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RESUMO 

 

A temática adotada neste estudo monográfico reflete a respeito do estudo do 

instrumento do Licenciamento Ambiental previsto na Lei 6.938/81 (Política 

Nacional do Meio Ambiente), também regulamentada pela Resolução do 

CONAMA 237/97. O objetivo deste trabalho consiste na análise do conceito de 

licenciamento ambiental, as suas etapas, principais características, prazo, 

competência para o licenciamento, bem como análise dos principais reflexos do 

texto inicial do Projeto Lei nº 654/2015 em trâmite perante o Senado Federal, de 

autoria do Senador Romero Jucá, que busca trazer ao ordenamento jurídico um 

procedimento especial para licenciamento de obras e empreendimentos de 

infraestrutura considerados estratégicos e de interesse nacional. 

 

Palavras chave: Licenciamento ambiental. Meio ambiente. Impactos ambientais. 

Legislação ambiental. Direito ambiental. Projeto Lei nº 654/2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

The theme adopted in this monographic study, submitted to the Universidade 

Presbiteriana Mackenzie to obtaining Law Bachelor's title, reflects on the study 

of the Environmental Licensing instrument provided in Law 6.938/81 (National 

Environmental Policy), also regulated by Resolution of CONAMA 237/97. The 

objective of this paper consists in the analysis of the concept of Environmental 

Licensing, its stages, main characteristics, time, competence for licensing and 

analyze the main effects of the forehand text present in the Law's Project No. 

654/2015 in procedure at the Senate, authored by Senator Romero Jucá, which 

seeks to bring the legal system a special procedure for licensing works and 

infrastructure projects considered strategic and national interest. 

 

Key Words: Environmental Licensing. Environment. Environmental Impacts. 

Environmental Legislation. Environmental Law. Law's Project No. 654/2015. 
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INTRODUÇÃO 

 

Com o desenvolvimento econômico decorrente da grande revolução 

industrial começaram a surgir os problemas ambientais, no entanto, com o 

desenvolvimento desenfreado que ocorria na época, os quais estavam girando 

a economia, os problemas ambientais foram totalmente desconsiderados. 

Apenas na década de 1960 que o termo “meio ambiente” foi utilizado pela 

primeira vez numa reunião do Clube Roma, onde detectaram que o crescimento 

econômico desacelerado estava aumentando a utilização dos recursos naturais1. 

No Brasil, as primeiras aplicações para avaliação de impactos ambientais 

surgiram das exigências de órgãos financeiros internacionais para empréstimos 

a projetos governamentais. 

Esta preocupação levou o governo brasileiro sancionar em 1981, uma 

legislação que contemplou fundamentos para proteção ambiental no país, a qual 

vem sendo regulamentada por decretos, resoluções, normas e portarias. Ao 

sancionar a Lei 6.938/81 (Política Nacional do Meio Ambiente) surgiu o 

instrumento do “licenciamento ambiental”, o qual será abordado neste trabalho. 

No âmbito federal, a Constituição Federal Brasileira de 1988 em seu artigo 

225 estabelece que “Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, 

impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-

lo para as presentes e futuras gerações”. Nesse sentido, pensando em um meio 

ambiente equilibrado, que foram criados diversos mecanismos para resguardar 

o meio ambiente, dentre deles pode-se citar o licenciamento ambiental. 

O presente trabalho tem por objetivo o estudo do licenciamento ambiental, 

instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei nº 6.938 de 31 de agosto 

de 1981), efetivado como instrumento de gestão ambiental através da Resolução 

CONAMA nº 237 de 19 de dezembro de 1997, bem como analisar os reflexos de 

uma eventual aprovação do Projeto Lei nº 654/2015. 

O licenciamento ambiental é o processo administrativo indelegável do 

Poder Executivo e deve ser utilizado em todo e qualquer empreendimento que 

                                                           
1https://www.ucs.br/site/midia/arquivos/Sustentabilidade_ambiental_ebook.pdf. Acesso em 
20.10.2016. 

https://www.ucs.br/site/midia/arquivos/Sustentabilidade_ambiental_ebook.pdf
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possa causar impacto ambiental poluidor. Através deste procedimento a 

Administração Pública busca controlar as atividades que interferem nas 

condições ambientais, de forma a compatibilizar o desenvolvimento econômico 

com a preservação do equilíbrio ecológico. 

