doutrina vem rechaçando, de fato, a inclusão dessas condicionantes 

sociais no bojo do licenciamento. Daniel Tobias Athias adverte que cada vez mais há a 

imposição de obrigações sociais que pouco ou sequer  (nada) se relacionam aos impactos 

de determinada obra e, não havendo regulamentação legal específica e um controle do que 

vem sendo imposto como moeda de troca para a obtenção de licenças ambientais, há espaço 

para possíveis abusos210. No mesmo veículo, o então Presidente do Instituto Brasileiro do 

Meio Ambiente e dos Recursos Naturais - IBAMA, Volney Zanardi, afirmou enfaticamente 

que, na sua visão, o licenciamento exerce um papel paternalista que não pode mais, pois 

tem apenas a obrigação de fazer o gerenciamento dos impactos, e não propor uma estratégia 

de desenvolvimento sustentável para a região211. 

A sucessora na presidência do IBAMA, Marilene Ramos, quando teve também 

oportunidade, reiterou a posição oficial do governo, à época, pela necessidade de reduzir os 

“encargos sociais” do licenciamento ao falar a sua intenção de fazer uma requalificação do 

licenciamento ambiental, retirando certos excessos e complementando lacunas que, muitas 

vezes, recaem numa agenda muito mais voltada a temas de desenvolvimento social do que 

ambiental212. 

Após todas estas manifestações, além de inúmeras outras no mesmo sentido, de 

fato é possível considerar como um grande gargalo do licenciamento a exigência das 

condicionantes de cunho social, na visão dos empreendedores, dos Governos e instituições 

interessadas, que veem projetos econômicos, especialmente os de infraestrutura, obstruídos 

pelo licenciamento ambiental. 

Essa também foi a conclusão, por exemplo, do Banco Mundial, que preparou um 

relatório sobre o setor elétrico brasileiro, indicando o licenciamento ambiental como 

principal entrave, ao constatar a ausência de regras atualizadas sobre o licenciamento 

permitiu a absorção de encargos e conflitos de natureza política e social pelo empreendedor, 

o que tornam a implantação de empreendimentos muito mais difícil, resultando na obrigação 

                                            
210 ATHIAS, Daniel Tobias. Direitos Sociais no Licenciamento Ambiental. Jornal Valor Econômico. 
11/03/2015; 
211 Entrevista publicada pelo Jornal Valor Econômico, intitulada “Ibama acelera emissão de licenças e estuda 
redução de exigências”, publicada em 30/12/2014.  
212 Entrevista publicada pelo jornal Estadão, com o título “Presidente do Ibama reconhece lentidão”, publicada 
em 30/05/2015. 
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de cada empreendedor de equacionar demandas não derivadas do potencial impacto 

ambiental direto do empreendimento proposto213.  

De acordo com o documento, são exemplos de condicionantes que nada têm a 

ver com o impacto ambiental direto: investimentos nos municípios para construção ou 

asfaltamento de rodovias em áreas distantes do empreendimento e ações sociais voltadas 

para as populações não atingidas pelo empreendimento, como o fornecimento de cestas 

básicas para moradores carentes e a instalação de postos de saúde e escolas, entre outros. 

Esta visão de “gargalo” fica ainda mais exposta quanto menor for o grau de 

desenvolvimento da região onde o empreendimento será instalado, pois são nessas 

circunstâncias que as medidas compensatórias sociais são mais exigidas. Ou seja, se de fato 

há um entrave de natureza técnica e econômica para os empreendedores esse cenário é cada 

vez mais complexo quanto menor for o desenvolvimento social da região em que ocorrerá o 

projeto. 

De outro lado, essa lógica surgiu a partir de um ponto de vista conceitual, o qual 

é preciso enfrentar. É possível que um empreendimento gere impactos de natureza social? E 

se sim, quais medidas desses impactos? Qual a relação de causa e efeito, direta ou 

indiretamente constituída, capaz de exigir contrapartidas de cunho social no licenciamento 

ambiental. São sobre essas questões que a doutrina precisa se debruçar. 

 Neste sentido, é possível concluir primeiramente, com certa tranquilidade 

conceitual, que o indicador da abrangência de “impacto ambiental” possui um parâmetro 

muito maior que os meros impactos biológico, físico e químico. Ele abrange também o 

aspecto social e cultural, servindo como medida das alterações ocorridas ou a ocorrer em um 

bem ambiental ou um ecossistema. Portanto, os indicadores ambientais permitem perceber 

relações significativas entre fatores e processos ambientais e aspectos do desenvolvimento 

socioeconômico. 

Aliás, é sempre bom lembrar que a abrangência do conceito de “meio ambiente”, 

por si só difusa e pouco sindicável, abrange também o conceito de “desenvolvimento 

Sustentável”, princípio maior da luta pelo reconhecimento dos bens ambientais como objetos 

de direito. E objetos estes, por classificação natural, difusos. Isso significa que toda e 

                                            
213 BANCO MUNDIAL. Licenciamento ambiental de empreendimentos hidrelétricos no Brasil: uma 
contribuição para o debate. Relatório-síntese. 2008, p. 36 
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qualquer proteção ambiental deve não só reconhecer, mas internalizar a qualidade de vida 

daquele que teve seu ecossistema alterado. 

É verdade que os conceitos biológicos ou ecológicos são de bem mais fácil 

ponderação e identificação. Em geral, estes indicadores representam espécies – de seres 

vivos – cujas exigências ecológicas são bem definidas e, assim, permitem identificar e 

analisar os ambientes possuidores de características especiais. Ainda que uma tarefa 

extremamente complexa fazer a associação de organismos – ou tipos de organismos –, cuja 

presença é indicativa da existência de condições ambientais específicas, com as pressões que 

as atividades humanas exercem sobre o ambiente, inclusive sobre a quantidade e a qualidade 

dos recursos naturais. Ainda assim, pela sua própria facilidade de identificação, o uso de 

indicadores ecológicos já atingiu um patamar de grande confiabilidade, especialmente na 

análise de ecossistemas naturais. 

Ocorre que a implantação de um empreendimento qualquer não traz apenas 

consequências diretas ao meio físico ou biológico – os quais, não obstante, também podem 

trazer causalidade econômica e social por si só –, mas também diretamente social, na medida 

em que afeta a lógica econômica de uma determinada localidade – ainda mais se 

subdesenvolvida – com a expectativa de melhoria de vida, a qual não teria sem o 

empreendimento214. 

Não é possível – nem mesmo seria justo – excluir do contexto de resolução, 

mitigação ou resolução destes impactos, no bojo do processo de licenciamento, essas 

discussões. Na verdade, se não for no processo de licenciamento, não o será em nenhuma 

outra esfera. Como bem reconhecem os críticos das condicionantes sociais, citados neste 

trabalho, em boa medida, os casos mais extremos e absurdos de inclusão de condicionantes 

sociais desmedidas ocorrem em situações ou localidades que sofrem há anos com a inação 

estatal. Mas esses casos, mesmo com razão na crítica, não podem justificar a exclusão das 

condicionantes sociais do licenciamento ambiental. Os impactos sociais fazem parte dos 

impactos ambientais, conceitualmente. 

Neste sentido, é preciso, então, apontar que na instalação de empreendimentos 

os indicadores ambientais possuem uma abrangência conceitual bem maior que a dos 

                                            
214 É o caso, por exemplo, da instalação de megaempreendimentos na Amazônia, sobre o qual trataremos 
adiante. 
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indicadores ecológicos. Afinal, a magnitude de um impacto ambiental é bem mais 

abrangente que meramente os impactos físicos ou biológicos. 

Assim, os indicadores sociais (ou socioambientais) de um empreendimento, 

apontados pela avaliação ambiental, podem ser quantitativos – e, portanto, medidos e 

representados por uma escala numérica – ou qualitativos, ou seja, classificados por meio de 

simples categorias ou níveis, trazem consigo um elevado grau de subjetividade. 

Outro evidente contraste, entretanto, surge no fato de a maioria dos indicadores 

de sustentabilidade atualmente em uso serem indicadores de pressão ambiental ou de 

qualidade ambiental, de aplicação mais restrita. Isso contrasta com o fato de os conflitos 

socioambientais se fundamentarem, em geral, nas respostas da sociedade às pressões sobre 

ela exercidas. Como exemplo, deve-se considerar as mobilizações de determinados grupos 

sociais, antes mesmo de o empreendimento iniciar o respectivo processo de licenciamento. 

Os projetos de hidrelétricas, siderúrgicas, hidrovias e rodovias são, com frequência, 

associados a conflitos catalisados por expectativas e previsões – fundamentadas ou não. 

Ainda assim, mesmo que necessitando de parâmetros mais objetivos de 

definição – reconhecendo a lógica da crítica –, as condicionantes sociais devem permanecer 

presentes no debate do licenciamento ambiental, sem que isso torne o próprio procedimento 

um fardo e um gargalo ao desenvolvimento do país. É possível, com parâmetros objetivos, 

definir limites e evitar os exageros, tão caros à instalação do projeto, mas que permitam essas 

inclusões. 

Tal sugestão tem o condão de contribuir para a melhoria de eficácia do 

licenciamento ambiental, otimizando o seu procedimento de inclusão das condicionantes 

ambientais e sociais, mas que ao mesmo tempo evite exageros e abusos, como os que 

veremos a seguir. 

 

3.8 Problemas e Gargalos do estabelecimento das condicionantes sociais. 

Casos concretos que justificam a crítica às condicionantes sociais. 
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No mesmo trabalho anterior já citado215, quando analisamos o projeto ocorrido 

de mineração de Bauxita em Juruti/PA, no ano de 2005, pudemos constatar um grande 

cenário de conflito entre a empresa responsável e a comunidade, intermediado pelo 

Ministério Público local. Apesar dos conflitos, o projeto caminhou até a expedição das 

licenças necessárias sob a imposição de condicionantes extremamente “interessantes”, sob a 

perspectiva acadêmica que pretendemos emprestar ao presente. Vejamos: 

Primeiramente, foi proposta a implantação de dois projetos: O primeiro chamado 

de “Agenda Positiva” e o segundo de “Juruti Sustentável”. O primeiro consistia em uma 

agenda de compromissos elaborados em parceria com a Prefeitura Municipal, no qual seriam 

incluídas diversas ações de aprimoramento da infraestrutura do município. Tal programa foi, 

à época, apresentado no próprio site principal da empresa responsável (ALCOA), tendo 

como objetivo “atuar em parceria com a comunidade e autoridades do município 

(Prefeitura e Câmara Municipal) para promover a melhoria de qualidade de vida da 

população a partir de ações imediatas nas áreas de Educação, Saúde, Segurança, 

Infraestrutura e Assistência Social”216. 

Para se ter uma ideia, a lista atualizada de ações sob a tutela da Agenda Positiva 

compreenderia217:  

a) na área da saúde, a construção de um hospital referência no atendimento de 

média e alta complexidade; a Reforma e ampliação do Hospital Municipal “Francisco 

Barros”, onde vai funcionar uma unidade mista, um Centro de Atendimento Médico-

Ambulatorial e uma Unidade de Internação Materno-Infantil; Todas as unidades 

assistenciais de saúde construídas, ampliadas e/ou reformadas foram mobiliadas, 

instrumentadas e equipadas com tecnologias médicas; a Construção de Unidade Mista de 

Saúde na Vila de Tabatinga; a Construção e instrumentação de Unidade Mista de Saúde na 

Vila Muirapinima ou Juruti Velho; a Unidade Básica de Saúde dos bairros Palmeira e 

Maracanã; a Assinatura de convênio para atendimento médico no município de Juruti; a 

Construção de laboratório na Secretaria Municipal de Saúde para pesquisas do Instituto 

Evandro Chagas; a elaboração do Convênio para apoio à farmácia básica e reforço na equipe 

dos profissionais da área de saúde do município (término em 31/12/2008). 

                                            
215 FIGUEIREDO, Yuri J N. Op. Cit. p. 151. 
216 Informação retirada do site da empresa, acessado em 22/12/2012, disponível em 
http://www.alcoa.com/brazil/pt/custom_page/environment_juruti_agenda.asp 
217 FIGUEIREDO, Yuri J N. Op. Cit. p. 152-154. 
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b) na área da educação, a construção de escola definitiva do Senai; a construção 

de dezesseis salas de aula para escolas municipais; a criação da Escola de Ensino 

Fundamental no Bairro Maracanã – Centro de Formação Técnica;  a construção de estruturas 

adequadas da sede do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) e manutenção 

das atividades. 

c) Na área da Segurança Pública, a construção de Complexo Judiciário (Comarca 

já instalada, incluindo Defensoria); a ampliação e adequação da Delegacia de Polícia Civil 

de Juruti; a construção de alojamento da Polícia Militar; ações para a segurança no trânsito 

(definição de rotas de circulação de veículos do projeto no centro da cidade). 

d) Na área da Cultura, ações de apoio na construção dos galpões para confecção 

de alegorias e adereços das tribos Munduruku e Muirapinima; apoio ao Festival das Tribos 

de Juruti e; criação/apoio da Casa de Cultura de Juruti, um espaço dedicado às manifestações 

da cultura popular regional. 

e) Em Infraestrutura Urbana, Infraestrutura Urbana, contribuição na elaboração 

do Plano Diretor Participativo do município; construção de um microssistema de 

abastecimento de água interligado ao do Bairro Bom Pastor que melhorou o abastecimento 

do bairro e região; a drenagem da Tv. Lauro Sodré e do bairro Bom Pastor; a doação de dois 

caminhões compactadores de lixo; a construção de poços nos bairros de Santa Rita e nos 

bairros de São Marcos, além de mais um no centro da cidade de Juruti; a construção de aterro 

sanitário municipal; a ampliação das estruturas do aeroporto da cidade; melhorias em ruas 

não-pavimentadas da cidade; a construção de três poços profundos nos bairros do Centro, 

Santa Rita e do São Marcos e; a construção de terminal de passageiros para o aeroporto de 

Juruti. 

f) Quanto à infraestrutura rural de Juruti, as ações previstas são a abertura de 

estrada para acesso à região do Lago Preto; a construção de poço na Comunidade Lago Preto; 

melhoria da ponte do Rio Branco; a revitalização das Estradas Vicinal do Cipó e da Estrada 

Vicinal do Socó II; a construção de ponte sobre o igarapé Santo Antônio; a restauração e 

repasse de recursos em parceria com a Prefeitura Municipal de Juruti para melhoria de 

estradas vicinais; o abastecimento de água (poço, reservatório e captação) na Vila 

Muirapinima; a construção da sede comunitária da Comunidade Jabuti; do asfaltamento 

parcial das PAs 257, 192 e 260 que ligam Juruti ao local de beneficiamento de bauxita da 

Alcoa. 
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g) por fim, as ações voltadas ao meio ambiente, que incluem o desenvolvimento 

do Programa de Apoio à Conservação da Biodiversidade da Região Tapajós-Arapiuns em 

parceria com a ONG Conservação Internacional Brasil (CI-Brasil) para a criação de uma 

espécie de Corredor da Biodiversidade, ou seja, uma rede de áreas protegidas e outras de uso 

menos intensivo e; a aquisição de terrenos às margens do Lago Jará para a Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente. 

Além destas, o Projeto “Juruti Sustentável” previa, entre suas atribuições, a 

criação de um fundo, chamado “Fundo Juruti Sustentável” (FUNJUS), que captava 

recursos financeiros e investia em demandas identificadas. Era, portanto, a estrutura 

financeira que viabilizava o financiamento de projetos de desenvolvimento sustentável para 

a região de Juruti.  

Entre os projetos financiados pelo FUNJUS, estavam ações de: (i) Projeto de 

apoio a avicultores, (ii) Projeto de apoio aos produtores de hortaliças orgânicas, (iii) 

fortalecimento das mais fortes associações de moradores local, (iv) criação de tambaquis, 

etc218. 

Ainda houve mais. Também foram impostos como condicionantes a resolução 

do conflito fundiário local e o pagamento tanto de um estudo específico quanto da própria 

compensação por perdas e danos ambientais, cuja metodologia contábil fora utilizada até 

então de maneira inédita em projetos semelhantes. 

Todas essas condicionantes representam enorme custo para as empresas. E no 

caso do projeto suscitado – de mineração, cujo custo é intensivo no início –, o impacto para 

os empreendedores é maior. E dentro do que representam, não apenas sobre valores, mas 

também de complexidade, a justificativa para as críticas à essa falta de parâmetros legais 

para a imposição das mesmas deve ser considerada. 

Para não ficar neste único exemplo, Rose Miriam Hofmann traz inúmeros casos 

em que há deturpação na imposição das condicionantes sociais no licenciamento de projetos 

cuja realidade é de extremo subdesenvolvimento. A autora afirma que “há excesso de 

condicionantes e falta acompanhamento de sua efetividade. Falta um marco regulatório 

para as questões sociais e há condicionantes que extrapolam as obrigações do 

empreendedor219”.  

                                            
218 FIGUEIREDO, Yuri J N. Op. Cit. p. 157. 
219 HOFMANN, Rose Mirian. Gargalos do Licenciamento Ambiental Federal no Brasil, 2015. p. 03. 
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Vários exemplos são enumerados pela autora: no licenciamento da 

pavimentação da rodovia BR-230/PA, no trecho compreendido entre o município de 

Rurópolis/PA com a divisa do Pará com Tocantins, a FUNAI impôs como condicionante a 

doação de doze caminhonetes e dois microônibus para “equacionamento do passivo 

ambiental da Terra Indígena Parakanã, em função da supressão irregular de cerca de 700 

(setecentas) árvores” em seu território. 

No mesmo processo, a FUNAI teria exigido que o Departamento Nacional de 

Infraestrutura de Transportes (DNIT) deveria garantir a estrutura necessária para a 

realização de expedições terrestres (equipamentos, combustível, veículo, alimentação, 

contratação de mão de obra terceirizada e especializada em atividades expedicionárias etc.) 

e sobrevoos (pagamento de horas/voo) a título de medida protetiva de índios isolados na 

região do empreendimento. Também exigiu a instalação de postos de vigilância, travessias 

e redutores de velocidade nos segmentos contínuos às Terras Indígenas, no escopo do Plano 

de Comunicação Social e Segurança das TI220. 

Também há notícia veiculada no jornal “Valor Econômico”221 traz a lista de 

condicionantes exigidas pelos indígenas para liberar a obra de Belo Monte, contemplando: 

770 cabeças de gado leiteiro; 520 cabeças de gado nelore; 303 casas de alvenaria com 

banheiro interno; 40 picapes com ar condicionado, tração nas quatro rodas e direção 

hidráulica; 23 tratores; 12 microônibus; 20 barcos com cobertura e motor; 9 ambulâncias; 

12 torres de telefonia celular e internet sem fio; uma pista de pouso asfaltada em cada 

aldeia; indenização perpétua com pagamento de pelo menos três salários mínimos para 

cada família indígena afetada, além de abertura de conta corrente em nome das tribos, com 

indenizações que variam entre três e cinco milhões de reais. 

Mais grave, segundo a autora, do que a própria inclusão de condicionantes 

sociais que não teriam relação direta, em tese, com o empreendimento a ser licenciado, é a 

imposição de condicionantes sociais cujos efeitos esperados não são satisfatórios. Ao relatar 

o Acórdão nº 3.413/2012-TCU-Plenário, chama atenção para falhas constatadas na aplicação 

desses recursos. São os exemplos: 

(i) O Hospital Regional de Cacoal/RO não atende na plenitude de seus 195 leitos 

impostos como obrigação (apenas 133 se encontram disponíveis), por falta de profissionais 

                                            
220 HOFMANN, Rose Miriam. Op. Cit. p. 35. 
221 Disponível em: http://www.valor.com.br/empresas/2729528/indios-surpreendem-com-longa-lista-
decompensacoes. Acesso em: 10/07/2015. 
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da saúde, como médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem no município, prejudicando 

o atendimento à população. 

(ii) Ausência de controle dos bens móveis doados pela empresa Santo Antônio 

Energia, o que resultou uma diferença de R$577.495,64 (quinhentos e setenta e sete mil, 

quatrocentos e noventa e cinco reais e sessenta e quatro centavos). Essa diferença deve ser 

apurada, pois sinaliza possíveis desvios de bens ou de finalidade na utilização dos não 

incorporados.  

(iii) Desvio de finalidade na utilização de 21 caminhonetes e 31 motocicletas, no 

total de R$1.799.455,00 (um milhão, setecentos e noventa e nove mil, quatrocentos e 

cinquenta e cinco reais), que se encontram vinculadas ao Subprograma de Vigilância 

Epidemiológica e Controle de Vetores, especificamente no Plano de Ação para o Controle 

da Malária.  

(iv) Deficiência de planejamento das ações do Subprograma de Assistência à 

Saúde da População, pois inicialmente fixou-se o total dos valores envolvidos (R$ 

8.362.469,00), para, em seguida, serem definidas as ações (o quê, como e onde deveria ser 

executado). A boa técnica do planejamento sugere que inicialmente sejam diagnosticadas as 

necessidades/prioridades para, em momento posterior, serem definidos os valores.  

(v) Grande atraso para início de funcionamento do Centro de Especialidades 

Médicas Alfredo Silva, o qual foi entregue à Prefeitura Municipal em 27 de janeiro de 2011, 

sem que tenha entrado em efetivo funcionamento. O prédio serviu de depósito para diversos 

tipos de materiais, sujeitando as instalações a danos decorrentes do uso inadequado, 

prejudicando sua estrutura.222 

Por fim, mas não por ausência de mais exemplos, há condicionantes no projeto 

de construção da Usina Hidrelétrica Belo Monte, no Pará, cuja obrigação do responsável 

pelo projeto era entregar Unidades Básicas de Saúde – UBS’s para a população local. Até 

abril de 2015, a empresa declarou ter construído e equipado 30 unidades e entregado quatro 

hospitais nos cinco municípios do entorno da usina, dentre obras de reforma, ampliação e 

construção. Contudo, há grandes dificuldades da gestão municipal para garantir seu 

funcionamento. O custeio dos novos equipamentos de saúde é, atualmente, o grande desafio 

das secretarias de saúde municipais, havendo risco de que as Unidades e os hospitais 

                                            
222 HOFMANN, Rose Mirian. Op. Cit. p. 36. 
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entregues pelo empreendedor sejam subutilizados ou até mesmo inutilizados, já que as 

prefeituras não possuem orçamento para geri-los, comprometendo de morte a efetividade 

dos investimentos223. 

Não só as condicionantes sociais, mas outras que também não teriam relação 

direta com os impactos ambientais, como há exemplo também no processo de licenciamento 

da Unidade Hidrelétrica de Santo Antônio, localizada no Rio Madeira, na cidade de Porto 

Velho/RO. Há pedidos para colocar na conta do empreendedor o combate a crimes 

ambientais, o que segundo a autora, custa em torno de três milhões ao empreendimento224. 

Ainda neste projeto, a condicionante 2.40 da LI 540/2008, emitida para a UHE 

Santo Antônio, refere-se à determinação, ao empreendedor, para construir o Centro de 

Triagem de Animais Silvestres (Cetas). Este foi construído em área da Universidade Federal 

de Rondônia (UNIR), em Porto Velho, custando mais de três milhões de reais. Segundo 

previsto na LI, competiria ao empreendedor construir e apoiar a manutenção de Centro de 

Triagem CETAS tipo “A”, para servir de suporte à destinação da fauna resgatada no 

local225. 

Já para a emissão da Licença de Instalação nº 688/2010 referente às obras de 

duplicação da Rodovia Régis Bittencourt (BR 116), entre os municípios de Juquitiba e 

Miracatu/SP, ficou estabelecido como condicionantes que o responsável deveria promover 

a utilização de sinalizações adequadas ou passarelas, visando à proteção dos pedestres e 

usuários da via, conforme necessidades surgidas durante a instalação do empreendimento. 

Neste item, buscamos identificar as grandes críticas que fazem boa parte 

doutrina ao licenciamento ambiental, em especial às condicionantes socioambientais, as 

quais, segundo os autores citados, não possuem relação alguma com os empreendimentos 

licenciados. 

Nesta esteira, indicou-se os maiores gargalos, previstos em casos concretos, a 

estes empreendimentos, como forma de tornar mais clara a visualização prática da crítica. 

 

                                            
223 Instituto Socioambiental – ISA. Dossiê Belo Monte. Não há condições para a Licença de Operação. São 
Paulo: Programa Xingu – Instituto Socioambiental, 2015. Disponível em 
https://documentacao.socioambiental.org/noticias/anexo_noticia/31046_20150701_170921.pdf 
224 HOFMANN, Rose Mirian. Op. Cit. p. 34. 
225 Idem. 
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3.10 Propostas Legislativas de alteração do Licenciamento Ambiental e 

exclusão das condicionantes socioambientais.  

 

Desde o ano de 2004, tramitam no Congresso Nacional várias propostas226 de 

alteração do Licenciamento Ambiental, com o alegado intuito de dirimir todas as dúvidas 

que o instrumento vem sofrendo ao longo dos anos e de “desburocratizar o procedimento no 

país”, tornando-o mais célere. Dentre elas, duas mais significativas em relação ao que 

estamos tratando neste trabalho: (i) A PEC 65/12, do Senado e; (ii) o PL n. 3.729/2004, da 

Câmara. 

O primeiro, de autoria do senador Acir Gurgacz (PDT-RO) e relatada pelo 

senador Blairo Maggi (PR-MT), estabelece que, a partir da simples apresentação de um 

Estudo Impacto Ambiental (EIA) pelo empreendedor, nenhuma obra poderá mais ser 

suspensa ou cancelada. Na prática, retira do ordenamento jurídico a necessidade de 

intervenção estatal para o início das atividades de qualquer empreendimento. 

