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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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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 



197 
 

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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