O licenciamento ambiental é visto e considerado como uma das formas 

mais importantes de defesa do meio ambiente, tendo em vista que o seu rigoroso 

procedimento administrativo analisa diversas questões para viabilizar a 

localização, instalação, ampliação e operação de empreendimentos que possam 

causar degradação ambiental.  

Através deste procedimento administrativo é que os empreendedores 

recebem sua licença ambiental. Esta licença é fruto de todo procedimento 

administrativo que avalia viabilidade, dentre diversos impactos que o 

procedimento pode acarretar. É através deste documento que o prazo de 

validade é definido pelo órgão ambiental e que se estabelece regras, condições, 

restrições e medidas de controle ambiental a serem seguidas. Ao adquirir a 

Licença Ambiental, o empreendedor assume o compromisso com a sociedade 

para manutenção da qualidade ambiental do local em que o 

empreendimento/atividade está sendo implantado. 

Abordaremos neste presente trabalho, o conceito de licenciamento 

ambiental, as suas etapas, características, prazos para análise e prazo máximo 

para licenças, competência para o licenciamento, bem como abordaremos os 

principais reflexos do texto inicial do Projeto Lei nº 654/2015 em trâmite perante 

o Senado Federal, de autoria do Senador Romero Jucá. 

A metodologia adotada neste trabalho consiste na análise bibliográfica de 

diversos autores, bem como legislação vigente quanto ao licenciamento 

ambiental, o seu significado, diversas características e a partir desta análise, 

busca uma comparação para verificar os principais impactos com o 

prosseguimento do Projeto Lei nº 654 em trâmite no Senado Federal. 

Para o desenvolvimento do trabalho de conclusão de curso, foram 

utilizadas pesquisas bibliográficas da área jurídica. 
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2. O LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

 

O licenciamento ambiental possui como principais normas gerais a Política 

Nacional do Meio Ambiente, Lei 6.938 de agosto de 1981, a Resolução CONAMA 

1 de 23 de janeiro de 1986, que dispõe sobre critérios básicos e diretrizes gerais 

para a avaliação de impacto ambiental e a Resolução CONAMA 237 de 19 de 

dezembro de 1997. 

2.1 O CONCEITO E OS PRINCÍPIOS. 

 

Em resumo, tem-se que o procedimento do licenciamento ambiental é “uma 

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

um resultado final e conclusivo”2, conforme ensinamento do Professor Celso 

Antônio Bandeira de Mello, quanto ao conceito de procedimento administrativo. 

Nos termos do disposto na Lei Complementar 140/2011, o licenciamento 

ambiental vem a ser 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”.3 

A Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 6.938/1981), no que tange ao 

licenciamento ambiental, dispõe que “a construção, instalação, ampliação e 

funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadores de recursos 

ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer 

forma, de causar degradação ambiental dependerão de prévio licenciamento 

ambiental”4.  

A Lei nº 6.938/1981 dispõe que compete ao CONAMA, estabelecer normas 

e critérios para o licenciamento de atividades efetiva ou potencialmente 

poluidoras, sendo editada desta forma, a Resolução CONAMA 237/1997, que 

em seu texto legislativo também conceitua o licenciamento ambiental como 

“procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente licencia a 

localização, instalação, ampliação e a operação de empreendimentos e 

                                                           
2 MELLO, Celso Antônio Bandeira. Curso de Direito Administrativo. 2008, cit., p. 491 
3 Artigo 2º, I da Lei Complementar 140/2011 
4 Artigo 10 da Lei Complementar 140/2011 
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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”5. 

O conceito de licenciamento ambiental não ficou somente adstrito aos 

conceitos legais. Grandes doutrinadores também conceituaram este termo, 

conforme veremos. 