O segundo, o mais importante para os fins pretendidos neste trabalho, pretende 

criar uma “ Lei Geral do Licenciamento”, onde mudanças nas exigências de condicionantes 

sociais estão sob ameaça. A justificativa do relator da proposta, Dep. Mauro Pereira 

(PMDB/SP), para essa proposta, é que “o processo de licenciamento ambiental tem se 

tornado o desaguadouro de demandas sociais históricas, fruto da ausência de investimentos 

do poder público, que extrapolam a abrangência dos reais impactos dos empreendimentos. 

Este quadro aponta para a necessidade de estabelecimento de um marco legal, visto que as 

diferentes normas infralegais (decretos, portarias, resoluções e instruções normativas) 

editadas por órgãos da Administração Pública geram um ambiente de instabilidade 

regulatória e ampliam os riscos a que estão expostos tanto empreendedores privados, como 

os agentes públicos responsáveis pela condução e gestão dos processos.”227 

                                            
226 Na Câmara, os PL nº 3.729/2004; PL nº 3.957/2004; PL nº 5.435/2005; PL nº 5.576/2005; PL nº 1.147/2007; 
PL nº 2.029/2007; PL nº 358/2011; PL nº 1.700/2011; PL nº 2.941/2011; PL nº 5.716/2013; PL nº 5.918/2013; 
PL nº 6.908/2013; PL nº 8.062/2014; PL nº 1.546/2015; PL nº 3.829/2015; PL nº 4.429/2016; PL nº 5.818/2016; 
PL nº 6.877/2017 e; PL nº 7.143/2017. Todos foram reunidos na primeira proposta. No Senado, além da PL 
654/15, a principal que tramita naquela casa é a PEC 65/12. 
227 Disponível em 
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1516108&filename=Tramitacao-
PL+3729/2004. p. 6. 
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Em outro trecho, “Dentre aspectos presentes nestes e que incorporei em meu 

parecer, destaco a previsão de ritos de licenciamento simplificados, a dispensa de 

licenciamento, a independência do órgão licenciador em relação aos demais órgãos 

envolvidos no processo, a obrigatoriedade de vinculação direta entre as condicionantes e 

os impactos ambientais identificados nos estudos, a restrição a somente um pedido de 

informações complementares por parte do órgão ambiental, incentivos a medidas voluntárias 

de melhoria da gestão ambiental e a definição de prazos para a emissão e para a validade das 

licenças ambientais”. 

De fato, consta no projeto de lei, tanto no art. 2, VI, o qual remete ao conceito 

de condicionantes ambientais e no art. 8º da lei, o qual representa a mais significativa 

alteração legislativa em matéria de condicionantes. Vejamos: 

Art. 2º Para os efeitos desta Lei, entende-se por: 

(...) 

VI – condicionantes ambientais: medidas, condições ou restrições sob 
responsabilidade do empreendedor, estabelecidas no âmbito das licenças 
ambientais pela autoridade licenciadora, com vistas a evitar, mitigar ou compensar 
os impactos ambientais negativos e potencializar os impactos positivos 
identificados nos estudos ambientais, devendo guardar relação direta e 
proporcional com os impactos neles identificados; 

 

* * *  

Art. 8º O gerenciamento dos impactos ambientais e a fixação de condicionantes 
das licenças ambientais devem atender à seguinte ordem de prioridade, aplicando-
se em todos os casos a diretriz de maximização dos impactos positivos da atividade 
ou empreendimento:  

I – evitar os impactos ambientais negativos;  

II – minimizar os impactos ambientais negativos; e  

III – compensar os impactos ambientais negativos não mitigáveis, na 
impossibilidade de evitá-los.  

§ 1º As condicionantes ambientais devem ser acompanhadas de 
fundamentação técnica por parte da autoridade licenciadora, que aponte a 
relação direta com os impactos ambientais da atividade ou empreendimento 
identificados nos estudos requeridos no processo de licenciamento ambiental.  

§ 2º Atividades ou empreendimentos com áreas de influência sobrepostas total ou 
parcialmente podem, a critério da autoridade licenciadora, ter as condicionantes 
ambientais executadas de forma integrada, desde que definidas as 
responsabilidades por seu cumprimento.  

§ 3º As condicionantes estabelecidas na forma do caput não poderão obrigar 
o empreendedor a implantar infraestrutura e operar serviços de competência 
do poder público.  

§ 4º Após a emissão da licença requerida, será aberto prazo de 30 (trinta) dias para 
contestação, pelo empreendedor, das condicionantes previstas, devendo a 
autoridade licenciadora se manifestar de forma motivada em até 60 (trinta) dias. 
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§ 5º Independente do disposto no §4º, o empreendedor poderá solicitar, de forma 
fundamentada, a revisão ou a prorrogação do prazo das condicionantes ambientais, 
pedido que deve ser respondido de forma motivada e fundamentada pela 
autoridade licenciadora, a qual poderá readequar seus parâmetros de execução, 
suspendê-las ou cancelá-las.  

§ 6º O descumprimento de condicionantes das licenças ambientais, sem a devida 
justificativa técnica, sujeitará o empreendedor à aplicação das sanções penais e 
administrativas previstas na Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, e seu 
regulamento, sem prejuízo da obrigação de reparar os danos causados.  

§ 7º As medidas mitigadoras estabelecidas pela autoridade licenciadora como 
parte integrante da licença devem estar diretamente vinculadas ao impacto 
ambiental causado pela instalação e operação do empreendimento, sendo 
proporcionais à sua magnitude. 

 

É óbvio que ainda se trata apenas de um projeto de lei, que será ainda debatido 

em todas as fases de tramitação no Congresso Nacional e, entre eles, com toda a sociedade 

que também deverá se manifestar sobre as mudanças. 

No entanto, este projeto representa a completa proibição de exigência das 

condicionantes sociais no seio do licenciamento, incluída especificamente no §3º do artigo 

8º. 

Independente do projeto, os debates acerca das condicionantes sociais do 

licenciamento indicam a existência de vários problemas nesta fase do licenciamento e que 

devem ser discutidas e aperfeiçoadas. O projeto resume em boa medida o que expusemos 

até aqui, mas discordamos de como as soluções foram incluídas. E é sobre estas conclusões 

acerca do problema indicado que vamos nos aprofundar daqui em diante. 

 

3.9 Conclusão do Capítulo. 

 

Como foi possível observar, as condicionantes socioambientais impostas no seio 

do processo de licenciamento ambiental é tema para grandes debates. Há inúmeras críticas 

à forma como são impostas essas condicionantes, inclusive a ponto de haver 

questionamentos sobre própria legalidade desta inclusão. O que não há de dúvidas é da 

imensa dificuldade de posicionamento ante à matéria. 

Contudo, uma conclusão é tranquilamente possível de chegar: As medidas 

mitigadoras e compensatórias absolutamente abrangem os aspectos socioeconômicos que 

serão afetados pelo empreendimento. O critério socioambiental já está internalizado, seja 
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técnica ou juridicamente, tanto nos conceitos de “meio ambiente” e “desenvolvimento 

sustentável”, princípio este que lhe dá sustentação, quanto na interpretação normativa que 

aborda o tema. 

Ocorre que, reconhecendo a abertura conceitual e, por consequência, normativa 

em favor da legalidade da imposição de condicionantes sociais, essas exigências se 

demonstraram exageradas, a ponto de, apenas elas, representarem cerca de 12% do total dos 

custos das obras. Claramente uma deturpação. 

A lembrança de que o empreendedor pode questionar a legalidade dessas 

obrigações impostas no processo de licenciamento ambiental, como também as aceitar, 

expressa ou tacitamente, não é válida como solução. A ampla discricionariedade conferida 

ao órgão licenciador, bem como aos inúmeros conceitos jurídicos indeterminados 

relacionados ao Direito Ambiental fazem desta uma tarefa bastante improvável. 

Tal cenário, naturalmente, provoca reações. E a principal delas é a vontade de 

flexibilizar o licenciamento ambiental quanto à imposição de suas condicionantes. Setores 

empresariais228, acadêmicos229, advogados230 e até mesmo o Governo Federal tem se 

manifestado neste sentido, principalmente sobre as condicionantes sociais. Por outro lado, 

setores ambientalistas se mobilizam contra este movimento. 

Segundo, o próprio Projeto de Lei (n. 3.729/04) que, absorvendo as inquietações 

de parte da sociedade, acima identificada, incluiu no texto a completa proibição das 

condicionantes sociais do seio do licenciamento, sob a justificativa que são obrigações dos 

Poderes Públicos. 

No entanto, o que pode estar parecendo um “ajuste”, na verdade representa mais 

um obstáculo ao processo de desenvolvimento de regiões como a Amazônia, complexa em 

sua geografia e economia, especialmente naquilo que ela mais pode contribuir ao país: Nas 

explorações de recursos naturais não renováveis. 

Portanto, a questão não passa mais pela abrangência conceitual de 

socioeconomia ao “meio ambiente” ou ao licenciamento ambiental. A questão que surge é: 

                                            
228 CNI – confederação Nacional da Indústria. Licenciamento Ambiental: Propostas para aperfeiçoamento. 
Brasília: CNI, 2014. p. 13. 
229 Marcos Abreu Torres, em artigo publicado no jornal “Valor Econômico” em 10/09/2015. Disponível em 
http://www.valor.com.br/legislacao/4216090/mediocridade-no-licenciamento-ambiental. 
230 Daniel Tobias Athias, em artigo publicado no jornal “Valor Econômico”, em 11/03/2015. Disponível em 
http://www2.valor.com.br/legislacao/3947228/direitos-sociais-no-licenciamento-ambiental. 
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Deve-se impor limite às exigências de medidas mitigadoras e compensatórias 

(condicionantes) de caráter social? Qual a medida? 

É trazer essa discussão para o “centro da mesa” que este debate se impõe. Será 

o objeto do próximo capítulo o contra-argumento à essas críticas e propostas, demonstrando 

que, apesar de encontrar algum sentido nelas, existem razões para que o licenciamento seja 

o “guardião” destes direitos, tanto de ordem conceitual-jurídica, quanto de ordem prática, 

econômica e federativa, especialmente no cenário regional onde esses problemas são mais 

explícitos: em regiões onde há menor nível de desenvolvimento, o qual coincidentemente – 

ou não – estão previstos ou em início boa parte dos projetos de grande infraestrutura do país, 

ou seja, os que geram maiores impactos. 

É sobre eles que trataremos adiante.  
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CAPÍTULO 4. O LICENCIAMENTO DE PROJETOS DE EXPLORAÇÃO DE 

RECURSOS NATURAIS NÃO RENOVÁVEIS - RNNR E A IMPOSIÇÃO DE 

CONDICIONANTES.  

 

Em termos gerais, o critério para a imposição de condicionantes no 

licenciamento ambiental já é tema complexo o suficiente para justificar seu aprofundado 

estudo. O que se viu até o presente é que, objetivamente, não há critérios legais claros que 

identifiquem a natureza das obrigações que devam ou possam ser constituídas no 

licenciamento, muito menos seu alcance. O que se conclui que é possível a inclusão 

desmedida dessas obrigações, dependendo do próprio procedimento administrativo. 

Dois fatores exponenciam sobremaneira o alcance deste problema, tornando-o 

muito mais evidente: (i) O primeiro, quando se trata de projetos econômicos cuja atividade 

necessite explorar recursos naturais não renováveis, ou seus equivalentes jurídicos e; (ii) 

quando este projeto é executado em uma realidade local de extremo subdesenvolvimento231 

comparativo. Trataremos do primeiro caso neste capítulo e do segundo caso no capítulo 

seguinte. 

Obviamente, ao apontarmos os casos em que são explorados recursos não 

renováveis, não significa que não ocorram problemas semelhantes em projetos que 

trabalhem com recursos renováveis. Mas a característica da renovabilidade do bem 

ambiental trabalhado atenua as consequências de qualquer escolha empresarial ou 

econômica, aumentando sobremaneira as opções ao seu projeto.  

Explicamos: ao se investir em projetos de manejo florestal ou exploração de 

madeira (recurso renovável), por exemplo, além dos impactos diretos serem menores pela 

própria possibilidade de renovação – natural ou provocada – do bem ambiental utilizado, a 

ampla possibilidade de escolha do local onde se vai produzir facilita a exploração menos 

danosa. Já nos casos de projetos de mineração (recurso não renovável), por exemplo, essas 

opções deixam de existir, tanto em decorrência dos impactos quanto pela pouca opção de 

escolha de onde produzir. 

                                            
231 Ao utilizarmos o termo “subdesenvolvimento”, estamos nos referindo à ausência média de serviços 
essenciais básicos em uma determinada localidade, em que seja possível identificar, em uma comparação 
nacional, realidades de extrema desigualdade regional. 
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Devido a estas dificuldades relacionadas aos recursos não renováveis, toda a 

relação que daí sucede fica mais restrita. E sendo assim, o diálogo com o órgão ambiental e 

a comunidade local, bem como outras autoridades participantes do licenciamento 

(Ministério Público, Organizações Não Governamentais, etc.) é menos equilibrado. 

Neste sentido, é preciso abordar as diferenças e interferências da exploração 

destes recursos não renováveis sobre os demais na ótica do licenciamento, demonstrando os 

motivos pelos quais são o alvo principal das críticas, especialmente no tocante à imposição 

das condicionantes. O objetivo é compreender o porquê de a exploração desses recursos 

terem relação tão íntima com o debate sobre o desenvolvimento e da sustentabilidade, as 

quais acabam levadas, ao fim e ao cabo, para o próprio licenciamento. 

 

4.1 Conceito de Recursos Naturais e sua classificação. 

 

Como abordamos no item 2.3.1 deste trabalho, o conceito de “recursos naturais” 

é muito mais antigo do que o próprio conceito de “meio ambiente”, mesmo por vezes tendo 

vindo a ser confundido com mesmo, quando este conceito era entendido numa abrangência 

muito restrita. Foi, portanto, a própria compreensão inicial do conceito de “recursos naturais” 

que permitiu a evolução conceitual posterior de “meio ambiente”, bem mais abrangente do 

que os primeiros. O meio ambiente, portanto, engloba os recursos naturais. 

A partir da edição da Lei n. 6.938/81, inicia-se a diferenciação jurídica entre os 

conceitos de “meio ambiente” e “recursos naturais”, os quais passam a fazer parte de um 

conjunto maior, mais amplo, chamado de “recursos ambientais”, dentre os quais também 

fazem parte os bens culturais, históricos e os artificiais. Todos eles possuem tratamento 

jurídico semelhante quando relacionado ao bem ambiental (amplo) e, por vezes, específico, 

quando relacionado à sua particularidade como espécie (restrito). 

Podemos partir, então, da ideia de que recurso natural como um elemento da 

natureza. Só que o termo “elemento” remete-nos à ideia de que recurso deve ser algo 

material e de aproveitamento direto. Ou seja, um recurso natural, para ser recurso, deve 

poder ser explorado pelo homem. 

No entanto, isso ainda não explica todo o conceito. E Luis Antonio Bittar Venturi 

nos traz as inquietações: “E se inexistirem as condições para a exploração de um recurso 
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natural, mas houver a demanda por ele, ainda assim será um recurso natural? A definição 

estaria atrelada ao modo de produção capitalista ou teria um caráter universal? A ideia de 

recurso natural deveria limitar-se a elementos materiais da natureza? A finalidade da 

apropriação de um recurso natural pelo homem deveria estar explícita na definição?232” 

Neste sentido o próprio autor reconhece que os recursos naturais não são apenas 

elementos materiais, mas também abrange aspetos imateriais. Ou seja, não se refere apenas 

à materialidade do recurso natural, mas também ao seu aproveitamento, o que atrai ao 

conceito a imaterialidade de um recurso natural e a possibilidade de a apropriação e uso 

ocorrerem indiretamente. Algo que nunca se constituiu em um recurso natural pode vir a sê-

lo, dependendo dos diferentes níveis de desenvolvimento tecnológico, assim como dos 

diferentes conjuntos de valores culturais assimilados por determinada sociedade em certo 

tempo e espaço233. 

Em última análise, recurso natural pode ser definido como qualquer elemento ou 

aspecto da natureza que esteja em demanda, seja passível de uso ou esteja sendo usado pelo 

Homem, direta ou indiretamente, como forma de satisfação de suas necessidades físicas e 

culturais em determinado tempo e espaço234. 

No mesmo sentido entendem Gil Portugal e Henry Art, em obras distintas, para 

quem o homem recorre aos recursos naturais, isto é, aqueles que estão na natureza, para 

satisfazer suas necessidades. Esses recursos, então, podem ser: a) componente do ambiente 

(relacionado com frequência à energia) que é utilizado por um organismo e b) qualquer coisa 

obtida do ambiente vivo e não-vivo para preencher as necessidades e desejos humanos235. 

Deste modo, existem diversos tipos de recursos naturais. São incluídas as 

florestas, os animais, os minérios, as águas, etc. E também, sob a abrangência do conceito, 

as paisagens, por exemplo, como critério imaterial. 

Estes recursos podem ser classificados em várias categorias, como recursos 

renováveis, não renováveis, esgotáveis, reprodutíveis, crítico e outros tipos de classificação. 

Contudo, para este trabalho, importante duas classificações primordiais: entre Renováveis e 

                                            
232 VENTURI, Luis Antonio Bittar. Recurso Natural: A construção de um conceito. GEOUSP: Espaço e Tempo 
(Online), São Paulo, n. 20, p. 10. 
233 Idem. p. 11. 
234 Idem. p. 13 
235 PORTUGAL, Gil, ART, Henry. Apud DULLEY, Richard Domingues. Noção de natureza, ambiente, meio 
ambiente, recursos ambientais e recursos naturais. Agricultura em São Paulo , São Paulo, v. 51, n.2, p. 15-26, 
2004. 
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Não-renováveis. Uma breve consideração sobre o recurso natural crítico, no entanto, será 

feita para abranger um tipo de recurso especificamente. 

Os recursos naturais renováveis são aqueles produzidos e mantidos pelas funções 

e processos dos ecossistemas. São recursos que podem ser colhidos para a obtenção de bens, 

assim como podem permanecer na natureza para renderem um fluxo de serviços 

ecossistêmicos. Como principal característica apresentam capacidade auto regenerativa. Já 

os não-renováveis apresentam uma capacidade regenerativa zero ou próxima a zero236. 

Segundo Henry Art, recursos naturais renováveis são aqueles “que 

potencialmente podem durar indefinidamente sem reduzir a oferta disponível, porque são 

substituídos por processos naturais”. Por sua vez, os não renováveis são “recursos que 

existem em quantidades fixas em vários lugares na crosta da Terra e tem potencial para 

renovação apenas por processos geológicos, físicos e químicos que ocorrem em centenas de 

milhões de anos"237. 

Exemplificando, os recursos naturais da espécie vegetal ou animal são 

considerados renováveis. Mesmo podendo se exaurir, em especial as espécies que foram 

extintas ou estão em vias de extinção, em condições normais da natureza ou em condições 

de exploração econômica racional, sua preservação fica assegurada. Sua própria reprodução 

natural permite a manutenção e a multiplicação das espécies. 

O mesmo, no entanto, não ocorre com os recursos não renováveis como os 

minerais e os hidrocarbonetos (petróleo e gás). Estes não têm garantida, naturalmente, sua 

reprodução238. Ou seja, “os minerais não dão duas safras”239. 

Em suma, podemos dizer que os recursos naturais, se após seu uso podem ser 

renovados, isto é, voltarem a estar disponíveis, são renováveis. Caso contrário, são não 

                                            
236 DENARDIN, Valdir F.; SULZBACH, Mayra T. Capital natural crítico: a operacionalização de um 
conceito. 2005. natural crítico: a operacionalização de um conceito. 2005. Disponível em: 
http://www.ecoeco.org.br/conteudo/publicacoes/encontros/vi_en/artigos/mesa4/capital_ natural_critico.pdf. 
Acesso em: 07/03/2015. p. 04. 
237 Idem. 
238 SCAFF, Fernando. Royalties do Petróleo, minério e energia. Aspectos constitucionais, financeiros e 
tributários. São Paulo: editora Revista dos Tribunais, 2014. p. 38-39. 
239 Expressão utilizada por Claudio Scliar para exemplificar os recursos naturais não renováveis, que são 
aqueles que a Terra contém em quantidade fixa que vai sendo exaurida por causa da contínua extração e 
consumo pela sociedade e a sua recomposição só é realizada em escala de tempo contada em milhões de anos, 
incompatível com o “tempo humano”. In. SCLIAR, Cláudio. Geopolítica das Minas no Brasil. A importância 
da mineração para a sociedade. Rio de Janeiro, Revan, 1996. p. 18. 
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renováveis. Portanto, o critério de divisão entre eles, que importa neste momento, é a sua 

finitude, seu esgotamento. 

Contudo, como advertem Valdir Denardin e Mayra Sulzbach, é importante 

mencionar que para definir-se recursos naturais renováveis e não renováveis deve-se levar 

em consideração a relação espaço e tempo (escala espacial e temporal) entre eles. Por 

exemplo, a população de peixes apresenta um crescimento rápido em uma escala de tempo 

relativamente curta; porém, para uma escala temporal de milhões de anos, recursos 

exauríveis, como petróleo e carvão, podem também regenerar-se240. 

Fernando Scaff também ressalta essa flexibilidade na classificação. Para o autor, 

é preciso um cuidado especial para as formações coletivas. Tendo considerados os recursos 

vegetais como renováveis, seria possível dizer o mesmo das florestas. No entanto, adverte 

que  

As florestas não se caracterizam apenas por ser um conjunto de espécies vegetais. 
As florestas formam um conjunto de elementos bióticos e abióticos reunidos pela 
natureza ao longo das eras de formação do globo terrestre. Assim, a afirmativa 
inicial é válida quando se considerar individualmente cada espécie animal ou 
vegetal – mas não seu conjunto tal como organizado pela natureza 
originariamente. As florestas compõem também como um recurso natural não 
renovável em face de seu conjunto. Pode-se até fazer um reflorestamento com 
espécies em áreas anteriormente desmatadas, mas isso acarretará a formação de 
outro bioma, diverso do original. Conclui-se que, ao lado dos elementos minerais 
e dos hidrocarbonetos, as florestas também se constituem, enquanto conjunto de 
elementos bióticos e abióticos organizados pela natureza, como recursos naturais 
não renováveis.241 

 

Tem razão o autor quanto à distinção especial às florestas. Se admitimos o 

conceito de recursos não-renováveis àqueles não reproduzíveis naturalmente, também assim 

devem ser classificados aqueles considerados pelo seu conjunto. 

Para fins metodológicos, acrescentemos mais uma classificação aos tipos de 

recursos naturais. São os “Recursos naturais Críticos”, que formam um dado “Capital 

Natural Crítico”. 

Segundo Valdir Denardin e Mayra Sulzbach, a definição de capital natural 

crítico é o “conjunto de recursos ambientais que, em determinada escala geográfica, 

                                            
240 SCLIAR, Cláudio. Geopolítica das Minas no Brasil. A importância da mineração para a sociedade. Rio de 
Janeiro, Revan, 1996. p. 18. 
241 SCAFF, Fernando. Op. Cit. p. 39. 
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executam importantes funções ambientais e para as quais não há atualmente substitutos em 

termos de capital manufaturado, humano ou natural"242.  

Na concepção da agência ambiental English Nature, capital natural crítico é 

definido como aqueles "recursos, níveis de estoques ou de qualidade que são altamente 

valorados e também essenciais para a saúde humana e para o funcionamento dos sistemas 

de suporte a vida, ou insubstituíveis para todo propósito prático.243" Este conceito, mais 

abrangente que o anterior, além de enfatizar que alguns recursos não são substituíveis, sugere 

que o capital natural crítico deva incluir níveis críticos de espécies (populações) e habitats, 

bem como níveis críticos de qualidade. 

Os níveis de criticidade medidos para um recurso natural são de duas 

perspectivas: a primeira, ecológica, ou seja, quais ecossistemas (tipos de capital natural e 

serviços) são mais prejudicados com determinada interferência; e a segunda, por seu turno, 

econômica, que define quais serviços são mais críticos, necessários para a sobrevivência e 

bem-estar da sociedade, os quais não podem ser substituídos. Nesta perspectiva, o recurso 

natural é visto enquanto fornecedor de importantes funções ambientais para a sociedade, e a 

atividade econômica como geradora de impactos ambientais que podem levar o capital 

natural a tornar-se crítico, por escassez ou degradação244.  

Feita a conceituação e classificação, e dentro desta, a distinção, passamos a tratar 

a partir daqui, da exploração dos recursos naturais não renováveis, em especial os minérios 

e petróleo, bem como de um recurso natural que poderá tornar-se crítico a partir de seu uso: 

a água, especialmente no tocante à geração de energia elétrica. Todos têm especial reflexo 

no processo de licenciamento ambiental, ponto principal deste trabalho. 

 

4.2 A exploração dos Recursos Naturais Não Renováveis e Críticos – 

Mineração, Petróleo e Gás e Recursos Hídricos para a geração de energia elétrica. 

 

Os recursos não renováveis possuem enorme importância para a humanidade, 

não apenas nos dias de hoje, mas também na história mundial. Não é à toa, como bem lembra 

                                            
242 DENARDIN, Valdir F.; SULZBACH, Mayra T. Op. Cit p. 12.  
243 ENGLISH NATURE. Establishing criteria for identifying critical natural capital in the terrestrial 
environment: a discussion paper. English Nature Research Raports n. 141, 1995, 44 p. 
244 DENARDIN, Valdir F.; SULZBACH, Mayra T. Op. Cit p. 14-15. 