O Professor Edis Milaré conceituou o licenciamento ambiental como ação 

típica e indelegável do Poder Executivo na gestão do meio ambiente6. 

Para Antônio Inagê de Assis Oliveira7 “o licenciamento ambiental é o 

instrumento através do qual o órgão ou entidade ambiental competente avalia os 

projetos a ele submetidos, considerando os impactos positivos e negativos, para 

decidir se autoriza ou não a instalação, a ampliação ou o funcionamento do 

mesmo e, em autorizando, se faz ou não exigências para minorar os impactos 

ambientais negativos e maximizar os impactos ambientais positivos”8. 

Para Paulo Antônio de Bessa Antunes “O licenciamento Ambiental é, 

juntamente com a fiscalização, a principal manifestação do poder de polícia 

exercido pelo Estado sobre as atividades utilizadoras de recursos ambientais.”9 

Sendo assim, pode-se concluir que o licenciamento ambiental é o 

procedimento administrativo que tramita perante ao órgão ambiental responsável 

pela gestão ambiental, e que tem o objetivo resguardar a qualidade de vida da 

população por meio de um controle prévio de um projeto que seja capaz de gerar 

impactos sobre o meio ambiente. 

As atividades ou empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental 

estão listadas rol do anexo 1 da Resolução CONAMA 237/1997 e dentre elas 

temos: extração e tratamento de minerais; indústria de produtos minerais não 

metálicos; indústria mecânica; indústria de material elétrico, eletrônico e 

comunicações; indústria de material de transporte; indústria de madeira; 

                                                           
5 Artigo 1º, I da Resolução CONAMA 237/1997 
6 MILARÉ, Edis. Direito do ambiente. 3ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 482. 
7 OLIVEIRA, Antônio Inagê de Assis. Introdução à legislação ambiental brasileira e licenciamento 
ambiental. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005, p. 287. 
8http://www.ambitojuridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=1171#_ftn2. 
Acesso em 25.10.2016 
9 ANTUNES, Paulo Antônio Bessa. Direito Ambiental. 16ª Edição. São ao Paulo. Editora Atlas, 
2014, p. 186 

http://www.ambitojuridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=1171#_ftn2
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indústria de couro e peles; indústria química; indústria de produtos de matéria 

plástica; indústria têxtil, de vestuário, calçados e artefatos de tecidos, dentre 

outros. 

A doutrina, bem como os textos legislativos apresentam diversos conceitos 

sobre o licenciamento ambiental, todos contendo o mesmo sentido. Apesar de 

conceitos com expressões diversas, é claro e incontestável que o fruto de todo 

procedimento administrativo do licenciamento ambiental resulta no documento 

titulado de licença.  

A licença espelha o “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”.10 

Em análise ao conceito do licenciamento ambiental, pode-se concluir que 

este é o mecanismo que possui a máxima prudência para mitigar, controlar, 

evitar, impedir danos ambientais, que ameaçam a qualidade de vida tanto do ser 

humano como da própria natureza, tornando-se imprescindível afirmar que este 

procedimento está totalmente interligado aos princípios que norteiam o direito 

ambiental. Em especial, pode-se citar os princípios da prevenção e da 

precaução. 

Nas palavras do ilustre Paulo Affonso Machado “Prevenir em português, 

prevenir em francês, prevenire em Italiano e to prevent em Inglês – todos têm a 

mesma raiz latina, praevenire, e têm a mesma significação: agir 

antecipadamente”.11 

O princípio da prevenção está relacionado diretamente a um risco certo, 

fundamentado no empecilho de frequência de uma atividade que tem como efeito 

agressão ao meio ambiente. Segundo o Professor Edis Milaré “aplica-se esse 

                                                           
10 Artigo 1º, II da Resolução CONAMA 237/1997 
11MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 21ª Edição. São Paulo: 

Malheiros Editores. 2013. P.122 
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princípio, como se disse, quando o perigo é certo e quando se tem elementos 

seguros para afirma que uma determinada atividade é efetiva perigosa”12  

Nas palavras de Paulo Affonso Machado, a aplicação do princípio da 

prevenção comporta pelo menos doze itens, e menciona os seguintes: “1) 

identificação e inventário das espécies animais e vegetais de um território, 

quanto à conservação da natureza; 2) identificação das fontes contaminantes 

das águas e do ar, quanto ao controle da poluição; 3) identificação e inventário 

dos ecossistemas, com a elaboração de um mapa ecológico; 4) planejamento 

ambiental e econômicos integrados; 5) ordenamento territorial ambiental para 

valorização das áreas de acordo com a sua aptidão; 6) Estudos de Impacto 

Ambiental; 7) prestação de informações contínuas e completas; 8) emprego de 

novas tecnologias; 9) autorização ou licenciamento ambiental; 10) 

monitoramento; 11) inspeção e auditoria ambientais; 12) sanções administrativas 

ou judiciais”.13 

Na prática, o princípio da prevenção busca impedir a ocorrência de danos 

ao meio ambiente, através de medidas acautelatórias, antes da implantação de 

empreendimentos. O EIA/RIMA, instrumento do licenciamento ambiental, 

conforme será demonstrado adiante, é o exemplo típico dessa prática 

preventiva, conforme já mencionado pelo ilustre Paulo Affonso Leme Machado. 

Em atenção ao princípio da precaução, o Professor Édis Milaré afirma que: 

“A invocação do princípio da precaução é uma decisão a ser tomada quando a 

informação científica é insuficiente, inconclusiva, ou incerta e haja indicações de 

que os possíveis efeitos sobre o ambiente, a saúde das pessoas ou dos animais 

ou a proteção vegetal possam ser potencialmente perigosos e incompatíveis 

com o nível da proteção escolhido. ”14  

Ainda, a doutrina ainda conceitua que “Tem se utilizado o postulado da 

precaução quando pretende-se evitar o risco mínimo ao meio ambiente, nos 

casos de incerteza científica acerca da sua degradação. Assim, quando houver 

dúvida científica da potencialidade do dano ao meio ambiente acerca de 

                                                           
12 MILARÉ, Edis. Direito do Meio Ambiente. 8. Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, pg. 
263 
13MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 21ª Edição. São Paulo: 
Malheiros Editores. 2013. P.122 
14 MILARÉ, Edis. Direito do Meio Ambiente. 8. Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, pg. 
264 
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qualquer conduta que pretenda ser tomada (ex. liberação e descarte de 

organismo geneticamente modificado no meio ambiente, utilização de 

fertilizantes ou defensivos agrícolas, instalação de atividades ou obra etc.), 

incide o princípio da precaução para prevenir o meio ambiente de um risco 

futuro”15. 

Em outras palavras, simplificadamente pode-se afirmar que o princípio da 

prevenção possui uma certeza científica sobre o dano ambiental, razão pela qual 

serão tomadas todas as medidas preventivas para evitar futuros danos 

ambientais. 

O princípio da precaução já não possui essa certeza científica e há uma 

decisão a ser tomada diante desta incerteza.  

2.2 ETAPAS DO LICENCIAMENTO. 

 

Conforme dito nas notas introdutórias, o licenciamento ambiental é 

realizado por meio de procedimento administrativo, por meio do qual o órgão 

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

empreendimentos e atividades que utilizem dos recursos ambientais. 

O procedimento do licenciamento ambiental obedecerá às seguintes 

etapas, conforme redação do artigo 10 da Resolução CONAMA 237/1997, 

expressas em oito itens resumidos a seguir, conforme disciplina o Professor Edis 

Milaré16:  

(i) Definição pelo órgão licenciador, com a participação do 

empreendedor, dos documentos, projetos e estudos ambientais 

necessários ao início do processo de licenciamento; 

(ii) Requerimento da licença e seu anúncio público; 

(iii) Análise pelo órgão licenciador dos documentos, projetos e estudos 

apresentados e a realização de vistoria técnica, se necessária; 

(iv) Solicitação de esclarecimentos e complementações pelo órgão 

licenciador; 

(v) Realização ou dispensa da audiência pública; 

                                                           
15 RODRIGUES, Marcelo Abelha. Instituições de Direito Ambiental: parte geral. São Paulo: Max 
Limonad, 202. P. 50 
16 MILARÉ, Edis. Direito do Meio Ambiente. 8. Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 
779 
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(vi) Solicitação de esclarecimentos e complementações decorrentes da 

audiência pública 

(vii) Emissão de parecer técnico conclusivo e, quando couber, parecer 

jurídico; 

(viii) Deferimento ou indeferimento do pedido de Licença, com a devida 

publicidade. 