134 
 

Maria Amélia Enríquez, que as eras da civilização foram divididas em diferentes 

modalidades de mineração: idade da pedra lascada (paleolítico), idade da pedra polida 

(neolítico) e idade dos metais245. Posteriormente, com a Revolução Industrial do séc. XVIII, 

o uso dos minérios aumentou vertiginosamente. A transformação do ferro em aço, 

permitindo a construção de máquinas; a substituição do carvão vegetal pelo carvão mineral 

como insumo energético nas atividades industriais; além do uso como material de 

construção, desencadearam a ampliação da mineração para diversas utilidades246, inclusive 

atuais, como nos computadores, telefones celulares, cadeiras, ar-condicionados, etc. Claudio 

Scliar também acrescenta que são necessárias mais de vinte espécies de minerais para 

construir uma casa247. 

Na história do Brasil, a exploração dos minérios teve participação ativa na 

demarcação de períodos importantes da formação econômica do país. A exploração do ouro 

e diamante, por exemplo, ocupou por muito tempo as atenções da metrópole portuguesa no 

período colonial248. Eram, de fato, os minérios que sustentavam Portugal, mesmo antes da 

chegada da família real no Brasil249. 

Essa corrida pelo ouro, iniciada em meados dos anos 1700, deveram-se às 

expedições denominadas bandeiras, que adentravam no interior do território colonial à caça 

de índios destinados à escravidão. Os primeiros achados do metal datam de 1696, no centro 

do que é hoje o território de Minas Gerais, os quais se multiplicaram até seu auge, já no 

século XVIII250. 

Caio Prado Junior ainda nos ensina que, ao contrário do que se deu na agricultura 

da colônia, a mineração, especialmente do ouro, foi submetida desde o início a um regime 

especial minucioso e rigoroso, no qual impunha a livre exploração, mas sob intensa 

                                            
245 ENRÍQUEZ, Maria Amélia. Mineração. Maldição ou dádiva? São Paulo: Signus Editora, 2008. p. 1. 
246 FIGUEIREDO, Yuri J. N. Op. Cit. p. 12. 
247 SCLIAR, Claudio. Mineração e geodiversidade do Planeta Terra. São Paulo: Signos, 2009. p. 22 
248 Segundo Caio Prado Junior, o período do ouro ocupou três quartos de século como principal atividade 
econômica na colônia. Após um breve período (até meados de 1530) de exploração da madeira do Pau-Brasil 
e aos cerca de cento e cinquenta anos de exploração da agricultura da cana-de açúcar (que sustentou o interesse 
da Coroa por muito tempo no Brasil). E além do ouro, o diamante também foi explorado no mesmo período, 
tendo sido o Brasil o primeiro grande produtor moderno deste minério no globo. In. PRADO JUNIOR, Caio. 
História econômica do Brasil. 51ª reimpressão. São Paulo: Editora Brasiliense, 2008. 
249 FIGUEIREDO, Lucas. Boa Ventura! A corrida do ouro no Brasil (1697 – 1810). Rio de Janeiro: Record, 
2011. p. 218 
250 PRADO JUNIOR, Caio. Op. Cit. p. 37. 
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fiscalização, na qual a Coroa reservava-se, como tributo, a quinta parte do ouro extraído. 

Chamado de “quinto”251.  

Após muitas falhas na fiscalização e dissimulação pelos mineradores, a Coroa 

resolveu a questão com a criação das Casas de Fundição, onde todo o ouro extraído era 

necessariamente recolhido, fundido e depois, recolhido o “quinto”, marcando-se as barras e 

devolvendo-as, descontado o tributo, aos proprietários252. Somente essas barras podiam 

circular no território brasileiro, sendo as penas para quem não cumprir bastante severas. 

Mesmo com este aparato, as propriedades do ouro e seu alto valor agregado 

permitiam com que os proprietários escondessem pepitas ou “pós-de-ouro”, dificultando a 

arrecadação pela Metrópole. Foi aí que se instituiu o “derrame”, expediente lançado pela 

Coroa portuguesa para garantir um mínimo tributável às capitanias. Quando este mínimo 

não era atingido, a população complementava com suas propriedades, sem respeitar o 

mínimo tributável. E isso fez com que boa parte do ouro extraído nesta fase da história 

brasileira fosse levado à Portugal253, impedindo totalmente o desenvolvimento da colônia. 

Posteriormente, o desenvolvimento nacional, inclusive industrial, teve 

importantes contribuições da mineração, especialmente pelo minério de Ferro e do Petróleo, 

mesmo com outras produções secundárias. Isso faz dos minérios uma matéria-prima 

estratégica para o Brasil, na definição de Claudio Scliar. Para o autor, estratégicos são (i) os 

bens minerais que um país tem em tal abundância que, ao decidir paralisar sua 

comercialização, pode acarretar sérios problemas à comunidade internacional; (ii) os bens 

minerais que um país não possui ou cujas minas não conseguem suprir seu mercado interno, 

precisando importa-los para a manutenção de atividades vitais e; (iii) os minérios que, no 

jargão militar, são conhecidos como de “interesse de segurança nacional”, por exemplo, os 

recursos minerais energéticos e os minérios utilizados na indústria nuclear, como o Urânio, 

que, além de aproveitados para a produção de energia, são usados em diversas indústrias 

civis e militares254. 

                                            
251 Idem. p. 57-58. 
252 Idem. 
253 Fernando Scaff informa que muito pouco da riqueza produzida pela fase do ouro ficou no Brasil. Esta 
primeira corrida do ouro teria produzido cerca de 1.000 (mil) toneladas de ouro, sendo mais de 800 (oitocentas) 
enviadas à Europa. In SCAFF, Fernando Facury. Royalties do Petróleo, mineração e energia Op. Cit. p. 81-82 
254 SCLIAR, Cláudio. Geopolítica das minas no Brasil. Rio de Janeiro: Revan, 1996. p. 38. 
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É preciso ressaltar ainda que há contestação à possibilidade de se considerar os 

recursos não renováveis como estratégicos, especialmente quando confrontado pelo 

desenvolvimento tecnológico. De acordo com Paulo César Sá e Izabel Marques,  

 

O abastecimento de matérias-primas perdeu seu aspecto estratégico para os países 
industriais. À medida que o desenvolvimento dos países industrializados se volta 
cada vez mais para as indústrias de ponta, o aspecto estratégico deixa de ser o 
volume ou a origem do insumo “commodity”, para se centrar no conteúdo 
tecnológico de produtos altamente especializados em função de seu desempenho 
e sua aplicação em funções específicas... Em síntese, estratégico não é o controle 
de reservas e a disponibilidade de um considerável potencial mineral, mas a 
tecnologia necessária à manutenção da competitividade das indústrias de ponta.255 

 

Contudo, mesmo relevante o aspecto levantado pelos autores, ele não nega a 

importância própria dos recursos minerais latu sensu, conforme a perspectiva apontada por 

Claudio Scliar, acima. 

Neste aspecto, o Brasil, embora tenha em seu território uma vasta gama de 

minérios diversos, possui posição de liderança – como minérios estratégicos – no mercado 

internacional em Nióbio (1º lugar), Ferro (3º lugar), Vermiculita (3º lugar), Grafita (3º lugar), 

Bauxita (3º lugar) e Caulim (5º lugar). 

Por outro lado, o Brasil possui dependência externa de Carvão Metalúrgico, 

potássio e Terras Raras. O panorama da posição do Brasil consta na figura abaixo: 

 

                                            
255 SÁ, Paulo C. e MARQUES, Izabel. Análise Crítica da Política Mineral. Brasil Mineral, 1988, vol. 50, parte 
III. 
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Atualmente, a mineração tem um papel fundamental para o equilíbrio da balança 

comercial brasileira. O setor mineral – que compreende as etapas de geologia, mineração e 

transformação mineral – é a base para diversas cadeias produtivas. Participa entre 4,5% a 

5% do PIB Industrial e 20% do total das exportações brasileiras, gerando um milhão de 

empregos diretos, o equivalente a 8% dos empregos da indústria256. 

Tem posição de destaque neste cenário o minério de ferro, único responsável por 

US$ 25,8 bilhões de um total de US$ 34 bilhões em exportações de minérios que a indústria 

extrativa mineral contribuiu de comércio externo257. 

Além da importância econômica da exploração imediata, há também minérios 

cujo entesouramento momentâneo é importante para fins de segurança nacional, como no 

caso do Urânio258. 

Já o petróleo, representa 13% do PIB brasileiro259, numa era em que este recurso 

é extremamente valorizado. Na verdade, ainda é o recurso natural mais importante da 

geopolítica global. Vivemos, sem receio de exagero, na era energética do petróleo. 

A dependência do petróleo é tão grande que Gilberto Bercovici denominou o 

fenômeno de “petrolização” da política econômica mundial260, tanto por ser o “combustível 

do mundo” (os principais meios de transporte da atualidade se locomovem através deste 

recurso) como por sua importância energética, prioridade de qualquer governo.  

Ainda segundo Gilberto Bercovici,  

O petróleo tem características específicas que não estão presentes nas demais 
matérias-primas e em outros minerais estratégicos. Os países exportadores de 
minério se diferenciam dos demais exportadores de produtos primários em alguns 
aspectos: as rendas de exportação de minérios estão submetidas a maiores 
flutuações do que as demais commodities; as jazidas minerais são exauríveis no 
decorrer do tempo e as vinculações entre o setor mineral e os demais setores da 
economia são relativamente poucas. A principal vinculação entre a extração 
mineral e as demais atividades econômicas geralmente é de natureza fiscal, com a 
renda obtida pelo Estado sendo distribuída entre os demais setores da economia. 
(...) Ainda, o petróleo apresenta algumas características distintas: nenhum outro 
minério estratégico comercializado internacionalmente tem a mesma importância 

                                            
256 BRASIL. Plano Nacional de mineração – 2030. Geologia, Mineração e Transformação Mineral. Brasília: 
Ministério de Minas e Energia - MME, 2011. p. XIII. 
257 Instituto Brasileiro de Mineração – IBRAM. Informações sobre a economia mineral brasileira 2015. 
Disponível em http://www.ibram.org.br/sites/1300/1382/00005957.pdf. p. 05. 
258 SCAFF. Fernando Facury. Royalties do Petróleo, mineração e energia. Op. Cit. p. 83 
259 Dados de 2014, antes da recessão econômica que atingiu a economia brasileira nos anos de 2016-2017, 
conforme site oficial do governo federal. Disponível em http://www.brasil.gov.br/economia-e-
emprego/2014/06/setor-de-petroleo-e-gas-chega-a-13-do-pib-brasileiro 
260 BERCOVICI, Gilberto. Direito Econômico do Petróleo e dos Recursos Minerais. São Paulo: Quartier 
Martin, 2011. p. 52. 
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para a economia mundial, em tempos de guerra ou de paz. Do mesmo modo, 
praticamente nenhum outro minério torna os países industrializados tão 
estrategicamente dependentes dos países subdesenvolvidos para manterem seu 
padrão econômico e de vida. Além disto, em termos de volume, o petróleo é o 
maior negócio multinacional do planeta e o bem mais comercializado do 
mundo.261 

 

Por todos esses motivos, a importância do petróleo para qualquer Estado 

nacional é enorme. E não só pela independência energética, mas também por uma questão 

de soberania nacional, tendo em vista o potencial de conflitos globais pelo controle do 

mesmo. 

Quanto a este ponto, Andressa Torquato esclarece já haver, de acordo com a 

Resolução n. 1.803 da Assembleia Geral das Nações Unidas, em 1962, a aceitação do 

princípio que assegura aos Estados Nacionais a sua soberania permanente sobre os recursos 

naturais existentes em seu território. Esta construção como forma de solução de conflitos 

existentes entre países detentores de recursos naturais e as companhias internacionais de 

exploração e produção desses recursos, notadamente as do setor petrolífero262. 

Ainda segundo a autora, os conflitos existiram por conta de contratos altamente 

desproporcionais e vantajosos às empresas exploradoras em relação aos interesses 

estratégicos dos países, que assistiam ao esgotamento de suas reservas sem contrapartidas 

adequadas e sem qualquer ingerência estratégica sobre os mesmos. 

Posteriormente, este direito foi ampliado pela Convenção Internacional de 

Montego Bay de 1982, que regulou o exercício da soberania dos Estados sobre os recursos 

naturais existentes no mar territorial, zona econômica exclusiva e na plataforma continental. 

Dado o reconhecimento da soberania dos Estados nacionais sobre os recursos 

naturais não renováveis, a eles passou a decisão sobre a exploração, de acordo com a política 

econômica adotada. Assim, não apenas a importância econômica para os países que os detêm 

pesa na hora de explorá-los, mas também o exaurimento destes recursos. Do mesmo modo, 

pesam as ponderações surgidas sobre a escassez ou pela superação tecnológica da utilização 

dos referidos recursos. Fernando Scaff resume bem as três variáveis que pesam na hora da 

exploração: 

                                            
261 BERCOVICI, Gilberto. Direito Econômico do Petróleo e dos Recursos Minerais. São Paulo: Quartier 
Martin, 2011. p. 52. 
262 RÊGO. Andressa Guimarães Torquato Fernandes. Royalties do petróleo e orçamento público: uma nova 
teoria [livro eletrônico]. São Paulo: Blucher, 2016. p. 23 
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A variável tempo decorre da certeza do esgotamento das reservas. É plenamente 
cabível neste passo o provérbio popular de que “minério não dá duas safras”. 
Pode-se ter várias safras de café, soja, algodão, cana de açúcar; pode-se produzir 
em série vários produtos industrializados; mas petróleo e minérios não são perenes 
e se esgotarão no correr do tempo (...). 

Quanto à vertente tecnológica, pode ocorrer de aquele bem se tornar desimportante 
para o processo produtivo pretendido em face da descoberta de novas técnicas. A 
matriz energética mundial já foi baseada no carvão vegetal, o que extinguiu muitas 
florestas no planeta. (...) É lugar comum discutir o fim da civilização do petróleo, 
argumentando-se com a mudança de matriz energética para novas formas de 
energia lima, tal como a eólica e a hidráulica, que devem ser predominantes em 
escala mundial a médio e longo prazo. (...) 

A vertente da escassez possui um perfil mais econômico. Pode ocorrer de 
determinado bem ser relevante e ter algo preço de mercado nos dias atuais, porém, 
com a descoberta de novas reservas, o preço desse bem pode despencar e, com 
isso, a riqueza nacional cair junto. (...) Essa variação de preços em face da 
descoberta de novas reservas é muito usual no caso de minérios utilizados como 
reserva de valor, tal como o ouro, a prata e os diamantes, dentre outros.263 

 

Ainda neste aspecto, a responsabilidade sobre explorar ou não um recurso 

mineral recai na atual, mas atinge diretamente as futuras gerações, gerando um conflito 

decisório complexo: Ou explora o máximo nos dias de hoje e deixa apenas o buraco para as 

futuras gerações, ou não explora e corre o risco de os minerais de hoje perderem o valor de 

mercado, deixando-os para as futuras gerações, mas sem valor econômico que valha a penas 

a exploração. 

Além da variável econômica, energética e de soberania, adicionada à escassez e 

à superação tecnológica, é preciso adicionar mais uma para a exploração: a ambiental, que 

precisa responder ao questionamento sobre qual herança fica para as futuras gerações após 

a exploração destes recursos? Geralmente, os impactos ambientais e sociais gerados durante 

o projeto.  

Todas estas variáveis da exploração dos recursos naturais não renováveis estão 

obrigatoriamente ligadas entre si e estão, por sua vez, diretamente envolvidas na política 

econômica adotada pelo Brasil através da Constituição Federal. E é na interação entre elas, 

sob o olhar da variável ambiental, que mais importa neste trabalho. Trataremos adiante. 

 

4.2.1 Do tratamento jurídico equiparado ao uso dos Recursos Hídricos para 

geração de energia elétrica. 

                                            
263 SCAFF, Fernando Facury. Op. Cit. p. 42-43. 
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O tratamento jurídico-constitucional conferido aos recursos hídricos para a 

geração de energia elétrica é parecido – quase semelhante – ao conferido aos recursos 

naturais não-renováveis. Também são bens da União (art. 20, VIII), também são tratados 

pela mesma regra constitucional de rateio de royalties que os demais (Art. 20, §1º) e possuem 

poucas opções geográficas para exploração. 

Dizemos, no entanto, “quase”, por conta de uma única variável: o recurso hídrico 

para esse fim não pode ser considerado como um não renovável. O recurso hídrico – ou água 

– é um recurso natural crítico, por suas diversas utilidades, mas que para a finalidade imposta 

na lei para essa classificação – geração de energia elétrica – é um recurso renovável. 

Daí, infere-se que a preocupação quanto ao momento estratégico, em termos de 

política econômica, para a exploração deste recurso não é um fator a ser tanto considerado, 

pois o mesmo não se esgotará. 

Fernando Scaff também pondera essa diferença, afirmando não ser razoável 

considerar a água que faz as turbinas de uma usina hidrelétrica funcionar como um recurso 

esgotável. Segundo o autor,  

a energia hidráulica possui característica da impossibilidade de sua acumulação, 
pois é distribuída na sequência em que tiver sido gerada, ou seja, não existe 
estoque de energia hidráulica. Existe estoque de água nos reservatórios das usinas 
hidrelétricas, controlados pela taxa de vazão, o que é diverso. A energia que não 
tiver sido consumida é perdida. Essa é uma característica diversa da ‘não 
renovabilidade’, pois nada indica que essa fonte seja esgotável – tal como os 
minérios e o petróleo.264 

 

Portanto, a equiparação entre a utilização dos recursos foi feita mais por opção 

constitucional do que semelhança material. E isto se dá por diversas razões, das quais 

trataremos adiante.  

 

4.3 A questão da Rigidez Locacional. 

 

                                            
264 Op. Cit. p. 40. 
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Os recursos naturais não renováveis, em especial os minérios – incluindo-se aí 

os hidrocarbonetos petróleo e gás265 -, são encontrados em locais onde a conjugação de 

fatores físicos, químicos e geológicos permitem o seu acúmulo em tal quantidade e teor que 

podem ser economicamente extraídos. Para Cláudio Scliar, essa localização exclusiva e 

privilegiada dos bens minerais em alguns locais da crosta terrestre é chamada de rigidez 

locacional266. 

Portanto, independe da vontade do empreendedor a escolha do local que vai 

explorar o recurso natural não renovável. O mesmo é quem deve se dirigir ao local que 

houver o recurso que valha a pena ser extraído. A rigidez locacional está, portanto, associada 

ao fato de que quem determina o local da mineração é a própria natureza. 

O fenômeno também é identificado quando tratamos de exploração de recurso 

hídrico para a exploração de energia elétrica. Porque não basta apenas a natureza determinar 

os locais onde terão os rios, mas dentre estes, aqueles que detêm potencial de geração de 

energia hidrelétrica, eis que nem todos os rios possuem tal potencial. Assim, a identificação 

da rigidez locacional para a instalação de Usinas hidrelétricas obedece ao mesmo critério 

para os minérios e para o petróleo e gás. Portanto, falamos de um fenômeno comum à 

abrangência tratada neste capítulo. 

O fator da rigidez locacional nada tem a ver com os limites territoriais impostos 

ou convencionados pelo homem durante toda sua passagem na Terra. Tem a ver, sim, com 

a distribuição dos recursos pelo globo, cuja alocação natural obedece apenas a critérios 

geológicos que são resultado de milhões de anos de combinações de elementos químicos e 

físicos. E isso gera efeitos complexos tanto no quadro internacional quanto no interno, em 

cada Estado nacional. 

É a rigidez locacional, por exemplo, quem explica por que há países que possuem 

imensas reservas de petróleo enquanto que vizinhos não possuem uma gota do mesmo. Do 

mesmo modo, explica por que existem países altamente desenvolvidos que não possuem 

recursos naturais em níveis consideráveis para exploração econômica ao mesmo tempo em 

que existem países extremamente pobres e subdesenvolvidos com imensas reservas de 

                                            
265 Tecnicamente, em termos geológicos, não são a mesma coisa. No entanto, juridicamente sim, já que (i) 
petróleo e gás constam no rol do art. 20, §1º da Constituição Federal, passíveis de incidência de Royaties; (ii) 
foram regulamentadas no mesmo aparato normativo que os minérios, o Código de Minas (Dec. N. 24.642/1934, 
em seu art. 2º), bem como; (iii)  por razões jurisprudenciais, o STF já decidiu, no julgamento da ADIN n. 3.273, 
que o petróleo encontra-se inserido no conceito do art. 20, IX, da Constituição, que trata de “recursos minerais”. 
266 SCLIAR, Cláudio. Op. Cit.  
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minérios, inclusive com uma economia voltada à essa exploração. O mais interessante neste 

assunto é a total ausência de vinculação direta entre a distribuição destas riquezas e o grau 

de desenvolvimento dos países que as detêm267. 

Isso faz com que os Estados nacionais nos quais sejam descobertas novas jazidas 

ou reservas minerais obedeçam às regras jurídicas soberanamente estabelecidas pelos seus 

detentores. E a cada Estado nacional é garantido, pelas regras de Direito Internacional já 

mencionadas, estabelecer a regulamentação que considerar adequada. 

No campo interno, ocorre algo semelhante. Mesmo a distribuição natural destes 

recursos não obedecendo os limites geográficos dos estados federados, a exploração deve 

seguir as regras federativas deste estado-membro. Fernando Scaff, novamente, explicita 

clara e didaticamente a questão da rigidez locacional internamente: 

Seguramente, toda as empresas que exploram os bens aqui analisados, gostariam 
de fazê-lo no seio de núcleos urbanos com as melhores condições de conforto e 
desenvolvimento humano. Se as jazidas de minério localizadas na Mongólia 
pudessem ser realocadas e exploradas a partir de Sidney, na Austrália, a empresa 
Rio Tinto, cujo centro decisório se encontra nessa cidade, pouparia muitos 
esforços humanos e financeiros. Todavia, isso é impossível nas indústrias que 
exploram a atividade de extração de minério, petróleo e recursos hidroenergéticos, 
que se diferenciam das demais, como, por exemplo, as que tratam de TI – 
Tecnologia da Informação, que podem se localizar na Califórnia, nos Estados 
Unidos, mas ter atuação em todo o planeta. Pode-se desmontar uma fábrica de 
cigarros em Belém, no estado do Pará, e remontá-la em qualquer lugar do Caribe; 
mas não se pode explorar a energia hidráulica potencialmente existente no Rio 
Xingu, também no estado do Pará, onde está sendo construída a Usina Hidrelétrica 
de Belo Monte (UHE), e instalá-la na Avenida Paulista, em São Paulo. Daí porque 
a indústria tabagista – poderia usar o exemplo de outras, tal como a de produção 
de tênis – tem menor rigidez locacional que as que exploram recursos naturais não 
renováveis ou energia hidrelétrica. 

(...) 

A maior parte do petróleo brasileiro provém do mar territorial, o que obriga as 
empresas a terem pesada logística para manter seus recursos humanos e 
equipamentos em plataformas marítimas que permitam a extração. Não seria mais 
fácil se esse óleo pudesse ser extraído no centro do Rio de Janeiro, onde s e localiza 
a sede da Petrobrás? O mesmo exemplo serve para outra empresa brasileira, a 
Vale, que possui grandes jazidas mineralógicas no sudeste do Pará e no sul de 
Minas Gerais, sendo sua sede no Rio de Janeiro268. 

 

Ainda por conta dessa alocação natural, há grande interação entre a instalação 

do projeto e o meio ambiente que o abrange, pois sempre estará neste inserido. E em relação 

aos aspectos ambientais, entendem Andrea Mechi e Djalma Luiz Sanches que a rigidez 

                                            
267 Existe sim uma vinculação indireta, a depender do uso que cada país faz dos recursos gerados pela 
exploração destas atividades. Ver no próximo item. 
268 SCAFF, Fernando Facury. Op. Cit. p. 44. 



143 
 

locacional “expressa a restrição na seleção de áreas que possam gerar menores impactos 

ambientais na implantação de empreendimentos minerários. Ainda, muitas vezes, os locais 

de ocorrência são ambientalmente sensíveis e importantes para a preservação da 

biodiversidade, dos recursos hídricos, da paisagem ou de demais recursos naturais com 

função ambiental de grande importância” 269.  

Repita-se, no caso da exploração de Petróleo e gás, bem como de recursos 

hídricos para a geração de energia elétrica, o fenômeno é semelhante. 

É possível verificar, portanto, que dependendo de outros fatores relacionados à 

rigidez locacional haja maior ou menor aceitação ou rejeição à implantação de um projeto 

que explore estes recursos. Ou, ainda, maior imposição entraves ou de condicionantes, as 

vezes por demais onerosas, ao projeto. A este fenômeno Fernando Scaff chama de armadilha 

da Rigidez Locacional270.  

Essa armadilha se daria por motivos relacionados ao modelo federativo-

normativo brasileiro. O primeiro relacionado ao licenciamento ambiental. Assim, a despeito 

de os bens – recursos naturais não renováveis – serem centralizadas na União, atraindo a 

licença minerária também para o ente maior, as licenças ambientais, como já abordamos no 

capítulo I, são descentralizadas, podendo ser da União, dos Estados e dos municípios. 

Segundo o autor, a pressão em torno do licenciamento ambiental “trava” em nome de 

interesses arrecadatórios destes governos locais. 

Essa pressão é compreendida principalmente na fase de estipulação das 

condicionantes socioambientais ao projeto. Todos os problemas já expostos neste trabalho 

relacionado ao licenciamento, desde a discricionariedade à falta de determinação mais clara 

do conteúdo das normas ambientais, ficam potencializados quando diante de 

empreendimentos reféns da Rigidez locacional. 

A segunda causa seria a sanha por novas fontes de receitas públicas que faz com 

que alguns entes federados tenham sido levados a criar taxas decorrentes do Poder de Polícia, 

para o exercício da Fiscalização pela Exploração de Recursos Minerais - TFRM271, Taxa de 

Controle, Acompanhamento e Fiscalização das Atividades de Exploração e Aproveitamento 

                                            
269 MECHI, Andrea; SANCHES, Djalma Luiz. Impactos Ambientais da Mineração no Estado de São Paulo.  
In. Revista de Estudos Avançados, 2010. p. 209. 
270 SCAFF, Fernando Facury. Op. Cit. p. 52. 
271 Em Minas Gerais, Lei n. 19.976/2011; no Pará, Lei n. 7.591/2011; no Amapá, Lei n. 1.613/2011. 
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de Recursos Hídricos - TFRH272 e; Taxa de Controle, Monitoramento e Fiscalização 

Ambiental das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Produção do Petróleo e Gás – 

TFPG273. Há ainda diversas Ações de Inconstitucionalidade em tramitação no Supremo 

Tribunal Federal – STF questionando a constitucionalidade da instituição destas taxas274. 

Assim, a rigidez locacional serviria como ferramenta de aprisionamento das 

empresas, pois ou cedem às pressões ou não executam o projeto que apenas pode ser 

executado naquele local, com aquelas condições, pois o recurso a ser explorado apenas “deu 

safra” lá ou não executam o mesmo.  

A armadilha, portanto, se revela em dois fatores: O primeiro, numa disputa 

política entre os entes federados vizinhos para a atração dos investimentos, o que geraria 

inevitavelmente uma espécie de guerra fiscal275 entre os mesmos. Já o segundo, relacionado 

ao próprio cálculo econômico que as empresas exploradoras de Recurso não renovável 

fariam em uma avaliação sobre explorar ou não determinada reserva ou vazão de rio. 

É importante destacar, entretanto, que entendemos não ser o fenômeno da rigidez 

locacional propriamente o responsável por esta relação de “armadilha”. Ele apenas é o 

catalisador dela, natural e involuntariamente presente em qualquer localização geográfica 

complexa, com problemas socioambientais de difícil resolução. A diferença é que, com a 

rigidez locacional dos recursos em questão, as organizações sociais e políticas têm uma nova 

“arma” a seu favor. 

 

4.4 Possuir recursos naturais no território é uma maldição ou uma dádiva?   

 

                                            
272 No Pará, Lei n. 8.091/2014. 
273 No Rio de Janeiro, Lei n. 7.182/2014. 
274 ADI’s n. 4.785; n. 4.786 e; n. 4.787. 
275 Guerra fiscal é uma disputa pela atração de mais investimentos, principalmente privados, mediante redução 
da carga tributária, podendo ocorrer entre estados, especialmente através da redução do ICMS, e também entre 
Municípios, pela redução do ISSQN. Um dos efeitos danosos da Guerra Fiscal é busca por esses investimentos 
deflagrou uma competição federativa que, muitas vezes, ao final do processo, acabava por beneficiar mais as 
empresas contempladas com a isenção do que o estado vencedor da disputa. Analisando o fenômeno nos 
municípios, Marcus Melo denominou-o como “hobbesianismo municipal”. In. ABRUCIO, Fernando Luiz e 
FRANZESE, Cibele. Federalismo e Políticas Públicas: o Impacto das Relações Intergovernamentais no 
Brasil. Disponível em: <http://www.rn.gov.br/contentproducao/aplicacao/searh_escola/arquivos/pdf/paper-
federalismo-fernando-abrucio.pdf>. 
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Se a rigidez locacional é um fenômeno que decorre independente da vontade 

humana, sendo obra da própria natureza, e a exploração destes recursos apenas se dá nos 

países que os detêm, estamos diante de uma dádiva ou uma maldição da natureza? 

A acepção dos termos “maldição” e “dádiva” devem ter como referência uma 

expectativa tal que permita utilizar como parâmetro ou meta que se pretenda alcançar com a 

exploração destes recursos. E o sentido mensurado é o de gerar oportunidades de 

desenvolvimento das regiões brasileiras que os possuem, na medida em que o ordenamento 

jurídico constitucional pátrio estabelece ou permita. 

Obviamente, essa percepção é parcial quando se trata da exploração dos recursos 

hídricos para fins de geração hidrelétrica, pois a demanda por tal atividade é geralmente 

imediata – não para estoque – para fins de consumo da energia produzida. Além do mais, 

como já afirmamos, são recursos renováveis, quando utilizados para os fins já ditos. 

No entanto, o que também atrai a atividade acima, junto à mineração e a 

exploração de Petróleo e gás é, além da rigidez locacional, é a oportunidade de geração de 

receitas que podem “dialogar” com a noção de desenvolvimento mesmo, contraditoriamente, 

causando potencialmente impactos ambientais significativos.  

 Portanto, existe em comum a necessidade dessas atividades promoverem este 

desenvolvimento equitativo entre as gerações presentes e futuras de maneira sustentável, 

considerando, na perspectiva da geração presente, a garantia do bem-estar econômico e 

social, minimizando os impactos ambientais. Já na perspectiva das gerações futuras, que se 

possa garantir que as mesmas continuem usufruindo dos mesmos recursos hoje explorados 

de maneira indireta, através das rendas oriundas das atividades, do desenvolvimento 

equilibrado da atividade econômica e do acúmulo de avanços sociais permitidas por escolhas 

políticas acertadas nos períodos de exploração. 

 

4.4.1 Economia Política dos Recursos Não Renováveis. 

 

Se a soberania foi garantida pelo Direito Internacional, os Estados nacionais 

devem regulamentar sua própria economia política de exploração dos recursos naturais não 

renováveis, de acordo com os objetivos a serem alcançados pelos mesmos. E no caso da 

América Latina – e no Brasil especialmente – as definições políticas foram fortemente 
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influenciadas pelas bases teóricas da Comissão Econômica para a América Latina – CEPAL, 

a partir da década de 1940. 

Para Maria Amélia Enríquez, a teoria proposta pela CEPAL enfatizava 

problemas tanto na estrutura econômica como na natureza da exposição das economias 

subdesenvolvidas ao mercado internacional276. 

Ou seja, a base teórica da CEPAL constituía-se na compreensão do processo de 

desenvolvimento a partir das estruturas produtivas de determinados países, o que geraria 

níveis de renda diferenciados e criaria uma relação econômica de “centro-periferia”. Gilberto 

Bercovici sintetiza tal diferença no fato de que a estrutura produtiva do centro tem por 

características essenciais ser diversificada e homogênea, enquanto que a da periferia é 

especializada e heterogênea277.  

A diferença fundamental entre esses países, para Celso Furtado, está no fato de 

que os de centro, desenvolvidos, terem sido os primeiros em que o sistema de poder esteve 

total ou quase totalmente controlado por grupos cuja principal função era aplicar o excedente 

de renda na expansão da capacidade produtiva de que dispunha a coletividade. Por outro 

lado, nas economias de países de periferia, essas estruturas de poder estavam nas mãos de 

grupos cujas motivações não se relacionam de forma principal com a atividade produtiva e 

na aliança desses grupos com elementos estrangeiros cujos objetivos não são compatíveis 

com os interesses da coletividade local278. 

Assim, a exploração de recursos naturais era eminentemente o maior negócio 

dos países periféricos, porque voltada ao mercado de exportação e criando uma grande gama 

de infraestrutura relacionada a este setor apenas. E essa estrutura perdurou por muito 

tempo279. 

A característica especializada e heterogênea da economia periférica – incluindo 

o Brasil nos seus ciclos econômicos históricos, até mesmo o dos metais – expôs a economia 

desses países ao fenômeno da “deterioração dos termos de troca”, no qual os produtos 

                                            
276 ENRÍQUEZ, Maria Amélia. Trajetórias do desenvolvimento. Rio de Janeiro: Garamond, 2010. p. 43 
277 BERCOVICI, Gilberto. Op. Cit. p. 16. 
278 FURTADO, Celso. Teoria e Política do desenvolvimento econômico.10ª ed. São Paulo: Paz e Terra, 2000. 
279 É verdade que mais tardiamente, com um pouco de avanço no processo de modernização na economia dos 
países periféricos subdesenvolvidos, um lento processo de industrialização também se iniciou. No entanto, 
totalmente voltadas ao mercado interno e para produção dos bens que esta economia interna importava. 
Portanto, essas indústrias quase não chegaram a construir um núcleo de um sistema industrial. In. FURTADO, 
Celso. O mito do desenvolvimento econômico. 6ª Edição. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1983. p. 81 



147 
 

primários exportados pelos países periféricos seriam deteriorados economicamente – em 

termos de geração de renda – em relação aos produtos que os mesmos importam, com maior 

valor agregado, fruto do processo de industrialização dos países centrais.  

Ou seja, podemos dizer que o diagnóstico do subdesenvolvimento dentro da 

concepção inicial pode ser resumido nos seguintes pontos: (i) Existia uma considerável 

desigualdade no nível de renda média entre os países industriais e os países produtores e 

exportadores de bens primários, refutando a justificativa básica tanto da teoria clássica 

quanto do padrão histórico de desenvolvimento (baseado nas exportações de bens primários 

dentro da teoria do comércio internacional das vantagens comparativas), os 

quais afirmam que os frutos do progresso técnico seriam repartidos igualmente entre todos 

os países. (ii) O fato de o nível de renda média dos países latino-americanos ser bastante 

inferior àquele dos países industrializados é explicado a partir do fato de que esses países 

fazem parte de um sistema de relações econômicas internacionais denominado por Raul 

Prebisch280 de “centro/periferia”. E, por fim, (iii) Dentro das relações comerciais entre o 

centro (produtor de bens industriais) e a periferia (produtora de bens primários), há uma 

deterioração dos termos de intercâmbio, manifestada na tendência secular à queda dos preços 

relativos das exportações latino-americanas. Além disso, tal deterioração seria uma 

manifestação do comportamento pró-cíclico dessas economias281. 

É certo que o programa de industrialização cujo corpo teórico foi construído pela 

CEPAL, denominado de “industrialização por substituição de importações”, de certa forma 

ocorreu, especialmente na América Latina. Contudo, já em meados da década de 1960, 

constatou-se que a finalidade – de substituir as importações por padrões, produtos 

produzidos pela indústria local e progresso – não foi atingida. Ao invés disso, o que se viu 

foi apenas o que Bercovici chama de “substituição de padrão de importação”282, mantendo-

se o mesmo padrão de consumo e de tecnologia dos países centrais283. 

                                            
280 Raul Prebisch foi o principal nome que orientou a construção do pensamento da CEPAL, nesta primeira 
fase. 
281 VIEIRA, Wilson. O subdesenvolvimento no pensamento de Celso Furtado. um diagnóstico dinâmico (1950-
64). Cadernos do Desenvolvimento, Rio de Janeiro, v. 7, n. 10, p.191-201, jan.-jun. 2012. p. 194-195. 
282 BERCOVICI, Gilberto. Op. Cit. p. 19-20 
283 FURTADO, Celso. O mito do desenvolvimento Econômico. Op. Cit. p. 82-83. FURTADO, Celso. Teoria 
Política do Desenvolvimento Econômico. Op. Cit. p. 257 
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Ou seja, a industrialização nos países periféricos da América Latina se deu “para 

dentro”, enquanto “para fora” mantiveram-se dependentes da exportação de produtos 

primários, especialmente os recursos não renováveis de mineração e Petróleo. 

Esta é, de início, a grande causa para o questionamento sobre o fato de um Estado 

Nacional ter tantos recursos naturais valiosos ser uma maldição ou uma dádiva. E o início 

da explicação está na “conformação econômica” dos estados detentores destes recursos em 

manter sua economia primário-exportadora e não diversificada. 

Maria Amélia Enríquez, ao tratar exclusivamente da mineração, procura 

demonstrar, através de vários estudos, que o desempenho socioeconômico das economias 

mineradoras é inferior ao das economias não-mineradoras e que elas têm muito mais custos 

do que benefícios284. Uma primeira explicação é dada por um fenômeno que acabou se 

popularizando pelo próprio diagnóstico: O fenômeno da “Maldição dos recursos” 

(“Resource Curse”).  

Para Stephen Lewis285, países ricos em recursos minerais não têm ”vantagens”, 

mas sim “problemas” para alcançar o desenvolvimento econômico, pois a pujança da 

mineração acaba dificultando o desempenho de outras atividades. Essas dificuldades 

estariam vinculadas à característica da própria atividade mineral, como a má distribuição de 

renda, pouca diversificação econômica, ganhos das exportações concentrados apenas nos 

produtos primários e pífio desempenho de setores econômicos não vinculados à atividade 

mineral286.  

A “maldição”, portanto, englobaria todos esses efeitos diretos. 

Jeffrey Sachs explica o que potencializa os efeitos da “maldição”: é que as 

riquezas produzidas a partir destes recursos não são produzidas. Elas simplesmente precisam 

ser extraídas, e assim a riqueza não é resultado de um engenhoso processo de produção. A 

geração da riqueza pode ocorrer independente de um processo econômico desenvolvido num 

país287. 

Michael L. Ross também, após intensa avaliação sobre países petrolíferos, lista 

uma série de efeitos danosos que uma economia a base deste recurso acarreta, dentre eles: 

                                            
284 ENRÍQUEZ, Maria Amélia. Mineração ou Dádiva? Op. Cit. p. 92. 
285 Apud. ENRÍQUEZ, Maria Amélia. Op. Cit. 
286 Idem. 
287 SACHS, Jeffrey D. & STIGLITZ, Joseph E. (Orgs.). Scaping the Resource curse. New York: Columbia 
University Press, 2007. p. 03-04. 
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(i) menos democracia interna; (ii) perpetuação do patriarcado, (iii) má aplicação das receitas, 

dentre outros288. 

As características de países que sofrem com a “maldição dos recursos” são 

próprias dos “Estados-Rentistas”, cuja característica principal é falta de uma consideração 

produtiva em seu comportamento, cuja renda interna seja obtida pela remuneração da 

propriedade dos recursos naturais existentes. O problema disso, é que as rendas provenientes 

da mineração e da indústria petrolífera dizem respeito à capacidade de absorção destas 

rendas, que podem ser facilmente dispersadas, quando deveriam ser utilizadas de modo que 

criassem ativos duráveis289. 

Contrapondo os “rentistas”, os Estados com economia diversificada geram suas 

riquezas a partir de uma variada gama de processos produtivos-industriais, gerando 

crescimento econômico em vários setores da sociedade econômica, equilibrando melhor as 

diferenças de renda. 

Já os primeiros “não se veem obrigados” a encontrar soluções produtivas e 

diversificadas, muitas vezes deixando-se levar pelas facilidades das rendas obtidas com a 

indústria extrativa, cuja tentação especial recai em tempos de “boom”. É uma consequência 

ocorrida por uma falha humana, mediante a tentação facilitadora de manter-se assim. 

Outro fator associado à “maldição dos recursos” é a chamada “Doença 

Holandesa” (“Dutch Disease”), que se apresenta já como uma falha de mercado. O 

fenômeno relatado remonta ao ocorrido na Holanda, na década de 1970, devido à descoberta 

de depósitos de gás natural teve impactos distintos sobre a economia local: se, por um lado, 

as exportações proporcionaram um aumento da renda, por outro lado apreciava sobremaneira 

o câmbio, função da entrada de divisas externas provenientes das vendas da commodity 

energética – prejudicando as exportações dos outros produtos, os quais se tornaram menos 

competitivo290. Assim, chama-se de “doença holandesa” os fenômenos semelhantes. 

Além destes dois principais efeitos danosos a economias baseadas na extração 

de recursos não renováveis, existem outros, como (i) A manutenção da natureza efêmera das 

                                            
288 ROSS, Michael L. A maldição do Petróleo. Como a riqueza petrolífera molda o desenvolvimento das 
nações. Porto Alegre: CDG, 2015. 
 
289 BERCOVICI, Gilberto. Op. Cit. p. 26-27. 
290 SACHS, Jeffrey D. & STIGLITZ, Joseph E. Op. Cit. p. 5  
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economias extrativas291 e; (ii) a definição desses setores – mineração e exploração de 

petróleo – como setores perdedores292. 

Por outro lado, existe na economia política também quem defenda a 

especialização produtiva nos recursos naturais como um “trampolim para o 

Desenvolvimento”, o que tornaria a “alocação natural” – pela rigidez locacional – uma 

verdadeira “dádiva”. 

Esta constatação é mais presente e defensável para os adeptos da Economia 

Neoclássica, cuja convicção teórica se baseia na associação do desenvolvimento ao 

crescimento econômico. Assim, sendo uma economia, mesmo que baseada em exploração 

de produtos primários-exportadores – que gere excedente de renda, aproveitando suas 

“vantagens comparativas”, seria algo obrigatoriamente positivo. 

Scott Pegg lista sete argumentos favoráveis à conclusão acima: (i) Analogia 

histórica, ao comparar países como Suécia, Finlândia, Inglaterra, Austrália, EUA e outros, 

são países com um forte setor mineral que impulsionaram a trajetória de desenvolvimento. 

(ii) A criação de empregos, associados ao setor explorador de recursos naturais; (iii) Geração 

de renda, além da renda de salários, mas também a renda obtida pelo encadeamento fiscal; 

(iv) Crescimento econômico; (v) Transferência de tecnologia; (vi) Desenvolvimento de 

infraestrutura e; (vii) Criação de indústrias à jusante293. 

Ademais, os autores desta corrente não concordam com a influência das 

atividades extratoras com a capacidade burocrática do Estado, nem mesmo de que essas 

economias estejam relacionadas a potenciais fracassos no longo prazo. Isso estaria mais 

associado a boas práticas de política econômica do que com a existência dos recursos em 

si294. 

                                            
291 A efemeridade tem relação direta ao próprio esgotamento dos recursos, por serem não renováveis. Ou seja, 
basear a economia de um país nestes setores seria caminhar sem volta ao subdesenvolvimento. In. SACHS, 
Jeffrey D. & STIGLITZ, Joseph E. Op. Cit. p. 03. 
292 Maria Amélia explica que existe uma vertente entre os economistas que analisam as economias dos países 
com base nos setores produtivos de cada e os classificam, a partir das características de cada setor. São os 
chamados “setorialistas”. Para essa vertente, países com base produtiva na exploração de recursos não 
renováveis estariam fadados a essa classificação. In. Mineração. Maldição ou dádiva? Op. Cit. p. 96-102. 
293 Apud. ENRÍQUEZ, Maria Amélia. Mineração. Maldição ou dádiva? Op. CIt. p. 106-107. 
294 DAVIS, Graham A. & TILTON, John E. Should developing countries renounce mining? A perspective on 
the debate. 2002. Disponível em: 
 http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.468.8759&rep=rep1&type=pdf.; Ver também 
TILTON, John E. Is Mineral Depletion a Threat to Sustainable Mining? 2010. Disponível em: 
https://www.researchgate.net/publication/254776756_Is_Mineral_Depletion_a_Threat_to_Sustainable_Minin
g. 
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Em suma, para estes autores – ou esta corrente –, quaisquer mazelas econômicas 

e sociais que determinados países que possuam recursos naturais não ocorrem devido à 

atividade de extração desses recursos em si, mas a outros fatores, relacionados ao mercado 

ou à orientação econômica que governos dão quando contam com estes recursos. 

Por último, há a corrente de autores e instituições que consideram as atividades 

de exploração de recursos não renováveis como atividades que geram oportunidade e 

possibilidade de desenvolvimento, desde que acompanhadas de uma política econômica 

voltada à superação de vários desafios diagnosticados em países de base primário-

exportadora com alto rendimento financeiro. Para isso, devem ser combinadas as lições das 

duas correntes teóricas anteriores. 

Segundo Maria Amélia Enríquez, para esta nova corrente, três pilares básicos 

podem fazer de uma economia de base primário-exportadora e encontrar o caminho do 

desenvolvimento (i) Fazer um correto uso das rendas obtidas com a exploração; (ii) reforçar 

e agregar valor às localidades onde são executados os projetos e; (iii) a construção ou 

valorização do valor da sustentabilidade, como conceito agregado à própria atividade295. 

O primeiro pilar tem a ver com um dos aspectos da chamada “maldição dos 

recursos”, que é a criação de um “Estado-Rentista” e todas as suas consequências. Ou seja, 

se o uso incorreto das rendas obtidas com a exploração destes recursos acarreta em uma 

“maldição”, o inverso, qual seja, a utilização correta dessas rendas, pode acarretar em uma 

“dádiva” (desenvolvimento). 

Assim, não são pouco relevantes os autores que defendem que as rendas obtidas 

com estas atividades devam ser reinvestidas em outras que gerem riqueza alternativa que 

substituirão os recursos esgotáveis e continue gerando as receitas necessárias à manutenção 

do bem-estar social. Jeffrey Sachs é um deles, quando defende o referido raciocínio ao tratar 

do Petróleo: 

The idea that oil is a “curse” is only partly true. On many measures, oil-rich states 
are doing well. Nonetheless, the economic performance of oil economies has 
fallen far short of potential, and sometimes disastrously so. One reason is that large 
earnings from oil and other natural resource can have adverse effects on other 
sectors of economies, particularly those that can be motors for consumption rather 
than for public investment. The solution lies in a long-run growth-focused 
investment strategy. With the correct investment strategy nonresource export 
sectors can benefit from increased natural resource earnings, and indeed it is 
possible to reverse the infamous “Dutch Disease” by generating growth in sectors 

                                            
295 Enríquez, Maria Amélia. Mineração, maldição ou dádiva? Op. Cit. p. 113-136. 
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that are central for poverty alleviation but that are in practice nontradable 
(including food production) alongside real exchange rate depreciation.296 

 

O segundo pilar, qual seja, “reforçar e agregar valor às localidades onde são 

executados os projetos”, significa a necessidade de contrapor de maneira positiva às 

consequências danosas da instalação de um projeto de exploração de recursos minerais ou 

de petróleo, independente do estágio de desenvolvimento em que se encontra. Segundo 

Archibald Ritter, existem seis hipóteses que se apresenta o problema: (i) são localidades 

estabelecidas há muito tempo, com população isolada e dependente de uma única empresa 

(rigidez locacional); (ii) localidades estabelecidas há muito tempo e que têm bases 

econômicas diversificadas, com possibilidade de abrigar novas atividades; (iii) estabelecidas 

há muito tempo e que foram construídas e desenvolvidas pelas próprias companhias; (iv) 

jazidas ou reservas sem comunidades adjacentes, que adotam regime de trabalho pelo qual 

os trabalhadores viajam e retornam periodicamente de seu local de origem para trabalhar nas 

localidades (“fly in fly out”); (v) comunidades temporárias, do tipo acampamento, criadas 

para realizar trabalhos de exploração de reservas ou jazidas e; (vi) grandes cidades há muito 

estabelecidas, nas quais tenha sido possível desenvolver um amplo leque de atividades 

econômicas relacionadas à atividade principal297. 

Devido a esses fatores inerentes a qualquer comunidade em que se instalem 

projetos de exploração de recursos naturais, é necessário compreender à noção de instalação 

do próprio projeto soluções de incorporar e reforçar a comunidade local. 

Por fim, o pilar de promoção do desenvolvimento sustentável a estas atividades 

tem o condão de traçar a toda economia um critério da sustentabilidade, mesmo com a 

vaguidão conceitual que adiantamos alhures. Se concebemos a conquista do 

desenvolvimento a partir de atividades exploradoras, é preciso abraçar todos os meios para 

tornar isso possível. Ainda mais em se tratando de recursos esgotáveis, que “não dão duas 

safras”. 

Para se atingir esse grau de desenvolvimento a partir de uma atividade de 

exploração de recurso natural não renovável, Maria Amélia Enríquez sugere quatro 

                                            
296 SACHS, Jeffrey D. How to handle the macroeconomics of Oil Wealth. Escaping the resource curse. Op. 
Cit. p. 173. 
297 Apud ENRÍQUEZ, Maria Amélia. Mineração. Maldição ou dádiva? Op. Cit. p. 118. 
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dimensões de ação do Estado nacional que o detêm: (i) a dimensão ambiental; (ii) a dimensão 

econômica; (ii) a dimensão social e; (iv) a dimensão da governança298.  

Essas conclusões são até certo ponto intuitivas. Pelo critério ambiental, a 

melhora de níveis de interação com o meio ambiente, saúde, educação e bem-estar devem 

estar relacionados a uma economia desenvolvida. Se este estágio for atingido a partir de uma 

economia de base mineira ou petroleira, o objetivo, no que tange à dimensão ambiental, está 

atingido.  

No critério econômico, é preciso utilizar das rendas primárias para obter 

crescimento de PIB, aproveitando as “vantagens comparativas” para obtê-las, sem deixar de 

mirar no reinvestimento destas rendas em outras atividades que mantenham a economia em 

patamares de crescimento e em atividades diversificados, a fim de suprir a dependência do 

recurso quando este se esgotar. 

No critério social, essa atividade deve gerar ao povo de um país que o detém, 

ainda mais pelas rendas que geram (ou “brotam”), diminuir a pobreza do povo e promover 

a evolução constante de níveis de indicadores de desenvolvimento humano. 

Para todos estes critérios, o mais importante, pois será o motor para os demais, 

é nos critérios de governança, com eficiência da administração pública destes recursos, 

explorados ou extraídos, tanto pelo olhar da receita quanto da despesa. 

Com essas premissas conceituais, seria possível superar os efeitos perversos 

previamente diagnosticados em países de base econômica exploratória de bens primários, 

aceitando-a desde que superados alguns entraves capazes de transformar essa “maldição” 

em uma verdadeira “dádiva”. 

Não pudemos deixar passar a relação desta conclusão com o uso que é dado 

atualmente no Brasil no seio do licenciamento ambiental. A possibilidade de inclusão de 

condicionantes sociais no licenciamento é, também, uma forma de elevar uma atividade 

nefasta a um estágio de desenvolvimento, na medida em que apenas a chegada do 

empreendimento que, de alguma forma, os investimentos necessários para tal sejam 

mensurados verdadeiramente pela população local. 