Sendo deferido o procedimento, e cumpridas diversas exigências do órgão 

ambiental licenciador, serão expedidas as seguintes licenças: 

a) 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;17 

b) 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;18 

c) 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 operação19 

Importante mencionar que poderão ser utilizados procedimentos 

simplificados para as atividades e empreendimentos considerados de baixo 

impacto ambiental e devem ser submetidos à aprovação dos Conselhos de Meio 

Ambiente. 

É possível ainda a adoção de único processo de licenciamento para 

pequenos empreendimentos e atividades similares. A lei ainda dispõe que as 

licenças poderão ser expedidas isoladas ou sucessivamente, de acordo com a 

natureza, características e fase do empreendimento ou atividade. 

                                                           
17 Artigo 8º, I da Resolução CONAMA 237/97 
18 Artigo 8º, II da Resolução CONAMA 237/97 
19 Artigo 8º, III da Resolução CONAMA 237/97 



17 
 

 
 

2.3 ESTUDOS AMBIENTAIS COMO INSTRUMENTO DO PROCESSO DE 

LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

 

A Constituição da República não traz expressamente o termo 

“licenciamento ambiental”, mas impõe ao Poder Público “o dever de exigir e dar 

publicidade ao estudo prévio de impactos ambientais, para a instalação de obra 

ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio 

ambiente”.20 

Estudos Ambientais são todos e quaisquer estudos relativos aos aspectos 

ambientais relacionados à localização, instalação, operação e ampliação de uma 

atividade ou empreendimento, apresentado como subsídio para a análise da 

licença requerida, tais como: relatório ambiental, plano e projeto de controle 

ambiental, relatório ambiental preliminar, diagnóstico ambiental, plano de 

manejo, plano de recuperação de área degradada e análise preliminar de risco.21 

O órgão ambiental após verificar se a atividade ou empreendimento é ou 

não potencialmente causador de significativa degradação do meio ambiente, 

definirá os estudos ambientais pertinentes ao processo de licenciamento. 

O estudo de impacto ambiental (EIA) é o estudo necessário para o 

licenciamento de empreendimentos com significativo impacto ambiental. Este 

documento é exigido pelos órgãos competentes em atendimento ao estabelecido 

no artigo 2º da Resolução Conama nº 01/1986.  

O EIA deve ser elaborado por equipe multidisciplinar e contemplará todas 

as alternativas tecnológicas e de localização de projeto, confrontando-as com a 

hipótese de sua não execução, a identificação e avaliação sistemática dos 

impactos ambientais gerados nas fases de implantação e operação e a definição 

dos limites da área geográfica a ser direta ou indiretamente afetada pelos 

impactos, denominada área de influência do projeto. Levará ainda em 

consideração a bacia hidrográfica na qual se localiza, os planos e programas 

governamentais, propostos e em implantação na área de influência do projeto, e 

sua compatibilidade com o empreendimento cujos impactos estão sendo 

avaliados.22  

                                                           
20 Artigo 225, parágrafo único da Constituição Federal Brasileira/1988. 
21 Artigo 1º da Resolução CONAMA nº 237/97 
22 Artigo 5º da Resolução Conama nº 01, de 1986 
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O Rima é exigido nos mesmos casos em que se exige o EIA. O EIA e o 

Rima são dois documentos distintos com focos diferenciados. O EIA tem como 

objeto o diagnóstico das potencialidades naturais e socioeconômicas, os 

impactos do empreendimento e as medidas destinadas a mitigação, 

compensação e controle desses impactos. Já o Rima oferece informações 

essenciais para que a população tenha conhecimento das vantagens e 

desvantagens do projeto e as consequências ambientais de sua implementação. 