Assim, os efeitos danosos da rigidez locacional no licenciamento (inclusão 

demasiada das condicionantes socioambientais, por exemplo, que geram a chamada 

                                            
298 Idem.  p. 177-301. 
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“armadilha”), o que fica exponenciado em localidades geográficas ricas em recursos naturais 

e carentes de serviços básicos, seriam bem menos presentes se uma sociedade utiliza desses 

recursos como uma “dádiva”. 

 

4.5 As receitas oriundas da exploração de recursos não renováveis – 

Minério, Petróleo e Recursos hídricos para geração de energia elétrica.  

 

Já adiantamos que as rendas obtidas pela exploração de recursos naturais não 

renováveis são uma das principais ferramentas que um Estado tem para, a partir do exercício 

regular de sua soberania sobre os mesmos, orientar sua política econômica de exploração ao 

ponto de transformar uma “maldição” em “dádiva”. 

Que são uma riqueza, ou um patrimônio de um Estado, não há dúvidas. No 

entanto, é preciso transformar esta riqueza em receitas, rendas. E dessas rendas obtidas é que 

saberemos exatamente o valor das mesmas no mercado internacional e o potencial de 

investimentos para se atingir o desenvolvimento desejado. 

Quando falamos de “renda”, estamos tratando de toda e qualquer receita que é 

gerada a partir da atividade de exploração. O Estado brasileiro, no tocante ao ingresso de 

recursos financeiros, pode ser dividido entre Estado Fiscal ou Estado Patrimonial. Assim, 

sobre este vínculo, as receitas podem ser classificadas entre Receitas patrimoniais (ou 

originárias, sendo aquelas cujo vínculo remonta à exploração de bens e serviços que 

compõem o patrimônio público) ou Receitas Decorrentes do Poder de império (fruto do 

exercício de soberania do Estado sobre a população)299. 

É evidente que as receitas tributárias300 também compõem o gênero que 

denominamos aqui de “rendas pela exploração de recurso natural”, pois há um inegável 

incremento de arrecadação quando da instalação ou operação de um projeto desta natureza. 

No entanto, a sua incidência é geral – ou seja, os tributos incidem sobre várias atividades, 

                                            
299 SCAFF, Fernando Facury. Royalties do Petróleo, Minério e Energia. Op. Cit. p. 75. Segundo o autor, a 
classificação acima não corresponde à classificação normativa, que adota o critério econômico de receita e 
despesa, classificando-as como Receitas ou despesas correntes ou de capital, uma correspondendo à outra. No 
entanto, a referida classificação representa maior “substrato jurídico”, distinguindo-as de acordo com a 
natureza das coisas. 
300 As receitas tributárias estão classificadas como Receitas decorrentes do poder de império, na classificação 
adotada, ou como Receita corrente, se adotada a classificação sob critério econômico, adotada na lei 
orçamentária. 
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incluindo estas. Por este motivo, não abordaremos os mesmos, pelo qual trataremos 

especificamente das receitas patrimoniais301, dando especial atenção aos Royalties gerados 

pela exploração direta, destes recursos.  

Do mesmo modo, excluiremos da apreciação neste tópico outras incidências, 

correlatas, mas não tratadas especificamente como royalties302, a exemplo do direito do 

superficiário e o bônus de assinatura. 

Assim, os Royalties são assegurados pela própria Constituição Federal de 1988, 

em seu art. 20, §1º, conforme se observa. 

Art. 20. São bens da União: 

...... 

§1º É assegurada, nos termos da lei, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios, bem como a órgãos da administração direta da União, 
participação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de 
recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e de outros recursos 
minerais no respectivo território, plataforma continental, mar territorial ou 
zona econômica exclusiva, ou compensação financeira por essa exploração. 
[g.n.] 

 

Logo, os royalties foram instituídos na Constituição sob a denominação de 

compensações ou participações pelo resultado da exploração, mas cuja nomenclatura em 

nada altera sua natureza jurídica. São chamados de Compensação Financeira pela 

Exploração Mineral – CFEM, os Royalties da mineração; Compensação financeira pelo 

Utilização do Recurso Hídrico – CFURH, os Royalties pela utilização dos recursos hídricos 

para geração de energia elétrica e os chamados Royalties propriamente ditos – assim como 

as Participações Especiais – cobrados pela exploração do Petróleo e Gás. 

A instituição e cobrança dos Royalties – palavra de origem inglesa que denomina 

“aquilo que pertence ao rei” – remonta aos primeiros registros de separação da exploração 

de minérios da propriedade do solo. Na verdade, segundo Pontes de Miranda, de origem 

germânica é a separação do direito de propriedade ao do direito de pesquisar minérios, sem 

constituir uma nova propriedade, distinta daquela303. A evolução desta distinção levou à 

                                            
301 Receitas Originárias ou, na classificação orçamentária, incluída – mas não correspondente – nas Receitas 
de capital. 
302 Andressa Guimarães Torquato Fernandes Rêgo considera como royalty latu sensu toda receita oriunda da 
produção e a consequente apropriação do recurso natural pelo empreendedor ao titular dos recursos, e não 
aqueles que são gerados meramente pela assinatura do contrato. In. Royalties do Petróleo e Orçamento Público. 
Uma nova teoria. Op. Cit. p. 109. 
303 Apud SCAFF, Fernando Facury. Royalties do Petróleo, Minério e Energia. Op. Cit. p. 88 
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constituição de uma nova propriedade – das jazidas, ao Estado – e, com ela, a necessidade 

de pagamento de um determinado valor para a sua exploração. 

Royalties, portanto, podem ser conceituados como preço público304 devido pelo 

explorador (Receita pública originária da União quando analisada pela entrada nos cofres 

públicos) que recebeu autorização para explorar um recurso mineral de propriedade da 

União. 

No caso da energia hidráulica, o raciocínio é semelhante, eis que sobre os 

potenciais de energia – também bens da União, conforme art. 20, VIII, CF – cuja utilização 

é outorgada a particulares, também há previsão expressa da obrigação de pagamento de 

Royalty. 

A cobrança dos Royalties tem íntima relação com os modelos de exploração 

instituído para os recursos naturais não renováveis – minério e Petróleo e gás – e do recurso 

hidrelétrico. E a essência da diferenciação entre esses regimes está sobre a dominialidade 

desses bens, se públicos ou privados. 

É mais relevante essa explicação no caso da mineração, porque houve profundas 

alterações na dominialidade. Em termos históricos, pode-se dizer que, concordando em parte 

com Elias Bedran, houve, ao menos, dois grandes grupos de regimes: Um relacionando à 

dominialidade pública e outro à dominialidade privada305, na qual resumimos, atualmente, 

em (i) dominial e; (ii) o de Acessão306. Na verdade, já passamos por períodos alternados 

entre eles. 

O primeiro, não mais existente, foi o regime Regaliano, vigente no período 

colonial. Assim, o regime teria se dado a partir deste fato histórico, quando as jazidas antes 

pertencentes à Coroa passaram para o domínio do Estado brasileiro. Nesse sistema, os 

inventores ou descobridores de jazidas eram agraciados com a data mineral, cuja natureza 

                                            
304 FILHO, Aurélio Pitanga Seixas. Natureza jurídica da Compensação Financeira pela exploração dos 
Recursos Minerais. In. Grandes Questões atuais do Direito Tributário. 2º vol. São Paulo: Dialética, 1998. p. 
27-38. 
305 BEDRAN, Elias. A mineração à luz do Direito brasileiro. Rio de Janeiro: Alba, 1957. p. 37-38 
306 Muitos autores, apontando os fatos históricos, indicam mais do que as duas classificações citadas. Silvia 
Helena Serra e Cristina Campos Esteves, por exemplo, relacionam quatro tipos: (i) sistema regaliano, (ii) 
sistema dominial, (iii) sistema de Acessão e, (iv) sistema de concessão. In. Mineração. Doutrina, 
jurisprudência, legislação e regulação setorial. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 25-29; Já Fernando Scaff entende 
terem existido, em relação ao domínio, três espécies: (i) regaliano, (ii) dominial e (iii) de acessão. In. Royalties 
do petróleo, minério e energia. Op. Cit. p. 98. No entanto, a distinção proposta neste tópico do trabalho remonta 
apenas quanto à incidência de royalties ou não, que varia apenas quanto à dominialidade. 
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jurídica era de uma propriedade privada. A data era revertida ao Estado caso não fossem 

cumpridas as obrigações de aproveitamento dos recursos minerais impostas pela lei307. 

Posteriormente, com a promulgação da Constituição de 1891, adveio o regime 

de Acessão, implantando uma considerável alteração no sistema de propriedade das jazidas 

minerais. Este regime atribuía ao proprietário do solo também a propriedade do subsolo, que 

deixou de ser bem público. Todas as minas e jazidas eram acessórios da propriedade 

superficial.  

Mas com a promulgação do Código de Minas e da nova Constituição em 1934, foi 

alterado novamente o regime de apropriação mineral, voltando ao domínio do Estado. Foi 

instituído o regime de Autorização e Concessão, o qual, na verdade, o que se tem mesmo é 

a volta do domínio público dos bens minerais, sendo tanto a autorização quanto a concessão 

espécies de outorga, pelo Estado, do direito de efetuar pesquisas ou o aproveitamento 

econômico destes bens de seu domínio. Por isso compreende o conceito de Dominial. 

Essa distinção, para efeitos de cobrança de Royalties, é fundamental. Com o 

regime de dominalidade ao Estado, ao conceder ao particular a outorga para a exploração de 

recurso mineral, este deve paga-los devidamente. Quando do regime de acessão, como a 

dominialidade (propriedade) era do particular, não havia razão para tal pagamento, conforme 

o próprio conceito de royalty. 

Assim, importa ressaltar que na passagem dos regimes de acessão para o 

dominial – sob o nome de concessão – o novo texto constitucional previa que a lei não 

prejudicaria o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada308. Dessa forma, as 

minas e jazidas pertencentes à esfera privada mantiveram-se assim mesmo após a 

nacionalização. E mantendo-se privadas, sobre elas não podem incidir Royalties. 

Naturalmente. 

Ou seja, a incidência de royalties obedece à relação entre apropriação e 

exploração dos bens minerais. Se a propriedade for pública e a exploração obrigatoriamente 

pública também, não haverá o que se falar em royalties. Se a propriedade for privada (caso 

                                            
307 SERRA, Helena Silvia; ESTEVES, Cristina Campos. Mineração. Op. Cit. p. 25. 
308 Esta situação faz referência ao instituto do manifesto de mina, consistente em resguardar os direitos 
adquiridos de não violar o direito de propriedade daqueles que já eram donos de minas e jazidas. Essas minas 
antigas foram denominadas minas manifestadas e tinham natureza jurídica idêntica à superfície, ou seja, 
propriedade imobiliária comum. Vigoram hoje, então, duas situações distintas: a mina manifestada e a mina 
concedida. Aquela é definida como sendo as minas antigas pertencentes a particulares (descobertas até 1934). 
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das minas manifestadas), assim como a exploração, idem. Só haverá em caso de apropriação 

pública, e exploração privada, como é hoje. 

O caso da exploração hidrelétrica é semelhante ao da mineração, pois também 

existiu a figura do “manifesto de potenciais de energia elétrica”. Assim, no regime de 

Acessão, os potenciais ‘manifestados’ foram apropriados pelo particular, continuando nesta 

posição mesmo após a nacionalização. Neste caso, continuam livres de cobrança de royalties 

hidrelétricos. 

Contudo, no caso do petróleo não ocorre tal distinção. Primeiro, porque não há 

exceção à apropriação pública original desse bem. Sempre foi um bem (originariamente) 

público. Segundo, porque (hoje) não mais integram o rol de atividades sob o monopólio 

estatal, como a pesquisa, lavra, enriquecimento e reprocessamento, a industrialização e o 

comércio de minérios nucleares e seus derivados, conforme estipulação pelo art. 21, XXIII 

da CF/88. Terceiro, já havia cobrança anterior. 

Aliás, ainda sobre a incidência sobre a exploração petrolífera, a legislação 

brasileira prevê 4 tipos de royalties (latu sensu), todos incluídos nas chamadas Participações 

Governamentais: (i) bônus de assinatura; (ii) Royalties (propriamente ditos); (iii) 

participação especial e; (iv) pagamento pela ocupação ou retenção de área309. 

 

4.5.1 Royalties previstos no art. 20, §1º da Constituição Federal: Compensação 

Financeira ou Participação no resultado da exploração? 

 

Desde que o texto constitucional previu a cobrança de royalties do minério, 

petróleo e gás natural e dos potenciais de energia hidrelétrica através de compensações 

financeiras ou participações no resultado da exploração há muitas dúvidas tanto no conceito 

como no modo em que vêm sendo calculado e cobrado este preço público. Alguns 

posicionamentos já são conhecidos na doutrina. 

Aurélio Pitanga Seixas Filho, por exemplo, entende que não há diferença entre 

um e outro regime jurídico, posicionando-se nos seguintes termos: 

                                            
309 Para maiores informações sobre as espécies de royalties petrolíferos, ver BERCOVICI, Gilberto. Direito 
Econômico do Petróleo e dos Recursos minerais. Op. Cit; RÊGO, Andressa Guimarães Torquato Fernandes. 
Royalties do Petróleo e Orçamento Pùblico. Op. Cit. 
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Não me parece, também, existir uma distinção de regime jurídico entre a 
remuneração devida pela participação na exploração do recurso mineral e a 
compensação financeira, pois a diferença entre as duas hipóteses restringir-se-ia, 
unicamente, à maneira de calcular ou dimensionar a remuneração devida pela 
utilização do recurso mineral pertencente à União Federal.310 

 

No mesmo sentido entende Régis Fernandes de Oliveira, quando afirma que 

tanto participação como compensação quiseram referir-se à mesma coisa, ou seja, quando 

houver a exploração mineral ou de energia elétrica, dos resultados financeiros daí advindos 

haverá a divisão (partilha ou compensação) entre os entes federados. Não haveria como 

disciplinar nova partilha, por outra lei, de forma a ensejar participação, uma vez que a Lei n. 

7.990/89 fala em compensação, mas dispõe sobre partilha311. 

Já para Manoel Gonçalves Ferreira Filho, ambos os institutos representam 

realidades jurídicas distintas, no que compensação pressupõe um prejuízo decorrente da 

exploração; enquanto que a participação constitui uma associação de benefícios312 (1992, p. 

154). 

Também entende haver diferenças Ricardo Lobo Torres. O autor ensina que 

participação e compensação são “entradas patrimoniais” diferentes, ambas previstas na 

Constituição. Para o autor, podem a União, os Estados e os Municípios receber participação 

representada pelas importâncias calculadas sobre o resultado da exploração de petróleo ou 

gás natural etc., mas cuja matéria ainda não foi regulamentada; ou podem receber 

compensações financeiras, que têm a natureza de preços públicos pela utilização de recursos 

naturais situados em seus territórios313. 

Para Andressa Torquato, também se trata de institutos completamente diversos. 

A compensação financeira, em virtude do seu caráter indenizatório, deve necessariamente 

conter um limite em relação ao quantum devido, o qual corresponde aos danos causados aos 

                                            
310 FILHO, Aurélio Pitanga Seixas. Natureza jurídica da Compensação Financeira pela exploração dos 
Recursos Minerais. Op. Cit.  p. 32. 
311 OLIVEIRA, Régis Fernandes. Curso de direito financeiro. 2. ed. São Paulo: RT, 2008. p. 227-228. 
312 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Comentários à Constituição brasileira de 1988. São Paulo: 
Saraiva, 1992. p. 154. 
313 TORRES, Ricardo Lobo. Curso de Direito Financeiro e Tributário. 14. Ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2007. 
p. 191. 
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entes subnacionais. Já a participação no resultado da exploração consiste, segundo Manoel 

Gonçalves Ferreira Filho, “em uma associação de benefícios”314. 

No mesmo grupo está Fernando Scaff também, para quem a participação é uma 

associação, cuja exação é ad valorem, enquanto que compensação indica a troca de um bem 

pelo outro, onde a União entrega o recurso a ser explorado em troca de do pagamento do 

valor estipulado, independente do resultado econômico-financeiro315. Contudo, entende que 

existem duas diferentes espécies de base de cálculo (ou, na denominação técnica, base 

oponível) para a cobrança de Royalties por parte da União, proprietária desses bens públicos. 

Royalty é o nome genérico para esse tipo de receita pública. A distinção entre “participação” 

ou “compensação” diz respeito a duas diferentes opções de base de cálculo disponibilizadas 

à união pela própria Constituição316, a qual poderá se fazer uma opção. 

Parece ser mais lógica a posição do último autor, no que o real sentido da 

inclusão constitucional é garantir a compensação, a partir de um marco zero, jamais 

negativo. Assim, se forem considerados duas exações diferentes, o termo compensação 

deveria equivaler à todos os recursos extraídos, o que inviabilizaria a própria extração. Se 

participação no resultado, o termo “resultado” permitiria, inclusive, a socialização das 

perdas, quando este resultado for negativo. Não parece ser esta, no entanto, a orientação 

constitucional. 

A importância de definir a natureza jurídica ou a compreensão dos conceitos de 

Royalties, seja através de compensação ou de participação no resultado, é preliminar neste 

trabalho. O que realmente interessa aqui é saber o motivo desta inclusão, ou mais 

especificamente, se esta receita é vinculada à exploração de recursos naturais não renováveis 

e dos potenciais de energia hidrelétrica ou se possui alguma correlação com os danos 

ambientais decorrentes tanto da instalação da infraestrutura necessária para a exploração 

quanto da própria extração, já que os recursos são totalmente esgotáveis. 

Há muito debate doutrinário sobre os reais motivos de o legislador constituinte 

ter inserido os Royalties no texto constitucional. Ainda mais considerando as atividades 

econômicas as quais incide a correspondente compensação ou participação no resultado. 

Há quem diga se tratar de compensação ambiental ou socioambiental. Outros, de indenização 

                                            
314 RÊGO, Andressa Guimarães Torquato Fernandes. Royalties do petróleo e orçamento público: uma nova 
teoria Op. Cit.. p. 168. 
315 SCAFF, Fernando Facury. Royalties do Petróleo, minério e energia. Op. Cit. p. 93. 
316 Idem.. p. 92 
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pela expropriação definitiva dos recursos naturais. Há também quem defenda se tratar de 

uma compensação meramente política, para justificar outras escolhas feitas pelos 

constituintes em outros capítulos da Carta Magna.  

 

4.5.2 Proposta de alteração do art. 20, §1º da Constituição Federal. Da cobrança 

de Royalties pela produção de energia eólica – Da Proposta de Emenda Constitucional – 

PEC n. 97/2015.  

 

Para auxiliar no debate, chamamos a atenção uma proposta de Emenda 

Constitucional (PEC) em tramitação na Câmara dos Deputados totalmente pertinente ao 

assunto tratado neste item. O projeto pretende incluir o potencial de energia eólica entre os 

bens da União e garantir a cobrança de Royalties pela exploração da energia dos ventos para 

geração de eletricidade seja compartilhado entre a União, estados, Distrito Federal e 

município. 

A referida proposta pretende alterar os artigos 20 e 21 da Constituição Federal, 

alterando o inciso VIII do art. 20 para incluir entre os bens da união os potenciais de energia 

eólica, garantindo os royalties dessa exploração. 

Ao apresentar a proposta, o autor do projeto, Deputado Heráclito Fortes – 

PSB/PI, justificou da seguinte maneira: 

“Os parques eólicos produzem energia elétrica a partir dos ventos, recurso que 
pertence a todo o povo brasileiro. Acreditamos, portanto, que é justo que os 
benefícios econômicos decorrentes dessa atividade sejam compartilhados entre os 
proprietários das instalações de geração e o Estado Brasileiro.  

Além disso, devemos considerar que as fazendas eólicas ocupam vastas áreas, por 
onde se espalham inúmeras torres, que suportam turbinas de grandes dimensões. 
Portanto, essas instalações limitam sobremaneira a realização de outras atividades 
econômicas nos mesmos espaços geográficos. O turismo, por exemplo, grande 
fonte de renda do litoral do Nordeste, onde se localiza o maior potencial eólico do 
Brasil, sofre danos irreparáveis, tanto pelas restrições físicas impostas pelos 
parques de geração como pela deterioração de extraordinárias paisagens naturais. 
Essa situação provoca a redução dos empregos e da renda, além de causar impactos 
adversos nas contas públicas dos Estados e Municípios situados nas regiões 
afetadas. Apesar dos problemas que causa, a exploração da energia eólica não gera 
compensação financeira, como ocorre no caso da mineração, da extração de 
petróleo ou da operação de grandes hidrelétricas.  

No intuito de corrigir essa lacuna de nosso ordenamento jurídico, apresentamos 
esta proposta de emenda à Constituição, que transforma o potencial energético dos 
ventos em patrimônio da União, ensejando o pagamento de royalties pela sua 
exploração. Essa participação 4 governamental deverá ser distribuída na forma de 
compensação financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios onde 
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ocorre a exploração da energia eólica, bem como a órgãos da administração direta 
da União.”317 

 

Pela exposição de motivos, é permitido concluir que a constitucionalização da 

referida receita originária à União – através de pagamento de um preço público – tem o 

condão de garantir uma compensação ao Estado pela perda de receitas com uma suposta 

utilização que se poderia dar às áreas geográficas que são utilizadas para a instalação das 

Usinas de geração de energia eólica. 

Vamos ver no próximo item que esta justificativa (política) não tem a mesma 

fundamentação das demais já existentes, no momento da aprovação do texto constitucional 

gerador do direito de cobrança dos Royalties pela exploração dos recursos naturais não 

renováveis e dos potenciais de geração de energia elétrica. 

 

4.5.1 Rateio Constitucional dos Royalties. 

 

A questão dos Royalties desdobra em duas frentes de análise sobre sua natureza 

jurídica: Uma sob o olhar de quem paga e outra de quem recebe. 

Já vimos que no primeiro caso, trata-se de um preço público decorrente da 

exploração de um bem público. De outro lado, de quem recebe, é uma receita pública pela 

venda deste mesmo recurso. 

Sobre este viés, é interessante remeter ao que foi decidido no Mandado de 

Segurança n. 24.312, impetrado no STF, sob relatoria da então Ministra Ellen Grace, cuja 

competência originária se deu para julgar uma lide entre o Tribunal de Contas da União e o 

Tribunal de Contas do Rio de Janeiro. No cerne da questão, o questionamento sobre a 

competência para fiscalizar as receitas recebidas pelo estado do Rio de Janeiro pelo 

pagamento dos royalties. 

Naquele caso, ficou decidido que “embora os recursos naturais da plataforma 

continental e os recursos minerais sejam bens da União (art. 20, V e IX), a participação ou 

compensação aos Estados, Distrito Federal e municípios nos resultados da exploração de 

                                            
317 Acessível no site da Câmara dos Deputados – PEC n. 97/2015. Disponível em 
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=296EC73301D4A428CC665EA
E77225A53.proposicoesWebExterno1?codteor=1362665&filename=Tramitacao-PEC+97/2015 



163 
 

petróleo, xisto betuminoso e gás natural são receita originária destes últimos entes 

federativos (CF, art. 20, §1º)”. 

Contudo, apesar desta decisão, a maior parte da doutrina especializada em 

Direito Financeiro defende a classificação de receitas originárias da União, enquanto que, 

por determinação constitucional, devem ser transferidas obrigatoriamente aos Estados-

membros. São, portanto, receitas originárias transferidas318. 

Como vimos, o §1º do art. 20 da Constituição impõe que do resultado da 

exploração é assegurada, nos termos da lei, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios 

e aos órgãos da administração direta da União, o rateio dos royalties. 

Neste caso, de acordo com o art. 2º, da Lei 8.001/90, o total arrecadado a título 

de CFEM será assim rateado: (i) 23% aos Estados e ao Distrito Federal; (ii) 65% para os 

municípios; (iii) 2% para o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico – FNDC; (iv) 

8% ao Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM e; (v) 2% para o IBAMA, 

sendo os três últimos o resultado do rateio legal daquilo que é destinado à União (12%). 

No caso dos Royalties Hidrelétricos (CFURH), as leis n. 7.990/89 e a de n. 

8.001/90 consideram a alíquota de 6,75%, que será assim rateada por lei: (i) destaca-se 

0,75% para o Ministério de Meio Ambiente para implementação da Política Nacional de 

Recursos Hídricos e do seu Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos; (ii) 

45% para os Estados e Distrito Federal; (iii) 45% para os municípios cujo território estejam 

instaladas Usinas; (iv) e 10% para a União, que terá dividida, por sua vez, em: (iv.1) 3% para 

o Ministério de Meio Ambiente; (iv.2) 3% para o Ministério de Minas e Energia; (iv.3) 4% 

para o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico. 

No caso da Usina de Itaipu, especialmente, há uma regra própria. Então, da 

parcela cabida ao Brasil, (i) 10% será vinculada à União, a qual dividirá novamente (i.1) 3% 

para o Ministério de Meio Ambiente; (i.2) 3% ao Ministério de Minas e Energia e; (i.3) 4% 

para o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e; (ii) dos 90% 

                                            
318 No mesmo sentido, Fernando Scaff. In Aspectos controvertidos sobre a CFEM – Compensação Financeira 
pela exploração de Recursos Minerais (Royalties da Mineração). Direito Tributário e Econômico aplicado ao 
meio ambiente e à mineração. São Paulo: Quartier Latin, 2009. p. 282-310. e; Gilberto Bercovici, Op. Cit. p. 
331.; TORRES, Heleno Taveira. A compensação financeira devida pela utilização de recursos hídricos, 
exploração de recursos minerais ou produção de petróleo, xisto betuminoso e gás natural (art. 20, § 1º, CF) – 
sua natureza jurídica. In: ROCHA, Valdir de Oliveira (Org.). Grandes questões atuais do direito tributário. 
São Paulo: Dialética, 1998. p. 141. 
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restantes, serão rateados (ii.1) 85% aos municípios que possuem áreas alagadas pela Usina 

e; (ii.2) 15% para os Estados e municípios que se encontram a montante da usina. 

Por fim, sobre o rateio dos royalties do Petróleo, é preciso compreender a 

evolução legislativa, bem como sua contestação judicial ante às recentes alterações, as quais, 

inclusive, alteram o regime de exploração do referido recurso natural319.  

Antes da nova regra, a lei n. 9.478/97 regulamentava a questão mediante 

estipulação do regime de concessão. Mas a partir da descoberta dos campos de petróleo do 

Pré-Sal, o Governo brasileiro buscou promover mudanças na legislação, propondo a 

alteração do Regime, para esses novos campos recém-descobertos, para o regime de partilha. 

Após longa tramitação da proposta legislativa que alterou toda a sistemática de 

exploração do petróleo, resultando na edição da Lei n. 12.734/2012, esta teve sua 

constitucionalidade questionada no STF, sobre a qual teve medida liminar concedida pela 

Min. Carmem Lucia, suspendendo as novas normas de rateio dos royalties320. A matéria 

ainda está pendente de julgamento. 

Assim, compreendendo este conturbado percurso legislativo e jurisdicional, 

temos que o rateio das rendas do Petróleo está definido considerando três situações distintas, 

observando, primeiramente, se o regime é o de concessão ou de partilha; se a exploração é 

terrestre ou marítima ou; quando dos contratos de concessão, as parcelas são fixas de 5% ou 

variáveis de 5% a 10%. 

1 - Então, temos, primeiramente, os casos do sistema de partilha: 

a) quando ocorrer em terra, rios, lagos, ilhas lacustres ou fluviais: (i) 20% para 

os estados produtores; (ii) 10% para os municípios produtores; (iii) 5% para os municípios 

afetados por operações de embarque e desembarque de petróleo e gás natural; (iv) 25% para 

a constituição de um Fundo Especial a ser distribuído entre os Estados e o Distrito Federal, 

obedecendo critérios; (vi) 25% para a constituição de um Fundo Especial a ser distribuído 

pelos municípios, também obedecendo critérios e; (vi) 15% para a União, a ser utilizado para 

o Fundo Social. 

b) Quando o contrato de partilha ocorrer na plataforma continental, no mar 

territorial ou zona econômica exclusiva, essa regra muda, ficando: (i) 22% para os estados 

                                            
319 Fernando Scaff sintetiza de maneira bem didática este rateio. In. SCAFF, Fernando. Royalties do Petróleo, 
minério e energia. Op. Cit. p. 268-288. 
320 ADINs n. 4.916, 4.917, 4.918 e 4.920, todas no STF. 
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confrontantes; (ii) 5% para os municípios confrontantes; (iii) 2% para os municípios afetados 

por operações de embarque e desembarque de Petróleo e gás natural; (iv) 24,5% para a 

constituição de um Fundo Especial a ser distribuído entre os Estados e o Distrito Federal, 

obedecendo critérios; (v) 24,5% para a constituição de um Fundo Especial a ser distribuído 

pelos municípios, também obedecendo critérios e; (vi) 22% para a União, a ser utilizado para 

o Fundo Social. 

2 – Quando tratar-se de sistema de concessão, com a parcela fixa e obrigatória 

de 5%: 

(a) em caso de a lavra ocorrer em terra, lagos, rios, ilhas fluviais e lacustres: (i) 

70% para os Estados produtores; (ii) 20% para os municípios produtores; (iii) 10% para os 

municípios afetados por operações de embarque e desembarque de petróleo a gás natural. 

(b) em casos de a lavra ocorrer na plataforma continental, no mar territorial ou 

zona econômica exclusiva, essa regra muda, ficando: (i) 20% para os estados confrontantes; 

(ii) 17% para os municípios confrontantes; (iii) 3% para os municípios afetados por 

operações de embarque e desembarque de petróleo a gás natural; (iv) 20% para a constituição 

de um Fundo Especial a ser distribuído entre os Estados e o Distrito Federal, obedecendo 

critérios; 20% para a constituição de um Fundo Especial a ser distribuído pelos municípios, 

também obedecendo critérios e; (v) 20% para a união,. 

3 – Ainda quando se tratar do regime de concessão, mas no caso da receita 

variável entre 5% e 10% ficará:  

(a) em caso de a lavra ocorrer em terra, lagos, rios, ilhas fluviais e lacustres: (i) 

52,5% para os Estados produtores; (ii) 15% para os municípios produtores; (iii) 7,5% para 

os municípios afetados por operações de embarque e desembarque de petróleo a gás natural 

e (iv) 25% para a União, a ser utilizado através do Fundo Social 

(b) em casos de a lavra ocorrer na plataforma continental, no mar territorial ou 

zona econômica exclusiva, essa regra muda, ficando: (i) 20% para os estados confrontantes; 

(ii) 17% para os municípios confrontantes; (iii) 3% para os municípios afetados por 

operações de embarque e desembarque de petróleo a gás natural; (iv) 20% para a constituição 

de um Fundo Especial a ser distribuído entre os Estados e o Distrito Federal, obedecendo 

critérios; 20% para a constituição de um Fundo Especial a ser distribuído pelos municípios, 

também obedecendo critérios e; (v) 20% para a união, a ser utilizado através do Fundo 

Social. 
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Ao analisarmos a divisão das receitas dos royalties, observa-se que a legislação 

pátria adota critérios que aparentemente dialogam com o desenvolvimento nacional e 

regional. Há regras de destinação de receitas para órgãos da União que direcionam o 

desenvolvimento científico, fomentando uma área estratégica para o país; para Estados e 

municípios “detentores” das reservas a serem exploradas; há, com a atualização da legislação 

de rateio, uma atenção também ao desenvolvimento mais equânime do território nacional; 

bem como a destinação de recursos para Fundos que tenham como missão promover maior 

justiça social e intergeracional. 

Contudo, além do rateio é preciso observar o gasto dessas receitas, pois nada 

adianta determinar que um órgão da União de fomento à ciência e tecnologia receba parte 

dos recursos estratégicos dos royalties e destine toda a parte que lhe caiba em pagamento de 

servidores ou em aluguéis de prédios administrativos, por exemplo. O mesmo raciocínio 

serve para os Estados e Municípios. 

É bem verdade, entretanto, que esses recursos representam pouco em 

comparação com todo a estrutura arrecadatória do Brasil321, que é um dos países com maior 

carga tributária do mundo322. No entanto, são recursos muito importantes e capazes de 

apresentar resultados positivos no longo prazo, se bem empregados. 

Ocorre que, no tocante ao gasto, a Constituição Federal e a legislação 

infraconstitucional pouco fizeram para garantir o estratégico uso dessas receitas à superação 

dos entraves que barram o real desenvolvimento do país. Em termos de vinculação, apenas 

reservou para os Órgãos da Administração Direta da União. Já em termos de vedação de uso 

apresenta avanços, no entanto ainda de difícil aplicação e fiscalização, o que torna tais 

vedações quase inócuas. 

De acordo com o art. 8º a lei n. 7.990/89, apenas há vedação de aplicação dos 

recursos em pagamento de dívida – à exceção de dívida para com a união – e no quadro 

permanente de pessoal, excluindo da vedação o custeio de despesas com manutenção e 

desenvolvimento do ensino, especialmente na educação básica pública em tempo integral, 

                                            
321 13,9 Bilhões foi o total arrecadado com royalties em geral em 2016, em comparação ao total arrecadado 
neste exercício (2,84 Trilhões). Fonte: prestação de contas da presidência 2016, p. 278 e 364, respectivamente. 
disponível em http://www.cgu.gov.br/assuntos/auditoria-e-fiscalizacao/avaliacao-da-gestao-dos-
administradores/prestacao-de-contas-do-presidente-da-republica/arquivos/2017/pcpr-2016.pdf 
322 Cerca de 30% do PIB nacional em 2016, conforme dados oficiais. Disponível em: 
http://www.cgu.gov.br/assuntos/auditoria-e-fiscalizacao/avaliacao-da-gestao-dos-administradores/prestacao-
de-contas-do-presidente-da-republica/arquivos/2017/estimativa-de-carga-tributaria.pdf. 
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inclusive as relativas a pagamento de salários e outras verbas de natureza remuneratória a 

profissionais do magistério em efetivo exercício na rede público. 

Muito pouco considerando a importância estratégica dos bens esgotáveis já 

alienados e a necessidade de estratégica aplicação destes recursos. 

Na contramão deste caminho, é interessante é o raciocínio de Andressa Torquato 

ao criticar a classificação essas receitas no orçamento da União. Para a autora, é um incorreto 

classificá-los como “receita corrente patrimonial”, devendo ser como “receita de capital”, já 

que fruto da alienação de bens públicos323. 

A consequência desta mera correção é que estariam adstritos a financiar despesas 

de capital, o que, segundo o artigo 12 da Lei n. 4.320/64, constituem investimentos, 

inversões financeiras e transferências de capital324. Na prática, segundo a autora,  

Os impactos positivos seriam sentidos de maneira mais expressiva pelos entes 
subnacionais, para os quais praticamente não há limites ao uso das compensações 
financeiras visando cobrir despesas de custeio. Não haveria dificuldades em 
compatibilizar a interpretação aqui proposta com a regra do artigo 8o da Lei n. 
7.990/89, que impede a aplicação dos recursos no pagamento de pessoal e da 
dívida. Ambas são despesas correntes, de modo que a proibição da Lei de 
Responsabilidade Fiscal de se aplicar receitas de capital em tais finalidades apenas 
reforça o comando da Lei n. 7.990/89. 

Além disso, apesar de não vir sendo aplicada, a vinculação de receitas petrolíferas 
contida no artigo 24 do Decreto n. 1, de 11 de janeiro de 1991, que impõe a 
sua aplicação exclusivamente em “energia, pavimentação de rodovias, 
abastecimento e tratamento de água, irrigação, proteção ao meio ambiente e em 
saneamento básico”, não representa problema algum, pois o gasto com esses 
objetivos dificilmente corresponderá a uma despesa corrente.325 

 

Ou seja, com a alteração classificatória dessas receitas no Orçamento, maiores 

vedações de gasto “perdulário” para uma renda estratégica seriam garantiras, ou pelo menos 

mais facilmente controlados, no intuito de fazer de uma economia forte em exploração de 

recursos naturais não renováveis uma “dádiva” ao desenvolvimento – econômico, social e 

intergeracional – do país. 

 

                                            
323 RÊGO, Andressa Guimarães Torquato Fernandes. Uma análise acerca da classificação das receitas 
petrolíferas na lei orçamentária. In. CONTI, José Maurício; SCAFF, Fernando Facury (coords.). Orçamentos 
Públicos e direito financeiro. São Paulo: Ed. RT, 2011. p. 443-444. 
324 Rêgo, Andressa Torquato Guimarães Fernandes. Royalty do Petróleo e Orçamento público. Op. Cit. p. 199. 
325 Idem. p. 99 



168 
 

4.6 Existe relação entre os Royalties e os impactos (latu sensu) gerados pela 

instalação de projetos de exploração de Recursos naturais não renováveis? 

 

Há muito se debate também sobre os motivos que levaram à inclusão do 

dispositivo (art. 20, §1º) no texto constitucional. Várias posições a respeito são expostas, 

sendo as mais frequentes aquelas que relacionam a receita – inclusive seu rateio – à 

compensação pela perda do recurso natural ou pelos impactos originados pela instalação ou 

operação dos empreendimentos. 

O Supremo Tribunal Federal – STF, inclusive, já enfrentou a questão, quando 

do julgamento do Recurso Extraordinário n. 228.800, de relatoria do então Min. Sepúlveda 

Pertence. O caso tratava do questionamento de uma empresa mineradora sobre a 

inconstitucionalidade das Leis n. 7.990/89 e 8.001/90, no qual contestaram a natureza 

jurídica do royalty criado, especialmente alegando tratar-se de tributo, o que já se expôs não 

ser. O RE não foi conhecido e, em seu voto, o relator expôs a situação aqui discutida: 

 

A compensação financeira deve ser entendida em seu sentido vulgar, de 
mecanismo destinado a recompor uma perda, sendo, pois, essa perda o pressuposto 
e a medida da obrigação do explorador.  

A que espécie de perda, porém, se refere implicitamente a Constituição?  

Não, certamente, à perda dos recursos minerais em favor do explorador, pois, 
nesse caso, a compensação financeira, para compensá-la efetivamente, haveria de 
corresponder à totalidade dos recursos minerais explorados – o que inviabilizaria 
a sua exploração econômica privada. Nem corresponde, muito menos, à perda dos 
potenciais de energia elétrica, que, sendo inesgotáveis, não sofrem qualquer 
diminuição ao serem explorados. Em todo caso, não seria lógico compensar os 
Estados, o Distrito Federal, e os Municípios pela perda de bens que não lhes 
pertencem, mas exclusivamente à União. 

A Compensação Financeira se vincula, a meu ver, não à exploração em si, 
mas aos problemas que gera.  

Com efeito, a exploração de recursos minerais e de potenciais de energia elétrica 
é atividade potencialmente geradora de um sem número de problemas para 
os entes públicos, especialmente para os municípios onde se situam as minas 
e as represas. Problemas ambientais – como a remoção da cobertura vegetal 
do solo, poluição, inundação de extensivas áreas, comprometimento da 
paisagem e que tais -, sociais e econômicos, advindos do crescimento da 
população e da demanda por serviços públicos. 

Além disso, a concessão de uma lavra e a implantação de uma represa 
inviabilizam o desenvolvimento de atividades produtivas na superfície, 
privando Estados e Municípios das vantagens dela decorrentes. 

Pois bem, dos recursos com esses e outros efeitos da exploração é que devem ser 
compensadas as pessoas referidas no dispositivo. [g.n.] 
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Pois bem, o STF decidiu326, nos termos do voto do relator, que a existência 

constitucional dos royalties se deve à uma compensação ambiental (latu sensu327), na medida 

em que a implantação de projetos relacionados à exploração de petróleo, gás, minérios e 

geração de energia elétrica causam graves impactos ambientais, sociais e econômicos (todos 

relacionados, de alguma forma, ao conceito ambientalista do ‘Desenvolvimento 

Sustentável’). 

Esta é uma referência jurisprudencial com valor de fonte formal de Direito. E 

essa posição ganha valor na medida em que não há, de fato, no direito positivo, nenhuma 

previsão expressa neste sentido.  

Em contraponto, Fernando Scaff328 aponta a existência de intensos debates na 

constituinte nos momentos que antecederam a inclusão dos royalties no texto constitucional 

e, ao analisar as fontes – os anais da Constituinte329, com as atas das reuniões das comissões 

e subcomissões que trabalharam o texto constitucional –, foram confirmados os fundamentos 

que levaram o STF a concluir pela compensação por critério ambiental, em sentido amplo. 

Assim, é possível confirmar a situação política descrita pelo autor acima, de que 

houveram inúmeras contribuições faladas e escritas, assim como proposições propriamente 

ditas, para que fossem considerados os aspectos ambientais como justificativa fundamental 

para a incidência dos royalties e seu rateio330. E ao que parece, foram os tais argumentos os 

acatados para a referida inclusão. 

                                            
326 Sabe-se, entretanto, que a decisão foi proferida apenas pelo Ministro Relator, cuja decisão de não 
conhecimento foi aprovada à unanimidade pela primeira Turma do STF. Isso significa que não houve debate 
de mérito. No entanto, mesmo assim, tem valor jurisprudencial. 
327 Impacto ambiental Latu sensu é adotado aqui num sentido metodológico, apenas para diferenciar os danos 
ambientais gerados transversalmente pelo projeto do próprio dano ambiental relativo ao esgotamento das 
reservas (no caso de mineração e exploração de petróleo), tendo em vista que é normal e esperado 
antecipadamente que a extração de recursos não renováveis tende a esgotar este recurso. 
328 SCAFF, Fernando Facury. Royalties do Petróleo, minério e energia. Op. Cit. p. 135-147. 
329 BRASIL, Anais da Assembleia Nacional Constituinte. Câmara Federal. Disponível em:  
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-
cidada/publicacoes/anais-da-assembleia-nacional-constituinte. 
330 De acordo com o documento, parlamentares constituintes como Darcy Deitos/PR (que defendeu uma 
política de compensação ante os alagamentos causados por usinas hidrelétricas, que traziam inúmeras perdas 
aos estados); Virgílio Guimarães/MG (tratando dos royalties minerais, alegando a necessidade pelo próprio 
esgotamento dos recursos minerais); Benedito Monteiro/PA (pedindo a divisão com Estados e municípios dos 
Royalties pela exploração mineral); Pimenta da Veiga/MG (que levantou questão aos problemas trazidos com 
a mineração, especialmente nos estados e municípios, que são os locais que suportam-nos) e Ronan Tito (quem 
defendeu maior equilíbrio federativo na relação entre a cobrança de ICMS para os “estados produtores”, 
defendendo a não vinculação entre este imposto com os royalties, o qual estava sendo discutida sua inclusão 
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Por este motivo, até mesmo pelo critério hermenêutico utilizado pelo STF na 

decisão de questão envolvendo a matéria, é possível afirmar haver alguma relação dos 

royalties com os impactos ambientais ocasionados pela instalação e início de projetos de 

exploração de recursos naturais não renováveis e dos potenciais de energia elétrica, dando 

um caráter – mesmo incidental, eis que a natureza jurídica não é essa – indenizatório. 

Por outro lado, o autor confere menor valor jurídico aos argumentos envoltos à 

questão ambiental para a inclusão do referido dispositivo (art. 20, §1º, CF). Para o autor,  

a função dos royalties é primordialmente arrecadatória, seja para Estados e 
Municípios em face das transferências federativas estabelecidas, seja para os 
Fundos e órgãos da União em razão das vinculações existentes. Não há nas normas 
que regem atualmente sua incidência nenhuma conotação ambiental. (...) Tem 
correlação com o volume de produção ou com a variação de preços no mercado 
internacional, como no caso das participações especiais no setor do petróleo e gás. 
Tem correlação com a quantidade de energia produzida, como no caso da energia 
elétrica. Nenhum desses casos indica variação de incidências com atividades 
ambientais ou de risco331. 

 

Portanto, a sua inclusão na Constituição teria sido uma decisão meramente 

política, sem fundamentos jurídicos anteriores. 

A relação entre os royalties e os impactos ambientais – existente ou não – é 

importante para a compreensão do problema narrado neste trabalho: o da exclusão das 

condicionantes socioambientais do seio do licenciamento. 

Ora, se considerarmos a vinculação existente, ganha sentido retórico a exclusão 

das condicionantes socioambientais do licenciamento de empreendimentos que utilizem a 

exploração destes recursos ambientais, facilitando o encaminhamento das propostas que 

defendem essa exclusão. Isso porque Estados, Distrito Federal e Municípios receberiam – 

mesmo sem vinculação direta – uma compensação financeira pelos recursos, que muito bem 

poderiam ser utilizadas no desenvolvimento local diretamente impactado. No entanto, como 

se viu, não há essa relação, nem ambiental, muito menos em termos de obrigação de gasto, 

por lei federal, para questões voltadas ao desenvolvimento estratégico dessas regiões. 

                                            
como espécie de “indenização aos estragos ecológicos em regiões que tivesses atividades de mineração e 
hidrelétrica e petróleo). In. BRASIL, Anais da Assembleia Nacional Constituinte. Op. Cit. 
331 SCAFF, Fernando Facury. Royalties do petróleo, mineração e energia. Op. Cit. p. 292. 
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Tem sentido inversamente proporcional a consideração de que não há vinculação 

nenhuma, mantendo a possibilidade jurídica – devido aos conceitos jurídicos indeterminados 

com que trabalha o Direito Ambiental – da inclusão das condicionantes no licenciamento. 

Assim, feita a introdução, concordamos com o Fernando Scaff, para quem não 

há vinculação. Parece claro que, a despeito de ter havido grandes debates, registrados pelos 

anais da constituinte, que remetam à conclusão positiva, tal vinculação não ficou clara 

juridicamente, em termos normativos. Nem sob o olhar de entrada da receita pública, nem 

mesmo no gasto. 

Já superamos o debate sobre a natureza dos royalties como receita originária 

paga pelo explorador em troca da alienação de um bem público, no caso os minérios e os 

potenciais de energia elétrica. Do mesmo modo, não se trata de compensação por dano 

algum, o que corresponderia ao pagamento que compensasse o valor extraído, nem mesmo 

de participação no resultado, o que admitiria a socialização, também, de prejuízo. A base 

legal para a cobrança dos royalties é meramente a contraprestação mediante duas bases de 

cálculo possíveis. 

Portanto, nenhuma relação, quanto à receita, aos impactos ambientais. 

Pelo lado do gasto, como já vimos, não existe imposição ao ente recebedor 

(Estados, Distrito federal, municípios e os órgãos da União) para gastar na mitigação ou 

compensação dos danos ambientais. Apenas algumas vedações, que nem de longe possam 

levar ao gasto ambiental como única opção. 

Essa relação inexistente entre royalties e condicionantes sociais do 

licenciamento reforça a tese pretendida de que estes devem ser mantidos como medidas 

compensatórias e mitigadoras, contrariando a tese de que devam ser excluídos. 

 

4.7 O Licenciamento Ambiental e a relação com os projetos de exploração 

de Mineração, Petróleo e Hidrelétrica.  

 

A exploração dos recursos naturais não renováveis (mineração e petróleo e gás), 

assim como os recursos hídricos potenciais de geração de energia elétrica, foram 

considerados atividades com excepcional potencialidade de gerar impactos ambientais (latu 

sensu), seja pela própria exploração dos recursos em si – que além de serem esgotáveis têm 
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alto valor, o que acelera sua exploração – seja pelos impactos potencialmente gerados pelo 

processo de exploração também. 

Por outro lado, esses recursos são considerados estratégicos para a economia do 

país e, mediata (geração hidrelétrica) ou imediatamente (minério e petróleo) explorados, têm 

capacidade de atração de muitos investimentos e de auxiliar sobremaneira o processo de 

desenvolvimento nacional, gerando receitas, originárias e derivadas, que permitirão que o 

Estado possa fazer os investimentos necessários para tal. 

Ocorre que entre a decisão de explorar e o início das atividades propriamente 

ditas, existe o licenciamento ambiental, com todos problemas e virtudes até aqui levantados, 

agravados pela relação econômica-estratégica dos recursos. 

Ademais, o fator da rigidez locacional acaba fortalecendo a relação geográfica 

do empreendimento com a própria comunidade local, já que o empreendedor tem poucas – 

ou nenhuma – opções de investimento semelhante em outro local. E essa quase dependência 

do fator local reforça a relação de “barganha” local. 

A abrangência conceitual dos termos jurídicos do licenciamento ambiental 

permite com que várias exigências sociais, ambientais, culturais, entre outras, sejam 

incorporadas no processo de licenciamento. Até aí, tudo bem (existem impactos graves 

gerados mesmo). O problema é que ao se tratar de projetos “pacientes da rigidez locacional”, 

estes ficam à mercê das imposições locais, muitas vezes exageradas e desmedidas. 

Há a justificativa, por outro lado, para esta relação. Nas localidades onde há a 

instalação desses projetos, não há uma compensação estrutural-desenvolvimentista 

suficiente, seja pela má aplicação dos recursos públicos gerados – já vimos que a legislação 

de obrigação de gastar dos royalties é insuficiente – seja pelos próprios impactos sociais 

ambientais, diretos e indiretos – que geram, sem a percepção prática de contrapartidas 

convincentes na região. 

É claro, também, que não se pode deixar totalmente a cargo de uma empresa 

mineradora ou que produza energia a partir da vazão de rios, o cumprimento dos objetivos 

sociais da região onde será instalada. No entanto, é preciso se perguntar: não é apenas pelo 

fato de serem, geralmente, em regiões com menor grau de desenvolvimento que essas 

exigências são feitas, seja pelo poder público, seja pela própria comunidade local 

organizada? 
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De outra mão, é imperioso destacar que nas localidades onde há a exploração 

destes recursos, além das demandas públicas serem maiores por diversos fatores, eles são 

potencializados diretamente com a chegada do empreendimento. 

Os impactos não são somente os alagamentos de áreas agricultáveis, com a 

formação dos lagos; as inundações de casebres populares; a alteração do curso dos rios; a 

mortandade de peixes, o impedimento de navegação natural, e a extração vegetal para a 

construção da estrutura física das usinas os impactos gerados com a chegada de projetos 

Hidrelétricos.  

Também são somente a destruição do solo e do subsolo, o levantamento de 

poeira, a extração de vegetais e a própria extração do minério, que é um bem ambiental; que 

são os impactos de um projeto de mineração. 

Estes projetos, a depender do local onde ocorrem, geram milhões de expectativas 

na população local ou não. Há impactos populacionais diretos; demandas por serviços 

públicos – todos eles – imediatamente, apenas com as notícias de que os projetos serão 

instalados; aumento de desabrigados, moradores sem casa, prostituição, aumento de 

violência, doenças, poluição relacionada a saneamento básico, etc. São as condicionantes 

sociais do licenciamento que fazem diretamente esses diagnósticos, sendo sim tais 

problemas relacionados como impactos ambientais, mesmo que sejam também relacionadas 

a obrigações do Poder Público fazer frente. 

Todos estes impactos são bem mais visíveis e com repercussões bem piores para 

a população local quando ocorridas em regiões precárias. E segundo estimativas oficiais, a 

Amazônia será a próxima fronteira de exploração destes recursos num futuro bem próximo. 

 

4.7 Conclusão do capítulo. 

 

O capítulo procurou demonstrar que as atividades de exploração de recursos 

naturais não renováveis são deveras importantes para a economia de um país como o Brasil, 

pois são atividades econômicas que envolvem questões de soberania nacional, estratégia 

desenvolvimentista e representam uma forma de superação de enclaves históricos que 

levaram a uma relação de subdesenvolvimento. Saber lidar com estas características é um 

segredo para um país seguir rumo ao seu desenvolvimento. 
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A aplicação melhor dos recursos oriundos da alienação destes bens, por exemplo, 

é uma das formas de se iniciar esse processo. Com a melhoria da alocação e aplicação dos 

recursos, maiores níveis de desenvolvimento teríamos nos locais (Estados e Municípios) 

onde há reservas minerais ou potenciais de energia hidráulica. Adotar uma estratégia voltada 

à construção de um nível de desenvolvimento nacional e local deve caminhar lado a lado 

com as estratégicas econômicas da exploração destes recursos ambientais, lembrando que os 

mesmos são recursos esgotáveis e que o país necessita utilizar das rendas obtidas agora para 

desenvolver outras atividades econômicas que possam substitui-las, com dinamicidade, 

heterogeneidade, evolução tecnológica e justiça social e federativa. 

A este respeito, mesmo tendo dado passos em direção à melhoria na 

regulamentação da atividade, percebemos que o Brasil precisa avançar bastante no 

tratamento jurídico das relações que envolvem a exploração destes recursos. E o 

licenciamento ambiental vem como resposta a esta inércia. 

Apesar de a exploração de recursos não renováveis, como mineração e petróleo, 

terem riscos de impactos ambientais mais danosos, em média, do que outras atividades 

econômicas, especialmente pelo seu critério de não renovabilidade, essas são atividades 

muito importantes para o atingimento de um padrão de desenvolvimento, a depender das 

escolhas de política econômica que o Estado brasileiro adotar.  

E ao que se vê, o processo de licenciamento acaba absorvendo esta inação 

governamental, incorporando no seu bojo, especialmente quando da inclusão de 

condicionantes, esses anseios. Especialmente nos empreendimentos que são reféns da 

rigidez locacional. Por isso a importância de tratar neste trabalho das atividades focadas 

neste capítulo. 

Este problema fica mais evidente quando tratamos de atividades que possuem 

rigidez locacional localizadas em regiões brasileiras carentes de prestação estatal, 

demonstrando possuir um grau de desenvolvimento inferior em comparação a outras regiões 

nacionais. E a Amazônia é uma delas, a qual trataremos no capítulo seguinte, com todas as 

suas especificidades. 
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CAPÍTULO 5. A COMPLEXIDADE REGIONAL: A AMAZÔNIA NO CONTEXTO 

DO LICENCIAMENTO E O USO DAS CONDICIONANTES SOCIOAMBIENTAIS 

COMO CONTRAPONTO AO (IM)PACTO FEDERATIVO BRASILEIRO.  

 

Não é possível concordar com a proposta(s) de exclusão das medidas sociais de 

compensação ou mitigação dos impactos socioeconômicos do licenciamento ambiental. 

Mesmo que tenha o objetivo de desburocratizar e tornar mais célere e/ou menos custoso o 

licenciamento ambiental e retirar o empreendedor da condição de “refém” da comunidade e 

poder locais, a referida proposta acaba retirando a possibilidade de, fazendo jus ao conceito 

técnico e jurídico de “meio ambiente”, tornar o licenciamento ambiental, por via indireta, 

um dos instrumentos de desenvolvimento local. 

Ressaltamos que não há problema, a priori, de o licenciamento ambiental ter, 

também, este fim. Obviamente, desde que este papel também guarde relação com o 

empreendimento a ser instalado – não precisa ser direta, mas tem que haver relação – e não 

seja de fato um empecilho para o empreendimento. 

A possibilidade surge exatamente quando tratamos do objeto deste capítulo. 

Uma realidade local que fatalmente terá toda a sua dinâmica econômica e social 

drasticamente alterada pela empresa que irá se instalar. E isso geralmente ocorre em projetos 

de exploração de recursos naturais não renováveis ou exploração de potencial hídrico para 

fins de produção de energia. 

A Amazônia prepara-se para ser a região que será mais impactada por este tipo 

de empreendimento. Na mineração, conforme o Plano Nacional de Mineração – PNM-2030, 

a Amazônia será a próxima fronteira a ser explorada. E mesmo sem ter todo seu subsolo 

mapeado, já é uma região com grandes e valiosas reservas minerais. 

Do mesmo modo, o potencial hidrelétrico da região amazônica é ímpar. Sem 

contar com as gigantes Usinas de Tucuruí – a maior do país, das que são totalmente 

brasileiras332 –, Belo Monte, recém (parcialmente) inaugurada – ambas no Pará, além das 

demais que se encontram em construção, como a UHE de Santo Antônio e de Jirau, no estado 

de Rondônia e São Luiz do Tapajó, também no Pará. 

                                            
332 A maior Usina Hidrelétrica no território brasileiro é a de Itaipu, mas a mesma é bi-nacional, com o Paraguai. 
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O mapa abaixo, divulgado pelo Ministério de Meio Ambiente, confirma o 

panorama que se desenha, da potencialidade amazônica para empreendimentos hidrelétricos. 

 

 

Todo este aparato econômico em direção à Amazônia reforça que a 

flexibilização – excludente – do licenciamento ambiental não deve ocorrer. A proibição de 

haver imposição de condicionantes sociais parece ser medida exagerada e prejudicial 

principalmente à realidade amazônica, pois é impossível desvincular os impactos sociais 

neste tipo de realidade, devido à rigidez locacional dos empreendimentos em que mais 

ocorrem os fatos que estão justificando a alteração. 
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A Amazônia é a região com pior nível de desenvolvimento humano do país, 

conforme mapa abaixo, que mostra didaticamente o nível de desenvolvimento humano – 

IDH das regiões brasileiras333. 

 

 

Como se pode notar, há um enorme descompasso no processo de 

desenvolvimento entre as regiões do Brasil, fomentado ainda por um grave desequilíbrio 

federativo atual, o que deu origem ao que denominamos de “(im)pacto federativo”. Este 

desequilíbrio será demonstrado a partir de breves considerações sobre exemplos, 

principalmente relacionados à política tributária que leva a Amazônia a ter enormes perdas 

                                            
333 Pelos dados levantados pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD, mesmo 
havendo avanço nos dados nacionais entre as medições de 1991, 2000 e 2010, a relação interna de desequilíbrio 
é inegável, em prejuízo sempre dos municípios amazônicos, em geral. 
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financeiras que certamente poderiam garantir investimentos em políticas públicas de 

dinamização econômica e desenvolvimento social. 

Um dos fatores é a política de desonerações aplicada à exportação de minérios, 

tirando do poder dos estados exploradores uma imensa gama de recursos financeiras que 

adviriam desta arrecadação. O outro é a relação tributária da energia gerada a partir de Usinas 

hidrelétricas, as quais, por opção constitucional, os estados onde se situam essas geradoras 

não arrecadam nenhuma receita tributária. São tributadas no destino. 

Todo este desequilíbrio é que fomenta, na prática, a participação do 

licenciamento ambiental como promotor, também, do desenvolvimento. E isso acaba 

gerando expectativas de melhorias que sabidamente não viriam sem a instalação do 

empreendimento. 

Portanto, retirar essa possibilidade é, além de todo o exposto, agravar o 

desequilíbrio federativo em desfavor de regiões que, na verdade, deveriam ser fomentadas 

pelo ente central. O que se deve é fortalecer o licenciamento ambiental, para que se torne 

um instrumento de gestão ambiental, assim como os demais, mas que seja, sem exageros e 

surpresas negativas, um fomentador do desenvolvimento. 

Para isso não basta apenas focar no licenciamento. É preciso reduzir as 

desigualdades e fazer acontecer, finalmente, o que prescreve a Constituição Federal de 1988, 

especialmente em seu art. 3º. 

 

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 

I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; 

II - garantir o desenvolvimento nacional; 

III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e 
regionais; 

IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade 
e quaisquer outras formas de discriminação. 

 

Deste modo, é forçoso dizer que primeiro é necessário reajustar o que está em 

desequilíbrio e fortalecer, como adiantamos, o licenciamento. Algumas sugestões serão 

conferidas neste trabalho. Sob este título mesmo; Sugestões.  
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É sobre este panorama que pretendemos desenvolver neste capítulo, destacando 

a importância do licenciamento, com suas condicionantes, para a superação, mesmo parcial, 

dessa condição. 

 

5.1 Desigualdades regionais e Política Tributária. 

 

5.1.1. A Política de desoneração de impostos estaduais (ICMS) sobre a 

exportação de produtos minerais – A Lei Kandir (Lei Complementar n. 87/96). 

 

A Lei Complementar n. 87/96, denominada Lei Kandir, em homenagem ao 

deputado paulista que a relatou no Congresso, é geralmente lembrada por ter trazido ao novo 

ordenamento constitucional brasileiro de 1988 as desonerações tributárias a produtos 

minerais voltados à exportação. 

Essa desoneração atingia o ICMS – Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 

sobre prestações de Serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, 

de competência dos estados. Ao que consta, as razões para a edição da referida lei foi tratar-

se de uma tentativa do Governo Federal de criar mecanismos de incentivos às exportações 

via subtração dos impostos de produtos brasileiros destinados ao exterior. Sob a óptica do 

governo, a retirada deste imposto aumentaria a competitividade dos produtos primários e 

semielaborados nacionais no mercado mundial, aumentando as exportações, com efeitos 

positivos sobre a balança comercial do país334. 

Dessa forma, pode-se depreender que essa lei teve como mote estimular os 

setores produtivos voltados à exportação de forma a favorecer o saldo da balança comercial, 

em função da desoneração Fiscal, que poderia ser contabilizada como redução nos custos de 

produção destes setores; ou seja, uma medida para tornar os bens e serviços comercializados 

mais competitivos no mercado internacional. 

Ocorre que o ICMS é o principal imposto criado pela Constituição Federal em 

volume de arrecadação. Portanto, não é forçoso imaginar que as receitas de ICMS são de 

                                            
334 LEITÃO, Alejandro; IRFFI, Guilherme e; LINHARES, Fabricio. Avaliação dos Efeitos da Lei Kandir Sobre 
a Arrecadação de ICMS no Estado do Ceará. In. IPEA, Revista Planejamento e políticas públicas | ppp | n. 39 
| jul./dez. 2012, p. 37-63. 
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muita importância para o equilíbrio financeiro dos estados enfrentarem os inúmeros 

problemas através de políticas públicas próprias, aproveitando o vínculo mais aproximado 

desta instância com o cidadão comum. 

 É possível dizer que o ICMS foi o imposto oriundo da evolução do antigo ICM 

– Imposto sobre Circulação de Mercadorias, previsto na Constituição de 1967, mas com base 

de cálculo bastante ampliada. Segundo Fernando Scaff, o ICMS passou a englobar também 

os extintos: Imposto Único sobre Minerais (IUM); Imposto Único sobre Combustíveis e 

Lubrificantes (IUCL); Imposto Único sobre Energia Elétrica (IUEE); e Imposto sobre os 

Serviços de Transportes e Comunicações (ISTC); cuja competência, no âmbito da 

Constituição anterior, era da União e incidiam uma única vez sobre cada operação que 

envolvesse este tipo de mercadoria — daí sua classificação como impostos únicos335. 

Desta forma, a Constituição de 1988 estipulou a possibilidade de os estados 

tributarem a exportação de mercadorias através do ICMS, nos termos da lei complementar, 

conforme disposto nos termos da redação original do art. 155, X, “a”. 

Como a regulamentação não viria a tempo, a Constituição permitiu que o 

Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), fizesse a regulamentação. Essa 

regulamentação acabou por permitir, dentro da conceituação dos produtos que incidiriam o 

ICMS, que os Estados – e não mais a União – tributassem os minérios voltados à exportação.  

Ou seja, pelo texto constitucional original, a isenção do ICMS nas exportações 

era estabelecida apenas para produtos industrializados, ficando a desoneração de produtos 

semielaborados (do qual se inclui os minérios) a cargo de lei complementar.  

É verdade, outrossim, que adveio a Lei Complementar no 65, de 15 de abril de 

1991, que definiu a abrangência de “produtos semielaborados”, sujeitos ao pagamento do 

imposto nas exportações, mas deixando também a cargo do CONFAZ a listagem daqueles 

que se enquadrariam no conceito. Ou seja, foi mantida a incidência de ICMS nas exportações 

minerais. 

Neste contexto, foi editada a Lei Complementar n. 87/96, trazendo imensa perda 

de arrecadação pelos estados, principalmente os exportadores de minérios. 

                                            
335 SCAFF, Fernando Facury. A desoneração das exportações e o fundo da Lei Kandir – Análise com foco no 
setor mineral. In Revista Fórum de Direito Financeiro e Econômico – RFDFE /Belo Horizonte, ano 1, n. 1, p. 
39-56, mar./ago. 2012 
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Aí reside o ponto-chave da discussão aqui tratada: Atendendo à projeção de 

expansão da atividade minerária na Amazônia336, com pouca dinamização econômica e 

industrial em comparação ao resto do país, ou seja, que dependerão nesta etapa do seu 

processo de desenvolvimento destas atividades extrativas e das rendas obtidas – numa visão 

de mineração como uma “dádiva” –, quem sofreu e continuará sofrendo os maiores impactos 

são os estados da Amazônia337. 

É verdade, entretanto, que para a referida Lei Complementar ser votada no 

Congresso Nacional, foi negociada e aprovada a criação de um mecanismo de compensação 

das receitas não mais arrecadadas pelo ICMS. Assim chamado “seguro-receita”, prevendo o 

rateio idêntico ao do ICMS, com os municípios (art. 31, §1º da LCp 87/96). 

Sobre o assunto, Ricardo Varsano aduz que a União formulou essa proposta para 

assegurar que não houvesse queda de receita nos Estados, dispondo-se a assumir o custo da 

transição. Isso significaria que cada Estado teria, no mínimo, o mesmo nível real de 

arrecadação do ICMS que obteve antes da vigência da lei complementar, desde que não 

reduzisse seu esforço fiscal338. Do mesmo modo lembram bem Alejandro Leitão, Guilherme 

Irffi e Fabricio Linhares, para quem 

 

tal mecanismo foi introduzido na lei não propriamente com o objetivo de ressarcir 
os estados pelas perdas de arrecadação do ICMS sobre as vendas externas, mas 
para garantir a manutenção do nível médio de receita deste imposto no período de 
julho de 1995 a junho de 1996, devidamente corrigida pelo Índice Geral de Preços 
– Disponibilidade Interna (IGP-DI) e ampliada por um fator de crescimento – 3% 
em 1996-1997, 2% em 1998 e 2% em 1999 –, conforme estabelecido no 
dispositivo legal e posteriores alterações. Dessa forma, haveria ressarcimento 
quando a arrecadação posterior fosse inferior à observada no período-base 
definido na lei, sendo os recursos limitados ao montante das perdas iniciais 
estimadas, funcionando apenas como garantia de preservação da arrecadação real 
do ICMS para cada estado.339 

 

                                            
336 O estado do Pará, por exemplo, já é o segundo estado produtor de Minérios do país, caminhando para ser o 
primeiro em breve, segundo dados oficiais do Plano Nacional de Mineração. In. BRASIL. Plano Nacional de 
mineração – 2030. Geologia, Mineração e Transformação Mineral. Brasília: Ministério de Minas e Energia - 
MME, 2011. p. 58. 
337 Sabe-se que existem outros estados mineradores fora da Amazônia com imenso potencial a ser explorado 
também. Minas Gerais, Bahia, Goiás e São Paulo, são alto produtores de minérios. No entanto, além de estes 
estados se encontrarem em mais avançado processo de desenvolvimento e dinamismo econômico, os impactos 
dessa desoneração são infinitamente menores. 
338 VARSANO, Ricardo. Fazendo e desfazendo a Lei Kandir. Texto para debate IDB-DP-304. Banco 
Interamericano de Desenvolvimento. Divisão de Gestão Fiscal e Municipal (IFD/FMM). p. 13. 
339 LEITÃO, Alejandro; IRFFI, Guilherme. e; LINHARES, Fabricio. Avaliação dos Efeitos da Lei Kandir 
Sobre a Arrecadação de ICMS no Estado do Ceará. Op. Cit. p. 46. 



182 
 

O autor ainda reforça que não fazia sentido criar compensações perenes aos 

Estados, por se tratar de uma “correção de erros de definição do imposto estadual que 

prejudicavam o crescimento do país”340 ao tributar minérios exportados. 

Contudo, do mesmo modo que ficou definido na compensação financeira dos 

royalties da mineração, petróleo e dos potenciais de energia hidrelétrica, vistos no capítulo 

anterior, tanto a decisão de “estadualizar” o ICMS e incidi-lo sobre os minérios, foi uma 

escolha política do legislador constituinte e reforçada pelo legislador ordinário. 

O mesmo raciocínio pode ser aplicado ao dever da União em efetuar a devida 

compensação aos estados, também aprovada na Lei Complementar 87/96. Aliás, 

aparentemente a lei só foi aprovada quando incluída a garantia da compensação. Ambas, 

portanto, decisões políticas. 

Posteriormente, com a promulgação da Emenda Constitucional n. 42/02, a 

desoneração do ICMS para exportação foi constitucionalizado (ar. 155, §2º, X, “a”, CF).  E 

as compensações, no art. 91, do ADCT, assim transcrito: 

 

 Art. 91. A União entregará aos Estados e ao Distrito Federal o montante definido 
em lei complementar, de acordo com critérios, prazos e condições nela 
determinados, podendo considerar as exportações para o exterior de produtos 
primários e semi-elaborados, a relação entre as exportações e as importações, os 
créditos decorrentes de aquisições destinadas ao ativo permanente e a efetiva 
manutenção e aproveitamento do crédito do imposto a que se refere o art. 155, § 
2º, X, a 

§ 1º Do montante de recursos que cabe a cada Estado, setenta e cinco por cento 
pertencem ao próprio Estado, e vinte e cinco por cento, aos seus Municípios, 
distribuídos segundo os critérios a que se refere o art. 158, parágrafo único, da 
Constituição.   

        § 2º A entrega de recursos prevista neste artigo perdurará, conforme definido 
em lei complementar, até que o imposto a que se refere o art. 155, II, tenha o 
produto de sua arrecadação destinado predominantemente, em proporção não 
inferior a oitenta por cento, ao Estado onde ocorrer o consumo das mercadorias, 
bens ou serviços.   

        § 3º Enquanto não for editada a lei complementar de que trata o caput, em 
substituição ao sistema de entrega de recursos nele previsto, permanecerá vigente 
o sistema de entrega de recursos previsto no art. 31 e Anexo da Lei Complementar 
nº 87, de 13 de setembro de 1996, com a redação dada pela Lei Complementar nº 
115, de 26 de dezembro de 2002. 

        § 4º Os Estados e o Distrito Federal deverão apresentar à União, nos termos 
das instruções baixadas pelo Ministério da Fazenda, as informações relativas ao 
imposto de que trata o art. 155, II, declaradas pelos contribuintes que realizarem 
operações ou prestações com destino ao exterior. 

                                            
340 Idem. p. 18. 
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Afora as desonerações e as compensações, a chamada Lei Kandir também previu 

um sistema de creditamento tributário dos sujeitos passivo e ativo das obrigações tributárias 

de ICMS, ressarcimento do imposto cobrado nas fases anteriores da cadeia de consumo, 

devido à não-cumulatividade do ICMS (Art. 155, §2º, I, CF), evitando a superposição de 

cobranças de ICMS no mesmo processo. 

Ou seja, ao sujeito passivo é assegurado o direito de creditar-se do imposto 

anteriormente cobrado em operações de que tenha resultado a entrada de mercadoria, real ou 

simbólica, no estabelecimento, inclusive destinada ao seu uso ou consumo, ou ativo 

permanente, ou o recebimento de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou de 

comunicação341. 

Tal construção criou uma situação ainda mais desequilibrada para estados 

exportadores que não tenham uma economia dinâmica de produção destes insumos. Ou seja: 

a Amazônia como foco de perda de receitas, somente. 

Eduardo Costa, analisando o caso do estado do Pará, chamou essa política 

tributária de desonerações e compensações estaduais, bem como o creditamento tributário 

de Política da “queda, coice e deboche”342. 

A “queda” é representada pelas perdas com a desoneração que o Estado do Pará 

receberia com a arrecadação de ICMS sobre os minérios exportados, sendo sabidamente uma 

economia subsistente da extração mineral. O “coice”, por sua vez, estaria consubstanciado 

nas “perdas não supridas pelo sistema de compensação, eis que a Lei Kandir não previu a 

devolução de numerários idênticos aos que o Estado deixou de arrecadar”. Por fim, o 

“deboche”, materializado quando a União impôs aos estados o dever de restituir os créditos 

tributários nas situações previstas na lei Kandir.343 

Cabe o destaque sobre as perdas totais, em números, que representou a alteração 

legislativa para os estados exportadores e, em especial, para o Pará. Tal número final foi 

levantado pela Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas do Estado do Pará – 

FAPESPA e corresponde, para todos os estados, numa estimativa total de R$-466,9 Bilhões 

                                            
341 COSTA, Eduardo José M.; DIAS, Elizabeth do Socorro dos Santos e; SILVA, Tatiane Vianna da; A Lei 
Kandir e o Estado do Pará: Inconstitucionalidades, Perdas e Impactos na capacidade de promoção de 
políticas públicas. Belém: Marques Editora, 2015. p. 62-63. 
342 Idem. p. 63. 
343 Idem. p. 63-64. 
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de reais, no período de 1997-2015, do qual, para o Pará, corresponde a R$ 44,2 Bilhões de 

reais no mesmo período344. 

Sem dúvidas, um desequilíbrio federativo definido politicamente e não 

estrategicamente, que pôs em xeque o poder financeiro para que os governos – estaduais e 

municipais – da Amazônia pudessem fazer frente às tragédias diárias vividas numa realidade 

como a amazônica, onde muitos dos seus estados são – ou virão a ser – dependentes das 

receitas oriundas dos empreendimentos minerários ou hidrelétricos, principalmente. 

 

5.1.2 A Política de tributação de Energia (ICMS) “no Destino”. 

 

Segundo Murilo Rodrigues da Cunha Soares, a energia elétrica é uma das bases 

tributáveis mais “apetitosas” que existem. E são dois os fatores principais que a torna assim: 

O primeiro é, obviamente, a base tributável. Segundo, a arrecadação de tributos sobre a 

energia elétrica é extremamente facilitada, uma vez que sua geração e distribuição é realizada 

por poucos e grandes empreendimentos, inseridos na economia formal, cujos controladores 

são concessionários ou permissionários de serviços públicos. A medição da produção e 

distribuição é relativamente fácil e monitorada por uma série de outros órgãos 

governamentais. Ou seja, os tributos incidentes sobre a energia elétrica são praticamente 

insonegáveis345. 

Assim como ocorria na tributação sobre a mineração antes da Constituição de 

1988, a energia elétrica era tributada através do Imposto Único sobre Energia Elétrica – 

IUEE, instituído em 1954, e cujas receitas eram destinadas ao Fundo Federal de 

Eletrificação, para serem aplicadas na produção, transmissão e distribuição de energia 

elétrica. Do total da arrecadação do imposto, 40% pertenciam à União e 60% aos Estados, 

Distrito Federal e Municípios, sendo 5/6 para os Estados e 1/6 para os Municípios. 

E também como aconteceu no caso do Imposto Único sobre Minerais (IUM), 

após a promulgação da Constituição de 1988, a tributação sobre o setor elétrico passou a ser 

feito pelo ICMS. E a regra geral adotada pela nova Constituição para o ICMS foi a mesma 

                                            
344 Pará. Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas do Pará – FAPESPA. Estimativa das perdas 
de arrecadação dos Estados com Desonerações nas exportações da Lei Kandir (1997 – 2015). Nota Técnica. 
Belém: FAPESPA, 2016. 
345 SOARES, Murilo Rodrigues da Cunha. ICMS sobre Energia Elétrica. Biblioteca Digital da Câmara dos 
Deputados. Brasília: Câmara dos Deputados, 2007. p. 3. 
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forma de partilha de recursos do antigo ICM: nas saídas interestaduais entre contribuintes 

do imposto, o Estado de origem ficava com a receita referente à operação interestadual 

(tributada à alíquota de 7% ou 12%, conforme o caso) e o Estado de destino honra o crédito 

da operação interestadual e tributa a operação posterior mediante aplicação da alíquota 

interna (em geral, 18%)346.  

Todavia, a Constituição estabeleceu uma importante exceção à regra geral: a 

tributação do petróleo, seus combustíveis e lubrificantes, e energia elétrica é integralmente 

apropriada pelo Estado de consumo (art. 155, § 2º, X, b).  

Não há outra justificativa plausível para a exceção definida, a não ser: que foi 

uma opção política do legislador constituinte.  

Sobre esta decisão, lembramos o que Fernando Scaff transcreveu em recente 

obra sobre os detalhes do acordo nas sessões preparatórias da Assembleia Constituinte 

envolvendo a definição de tributação “na origem” como regra geral e prevendo a exceção 

ora combatida, de tributar “no destino”, as operações interestaduais relacionadas à petróleo, 

inclusive lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, bem como de 

energia elétrica347.  

Os dados “foram descobertos” pelo autor quando da análise do Mandado de 

Segurança n. 24.312, perante o STF, para discutir a competência de julgamento das receitas 

obtidas dos royalties do petróleo, entre os Tribunais de Contas da União e o do Estado do 

Rio de Janeiro348. Chamou a atenção o “pequeno erro técnico” cometido pelo plenário 

naquele julgamento, ao decidir as receitas como originárias (e não transferidas) dos Estados, 

cujo fundamento que deu origem a este posicionamento foi trazido pelo então Ministro 

Nelson Jobim, no seguinte diálogo, iniciado com a fala do então Ministro: 

“Houve uma grande discussão na constituinte sobre se o ICMS tinha de ser na 
origem ou no destino. A decisão foi que o ICMS tinha que ser na origem, ou seja, 
os Estados do Sul continuavam gratuitamente tributando poupanças consumidas 
nos estados do Norte e Nordeste. 

Aí surgiu um problema envolvendo dois grandes assuntos: energia elétrica – 
recursos hídricos – e Petróleo. 

Ocorreu o seguinte: os estados onde ficasse sediada a produção de petróleo e a 
produção de energia elétrica acabariam recebendo ICMS incidente sobre 
petróleo e energia elétrica. 

                                            
346 SOARES, Murilo Rodrigues da Cunha. Op. Cit. p. 7. 
347 SCAFF, Fernando Facury. Royalties do Petróleo, mineração e energia. Op. Cit. p. 133-155. 
348 Idem. p. 132-133. 
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(...) Então, qual foi o entendimento político naquela época que deu origem a dois 
dispositivos na Constituição? Daí por que preciso ler o parágrafo 1º do art. 20 
em combinação com o art. 155, §2º, X, ambos da Constituição. 

O que se fez? Estabeleceu-se que o ICMS não incidiria sobre operações que se 
destinassem a outros estados – petróleo, inclusive lubrificantes líquidos e gasosos 
e derivados de energia elétrica – ou seja, tirou-se da origem a incidência do 
ICMS. 

(...) 

Assim, decidiu-se da seguinte forma: tira-se o ICMS da origem e se dá aos estados 
uma compensação financeira pela perda dessa receita”349 

 

Ressalta-se que este fundamento foi confirmado na leitura dos anais da 

Assembleia Constituinte e publicados para qualquer um conferir.  

Ainda segundo o autor, a matéria foi exposta na manifestação do constituinte 

baiano Benito Gama, que, ao ter compreendido erroneamente se tratar de uma isenção à 

energia elétrica e aos combustíveis – e não apenas uma inversão à regra do local da 

incidência –, apresentou uma emenda questionando a também inclusão do álcool 

combustível na suposta isenção.350 

Contudo, para contradita-lo, o Constituinte Nelso Sabrá informou do “acordão” 

para alterar a regra: 

“Reza aqui o texto na letra b deste artigo, que ‘sobre as operações que destinem, a 
outros estados, petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos 
dele derivado, e energia elétrica’, não incidirá o ICM ampliado. Tanto o ‘Centrão’ 
quanto o ‘Sistematização’ estabeleceram textos idênticos e com muita 
propriedade, já que não podemos deixar de levar em conta que, no §1º do art. 21351, 
a nossa constituição estabeleceu que é assegurada, nos termos da lei, aos Estados, 
Distrito Federal e Municípios, do resultado da exploração dos recursos hídricos, 
para fim de produção de energia elétrica, de petróleo ou gás natural, e de outros 
recursos minerais, a percepção do respectivo royalties. Aí, portanto, já está 
estabelecido o royalty. Assim, a inclusão do álcool carburante na ‘isenção’ do 
imposto não se justifica, porque não há a compensação através da instituição 
royalty. Essa ressalva é de suma importância, já que também podemos salientar, 
no que concerne a produção de cana-de-açúcar, pelo fato de ser uma produção 
sazonal, que ela sacrifica as comunidades, os municípios e os estados que a 
produzem e, por consequência, o álcool carburante. Dessa forma, julgamos 
pertinentes que incida sobre este produto o Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços (...) porque quando a ‘Sistematização’ e o ‘Centrão’ 
estabeleceram a isenção do imposto para o petróleo e seus derivados, já tinham 
levado em consideração que estes Estados e aos Municípios já haveria o respectivo 
retorno, através das importâncias relativas aos royalties, o que não acontece com 
quem produz álcool carburante”.352 

                                            
349 SCAFF, Fernando Facury. Royalties do Petróleo, mineração e energia. Op. Cit. p. 134. 
350 Idem. p. 142. 
351 O artigo foi modificado posteriormente, resultando no atual art. 20, §1º. 
352 SCAFF, Fernando Facury. Royalties do Petróleo, mineração e energia. Op. Cit. p. 143-144. 
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Ou seja, de fato, a inversão à regra de incidência de tributação “na origem” do 

ICMS foi feito através de um acordo político, sem base técnica, ao que consta, apenas para 

contrapor os interesses dos representantes de suas regiões. 

Este acordo nefasto resultou no atual texto constitucional que prevê a exceção à 

regra do ICMS e a definição da “tributação no destino” (art. 155, §2º, X, “b”, CF). A 

consequência imediata desta deturpação é que os Estados mais ricos e industrializados – 

maiores consumidores de energia elétrica – obtenham proporcionalmente maior volume de 

receitas do que a obtida com as demais mercadorias, produtos e serviços, em detrimento 

daqueles que mais produzem e incorporam os impactos ambientais graves da instalação 

destes empreendimentos.  

O resultado financeiro disso não poderia ter sido outro. Uma Nota técnica da 

Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas do Pará – FAPESPA, elaborada em 

2016, estimou as perdas de arrecadação do ICMS de energia elétrica no estado do Pará entre 

2004 e 2014 no montante de R$ 14,437 Bilhões de reais em termos nominais ou R$ 21,443 

Bilhões em valores corrigidos pelo IPCA até Dezembro de 2015353. 

Este resultado é possível contrair do cruzamento entre o quadro nacional dentre 

os estados, os que mais geram energia e mais consomem. Vejamos: 

 

 

                                            
353 Pará. Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas do Pará – FAPESPA. Estimativa das perdas 
de arrecadação do ICMS de energia elétrica no estado do Pará (2004 – 2014). Belém: FAPESPA, 2016. 
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Agora, o quadro relacionado à arrecadação, por região: 
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Como se pode observar, o quadro que relaciona déficit/superávit confirma a tese 

exposta. A região Norte e o Estado do Pará mais especificamente, ficaram na 2ª colocação 

do ranking de superávit na relação de geração de energia e consumo. Mas é a quinta região 

em arrecadação. Em contraponto, a região Sudeste é a quinta em superávit entre geração e 

consumo, mas é a primeira em arrecadação354. É mais uma deturpação inaceitável. 

Os estados produtores de energia elétrica da Amazônia sofrem todos os impactos 

ambientais com as inundações, alagamentos, perda de bioma, serviços ambientais, impactos 

nas comunidades tradicionais e seu conhecimento associado, mas perdem receitas de ICMS, 

as mais importantes para o Estado e, consequentemente, perde poder financeiro para fazer 

frente a todas as demandas, mantendo a relação de dependência e subdesenvolvimento em 

relação aos demais estados e regiões da Federação. 

Estão claros, portanto, os motivos de que o Licenciamento ambiental é tão 

utilizado pelos poderes locais e pelas comunidades locais para fazer frente ás demandas de 

Políticas Públicas quando da chegada de um empreendimento que, por força da rigidez 

locacional, não pode abandonar o projeto. 

 

5.2. Sugestões para solucionar o impasse entre necessidade de manutenção 

das condicionantes sociais x Limitação legal para sua imposição. 

 

Por todo o exposto neste trabalho, reafirmamos que é imperioso desmistificar 

que o problema do Licenciamento Ambiental no Brasil seja a imposição de condicionantes 

sociais como medidas mitigadoras e compensatórias. 

Além de reiterar tudo o que já foi dito sobre a liberdade conferida pela 

Constituição e pela legislação infraconstitucional para a imposição de condicionantes sociais 

– devido à abertura conceitual e normativa dos termos “meio ambiente”, “desenvolvimento 

sustentável” e “significativo impacto ambiental” principalmente – através do exercício da 

discricionariedade administrativa e pelo papel no processo de desenvolvimento local que 

tem o licenciamento ambiental, através das próprias condicionantes, somos obrigados a dizer 

que o licenciamento ambiental vem sendo utilizado como último recurso de contraponto 

                                            
354 Atenção especial merece a região Sul, pois os resultados no comparativo dependem exclusivamente da 
Usina de Itaipu, a maior em termos de produção. Por causa desta Usina, o estado do Paraná tem o mesmo 
prejuízo do estado do Pará, guardadas as proporções. 
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mínimo ao desequilíbrio federativo imposto para as regiões menos desenvolvidas e ricas em 

recursos naturais. 

Por estas razões, nossa posição é totalmente contrária à completa exclusão das 

condicionantes sociais do licenciamento ambiental. 

No entanto, reconhecemos que, em muitos casos – especialmente naqueles 

relacionados à exploração de recursos naturais não renováveis, reféns da rigidez locacional 

e localizados em áreas menos desenvolvidas em comparação nacional, as condicionantes 

estabelecidas totalmente fora de qualquer sentido de razoabilidade. Em outras situações, 

especialmente em instalações hidrelétricas, até mesmo quando pertinentes, só de 

condicionantes sociais impostas, apenas, representou um incremento na ordem de 15% a 

20% do total do empreendimento. Esse fato também é uma deturpação. 

Neste sentido, opta-se aqui por sugerir algumas soluções práticas de conciliação 

entre os extremos: 

 

5.2.1 Necessidade de reequilíbrio federativo. 

 

O equilíbrio federativo já é uma imposição legal, prevista no art. 3º da 

constituição Federal. Vimos, por exemplo, dois casos em que, no tocante às atividades 

citadas neste trabalho – exploração de recurso minerais e de recursos hídricos para geração 

de energia elétrica – existe deturpações federativas graves, ambas refletidas na famigerada 

Lei Kandir. 

Na mineração, a perda percebida pelos Estados com a desoneração de ICMS nas 

exportações, sem a devida compensação pelo ente nacional – como impõe a própria 

Constituição e a Lei Complementar n. 87/96, impõe prejuízos imensos, diminuindo o poder 

de fazer frente às demandas, tanto cotidianas quando estratégicas para o desenvolvimento de 

qualquer Estado. 

Quanto à tributação do ICMS no destino, no caso da energia elétrica e petróleo 

e seus derivados, corresponde a uma deturpação que coincide aqueles que menos geram e 

mais consomem como privilegiados, enquanto que os que mais geram e menos consomem, 

“pagam a conta” do resto da nação. Para este fenômeno chamamos de “(im)pacto 

federativo”, em alusão ao pacto federativo mal feito na costura política da Constituição. 



191 
 

Gilberto Bercovici já advertia que o grande objetivo de um Federalismo de fato, 

cooperativo como deve ser,  

(...) é a busca da cooperação entre União e entes federados, equilibrando a 
descentralização federal com os imperativos da integração econômica nacional. 
Assim, o fundamento do federalismo cooperativo, em termos fiscais, é a 
cooperação financeira, que se desenvolve em virtude da necessidade de 
solidariedade federal por meio de políticas públicas conjuntas e de compensações 
das disparidades regionais. 

Complementa ainda que, a cooperação financeira tem como característica a 
responsabilidade conjunta da União e entes federados para a realização de políticas 
públicas comuns. O seu objetivo é claro: a execução uniforme e adequada de 
serviços públicos equivalentes em toda a federação, de acordo com os princípios 
da solidariedade e da igualação das condições sociais de vida355. 

 
Ainda, continua o autor, 

Os desequilíbrios regionais geram a necessidade de igualação financeira em favor 
dos entes menos desenvolvidos. A questão diz respeito à Federação como um todo, 
com o objetivo de permitir aos entes mais pobres a utilização de recursos 
suficientes para promover o eu desenvolvimento e capacitação financeira, 
favorecendo a igualação das rendas dentro do país.356 

 

Portanto, para dar vazão ao “espírito federalista”, o Estado Federado brasileiro 

precisa se repactuar. E enquanto isso, as consequências do licenciamento serão a manutenção 

da imposição de condicionantes como um apelo, na verdade, a políticas públicas sociais. 

É inadmissível falar-se em “desburocratização do licenciamento” através da 

exclusão das condicionantes enquanto as deturpações federativas continuam. É como 

remediar uma doença levando o sujeito a óbito. 

 

5.2.2 Necessidade de reequilíbrio federativo. 

 

A segunda sugestão tem relação com as obras importantes para o 

desenvolvimento do país, especialmente aquelas de infraestrutura, que dependem de 

concessão do Poder Público para serem construídas ou implantadas. 

                                            
355 BERCOVICI, Gilberto. Desigualdades Regionais, Estado e Constituição. São Paulo: Max Limonad, 2003. 
p.157-158 
356 Idem. p. 158. 
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Para enfrentar os atrasos e prejuízos ao setor privado, que acabam perdendo 

interesse e se afastando das obras importantes para o país, Fernando Scaff apresenta a 

proposta que colocamos em debate: No caso das hidrelétricas, por exemplo, o Poder Público 

concedente, que no caso da geração de energia hidrelétrica é a União, através da ANEEL, 

deve licitar a obra já com todas as licenças concedidas, as ambientais e sociais dentre elas. 

Ou seja, ao invés de licitar a obra e deixar para a iniciativa privada correr atrás dos 

licenciamentos, o Poder concedente deveria licitar a obra “fechada e licenciada”, inclusive 

com as condicionantes sociais necessárias, que seriam implementadas pelas empresas ou 

consórcios que vencessem a licitação para aquela obra. Nesse processo de licenciamento 

prévio à licitação, o Poder Público concedente é que teria que analisar e enfrentar todas as 

demandas sociais, ambientais e federativas necessárias, colocando-as de verdade no custo 

da obra — grande parte das “externalidades” seriam “internalizadas”357. 

Reputamos ser uma ótima saída, para os empreendimentos de geração de energia 

hidrelétrica. Desta forma, as condicionantes iniciais seriam impostas no processo de auto-

licenciamento que o órgão competente faria e entregaria o projeto pronto para a iniciativa 

privada executá-lo, sem surpresas. 

A vantagem principal é que o custo das condicionantes já seria mensurado, 

descabendo, daí, qualquer alegação de surpresa ou de incremento inesperados nos custos, o 

que é um dos grandes focos do movimento que pede a exclusão das condicionantes sociais. 

 

5.2.3 Definir em lei um valor limite para o estabelecimento de condicionantes 

socioambientais. 

 

Outra sugestão seria impor limites ao estabelecimento de condicionantes sociais, 

a exemplo do que ocorre nas compensações da Lei do Sistema das Unidades de Conservação 

(SNUC), definido pelo art. 36 da Lei n. 9.985/00: 

Art. 36. Nos casos de licenciamento ambiental de empreendimentos de significativo 
impacto ambiental, assim considerado pelo órgão ambiental competente, com fundamento 
em estudo de impacto ambiental e respectivo relatório - EIA/RIMA, o empreendedor é 

                                            
357 SCAFF, Fernando Facury. Esquizofrenia no planejamento da infraestrutura aumenta os gastos. Coluna 
“contas à vista”. Conjur. Disponível em:  
http://www.conjur.com.br/2015-jan-27/contas-vista-esquizofrenia-planejamento-infraestrutura-aumenta-
gastos. 
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obrigado a apoiar a implantação e manutenção de unidade de conservação do Grupo de 
Proteção Integral, de acordo com o disposto neste artigo e no regulamento desta Lei.  

§ 1o O montante de recursos a ser destinado pelo empreendedor para esta finalidade 
não pode ser inferior a meio por cento dos custos totais previstos para a implantação 
do empreendimento, sendo o percentual fixado pelo órgão ambiental licenciador, de 
acordo com o grau de impacto ambiental causado pelo empreendimento. [g.n.] 

 

Naturalmente, a natureza jurídica dessa nova limitação será semelhante da que 

foi instituída pela Lei 9.985/00. Naquele caso, trata-se, conforme entendimento de Érika 

Bechara, de uma “Reparação de danos ambientais futuros”, uma espécie de reparação 

antecipada, devida em virtude de danos não mitigáveis/não evitáveis, identificados antes 

mesmo de sua ocorrência concreta, quando do licenciamento ambiental da atividade358. 

A possibilidade de compensação para reparação de danos futuros é defendida 

pela autora como possível e equiparável à reparação posterior, sendo a única diferença, a 

temporal. 

É o que se pretende acolher para a imposição de condicionantes sociais. No caso 

da Lei n. 9.985/00, apenas será devida a reparação legal se os danos a serem praticados forem 

dentro de Unidades de conservação e a reparação deve ocorrer exclusivamente dentro dessas 

UC’s. 

Ao fim das contas, não teremos tanta alteração assim, com a extensão dessa 

possibilidade para outros empreendimentos que não causem danos a Unidades de 

Conservação. 

Atualmente, como vimos no transcorrer deste trabalho, as condicionantes sociais 

são impostas ilimitadamente e sem critério homogêneo, o que gera muita insegurança 

jurídica aos interessados. Ao se impor uma limitação, estas condicionantes continuarão a 

ocorrer, porém o empreendedor já saberá o máximo que poderá apresentar de incremento. 

Assim, com essas sugestões, demonstramos ser possível a manutenção das 

condicionantes sociais no licenciamento, devido a sua total legalidade e importância para o 

desenvolvimento local. 

 

 

                                            
358 BECHARA, Érika. Licenciamento e Compensação Ambiental na Lei do Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação (SNUC). Op. Cit. p. 194-195 
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CONCLUSÃO 

 

O presente trabalho propôs, como plano principal, discutir profundamente as 

regras de estabelecimento das condicionantes sociais do Licenciamento Ambiental, a partir 

de uma ótica comedida sobre as posições que ganham força no cenário acadêmico, 

jurisdicional e político-legislativo, no sentido de excluir as condicionantes sociais do 

processo de licenciamento ambiental, por serem, muitas vezes, afeitas a obrigações que (i) 

estão relacionadas à Políticas Públicas, ou seja, vinculadas à obrigações que, na verdade, 

seriam originariamente do Poder Público e; (ii) quando são incluídas no licenciamento, 

representam um imenso incremento no custo inicial dos empreendimentos, impossível de ser 

vislumbrado no momento da decisão sobre empreender ou não. 

Não são, obviamente, em todos os licenciamentos que ocorrem estes fenômenos. 

Empreendimentos simples, urbanos, localizados em regiões com bom padrão de 

desenvolvimento e que tenha minimamente razoáveis as prestações de serviços Públicos, 

pouco sofrem com isso. Mesmo porque se sofressem, o empreendedor teria plena liberdade 

de escolher outra localidade, outro tipo de negócio ou simplesmente por querer lidar com 

outro órgão licenciador. Nada prende o empreendimento à região geográfica inicialmente 

prevista. 

Há também os empreendimentos localizados em regiões mais afastadas dos 

centros urbanos. Estes tendem a sofrer mais. Não é por nada além do fato de que a 

comunidade e o Poder Público locais, criam muitas expetativas com a chegada do 

empreendimento, seja pela geração de empregos, seja pelo incremento econômico indireto 

ou pelo aumento de receitas tributárias. Assim, acabam exigindo contrapartidas, inclusive 

no licenciamento, maiores para a instalação dos mesmos. 

Nestas situações, o responsável pelo empreendimento também tem a opção de 

não aceitar e construir seu negócio – comércio, indústria ou serviços – em outros locais, no 

município vizinho ou em outro estado.  

Contudo, situação diferente enfrentam os empreendimentos vinculados à 

localidade regional por conta da Rigidez Locacional, como é o caso da exploração dos 

recursos naturais não renováveis – mineração e petróleo e gás – e a exploração de recursos 

hídricos para a geração de energia elétrica, por exemplo. Nesses casos, especialmente os 
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primeiros por conta do esgotamento dos recursos, há uma relação mais difícil entre a empresa 

e a comunidade local, que geralmente resulta na inclusão de muitas e custosas 

condicionantes ambientais que acabam pesando sobre o plano de investimentos e gerando 

muita insegurança jurídica para projetos. 

A principal deturpação é que essas atividades podem ser consideradas 

estratégicas para o desenvolvimento do país, que deve promover ou facilitar a exploração 

dos mesmos a partir da orientação de sua própria Política Econômica. E sob essa 

justificativa, parcela de governos, iniciativa privada e acadêmicos ressaltam a necessidade 

de flexibilizar o licenciamento ambiental, excluindo a imposição de condicionantes sociais, 

as que mais oneram e atrasam o início das atividades, em média. 

A justificativa é mais do que verdadeira. De fato, o licenciamento representa, 

atualmente, um entrave no fator “tempo” para a emissão das licenças, muitas vezes atraso 

este relacionado à imposição das condicionantes sociais. 

Mangabeira Unger afirmou359 que nada é mais discricionário do que o Direito 

Ambiental e o licenciamento, ressaltando a questão da “anomia”, ou melhor, a ausência de 

leis claras e objetivas, e ausência de uma Avaliação Ambiental Estratégica, que norteie a 

direção das políticas públicas nas áreas de interesse. 

Em suma, o autor está correto. Mas além da alta discricionariedade, há, na 

verdade, um extenso rol de conceitos jurídicos indeterminados, que conferem essa ampla 

margem de discricionariedade ao órgão ambiental. E um desses conceitos vagos e imprecisos 

é da expressão “significativo impacto ambiental”. Aliás, o próprio termo “ambiental” ou 

“meio ambiente”, que lhe faz parte, também o é. 

Este é o maior argumento favorável à legalidade e constitucionalidade360 das 

condicionantes sociais. Elas fazem parte tanto da abrangência conceitual quanto (na verdade, 

por isso) da abrangência normativa de “impacto ambiental”. 

Outro argumento favorável é quanto ao fato de que, a maioria das exigências 

abusivas ou irrazoáveis ocorreu em empreendimentos de exploração de recursos minerais ou 

hídricos para geração de energia, e na Amazônia, por conta da rigidez locacional. 

                                            
359 Nota no Capítulo 2. 
360 Há quem defenda a inconstitucionalidade das condicionantes sociais. Ver Marcos Abreu Torres (Disponível 
em http://www.valor.com.br/legislacao/4216090/mediocridade-no-licenciamento-ambiental.) 
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Atividades como estas são estratégicas para o desenvolvimento de um país ou 

uma localidade. A depender de como um Estado nacional ou federado lidar com essas 

atividades, elas podem vir a ser uma “maldição” ou uma “dádiva”. 

O principal instrumento para cada um dos caminhos a seguir é o que fazer com 

as rendas – diretas e indiretas – oriundas da exploração destes recursos.  

As rendas diretas são os royalties, preços públicos pagos pela alienação de um 

bem. Essas receitas são originárias à União e transferida, boa parte, para estados e 

municípios. 

Vimos que os royalties não têm relação alguma com critérios ambientais, mesmo 

que se tenha notícias que um dos argumentos levantados por aqueles constituintes que 

reclamavam o recebimento de royalties, o fizeram sob a justificativa de compensação 

ambiental. O que importa, nesta natureza, é que não há vínculo algum dos royalties com 

critérios ambientais. O motivo da inclusão e rateio destas receitas originárias foi meramente 

político. 

Sobre as rendas indiretas, vimos que os estados mineradores sofreram duas 

perdas que mostram evidências de um desequilíbrio federativo. A lei Kandir, no tocante à 

exoneração do ICMS dos minérios exportados e a exceção à regra da tributação “na origem” 

para a energia elétrica, a qual foi instituída a regra inversa, de tributação “no destino”. 

Ambas rendas que seriam oriundas das atividades minerárias, petróleo e seus 

derivados, bem como de energia elétrica, aos estados que sofrem os graves impactos 

ambientais e sociais da chegada de um empreendimento desse tamanho, como não ficam no 

“estado produtor”, representam perdas financeiras enormes, que poderiam fazer frente aos 

mais variados investimentos em dinamização econômica e, ao fim, de desenvolvimento 

humano local. 

Tendo este cenário como dado, não podemos concordar em flexibilizar a 

exigência de condicionantes sociais. Elas acabam sendo, mesmo que no seio do 

licenciamento, um único motor de desenvolvimento local, obviamente quando há alguma 

relação com a atividade ou os impactos – diretos e indiretos – por ela gerada. 

Voltando às críticas do setor empresarial e outros – das quais devemos concordar 

–, sugerimos como solução mediada a adoção de alguns parâmetros para a manutenção da 

exigência das condicionantes sociais, mas sem o exagero de praxe, quando é caso. (i) O 
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primeiro é a revisão do pacto federativo, permitindo com que os “estados produtores” 

refaçam jus às receitas antes devidas. 

O segundo, uma sugestão parcial, é a adoção de auto-licenciamento pelo poder 

público antes de fazer as concessões dos empreendimentos. Desse jeito a iniciativa privada 

já tem noção do que e quanto, mais ou menos, irá gastar com o projeto. É mais segurança 

jurídica, o que atrairá mais interessados, sem dúvidas. 

O terceiro é a adoção de um limite percentual do investimento inicial, definido 

em lei, para que os responsáveis pelas atividades licenciadas devam gastar em 

condicionantes sociais. 

Este instrumento já existe na legislação, relacionada à compensação anterior a 

que faz respeito a Lei n. 9.885/00, ao instituir a chamada “compensação ambiental do 

SNUC”. A proposta é no processo de licenciamento. Além da legalidade da imposição delas, 

decorrentes da vagueza conceitual e normativa da matéria ambiental, elas são importantes 

instrumentos – talvez dos únicos – que permitam esse diálogo entre desenvolvimento e 

exploração de recursos naturais, mesmo que no seio do licenciamento. 
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Ambiental. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2011. 
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