Em termos gerais pode-se dizer que o EIA é um documento técnico e que o Rima 

é um relatório gerencial. 
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3. COMPETÊNCIA PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL E A LEI 

COMPLEMENTAR 140/2011. 

 

Nos termos do disposto dos incisos III, VI e VII do artigo 23 da Constituição 

Federal23, o licenciamento em matéria de meio ambiente é de competência 

administrativa ambiental, comum entre União, Estados, Distrito Federal e os 

Municípios. 

O texto legislativo da Constituição Federal recepcionou a Lei nº 6.938/1981 

(Política Nacional de Meio Ambiente), e estabeleceu que os membros 

federativos deveriam compartilhar responsabilidade sobre a condução de 

questões ambientais, tanto no que se refere à competência legislativa, quanto 

no que se refere à competência administrativa comum. 

A redação do antigo artigo 10 da Lei nº 6.938/1981 era de que o critério 

para a identificação do órgão habilitado para o licenciamento ambiental era 

cumulativo, podendo, portanto, ser exigido pelos três níveis de governo. 

Esta decisão era sustentada pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual 

vislumbrava a possibilidade de duplicidade de licenciamento ambiental. Esta 

posição foi defendida pelo Ministro José Delgado no julgamento do Recurso 

Especial nº 588.022-C (2003/0159754-5)24. 

                                                           
23 Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: 
(...) 
III - proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os 
monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos; 
(...) 
VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas; 
VII - preservar as florestas, a fauna e a flora; 
24 ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESASSOREAMENTO DO RIO 
ITAJAÍ-AÇU. LICENCIAMENTO. COMPETÊNCIA DO IBAMA. INTERESSE NACIONAL. 1. 
Existem atividades e obras que terão importância ao mesmo tempo para a Nação e para os 
Estados e, nesse caso, pode até haver duplicidade de licenciamento. 2. O confronto entre o 
direito ao desenvolvimento e os princípios do direito ambiental deve receber solução em prol do 
último, haja vista a finalidade que este tem de preservar a qualidade da vida humana na face da 
terra. O seu objetivo central é proteger patrimônio pertencente às presentes e futuras gerações. 
3. Não merece relevo a discussão sobre ser o Rio Itajaí-Açu estadual ou federal. A conservação 
do meio ambiente não se prende a situações geográficas ou referências históricas, extrapolando 
os limites impostos pelo homem. A natureza desconhece fronteiras políticas. Os bens ambientais 
são transnacionais. A preocupação que motiva a presente causa não é unicamente o rio, mas, 
principalmente, o mar territorial afetado. O impacto será considerável sobre o ecossistema 
marinho, o qual receberá milhões de toneladas de detritos. 4. Está diretamente afetada pelas 
obras de dragagem do Rio Itajaí-Açu toda a zona costeira e o mar territorial, impondo-se a 
participação do IBAMA e a necessidade de prévios EIA/RIMA. A atividade do órgão estadual, in 
casu, a FATMA, é supletiva. Somente o estudo e o acompanhamento aprofundado da questão, 
através dos órgãos ambientais públicos e privados, poderá aferir quais os contornos do impacto 
causado pelas dragagens no rio, pelo depósito dos detritos no mar, bem como, sobre as 
correntes marítimas, sobre a orla litorânea, sobre os mangues, sobre as praias, e, enfim, sobre 
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A fundamentação utilizada por diversos juristas para justificar a vantagem 

de se licenciar o mesmo empreendimento em diversos níveis federativos seria o 

aumento da tutela ao meio ambiente. Por outro lado, a desvantagem desta 

superposição de competência seria a onerosidade e morosidade no 

procedimento e diversas vezes. 

Após muitos anos de discussão, foi editada a Lei Complementar 140 de 08 

de dezembro de 2011, em atendimento ao parágrafo único do artigo 23 da 

Constituição Federal25, com intuito de fixar normas para cooperação entre União 

Estados e Municípios nas ações administrativas, conferindo o licenciamento a 

um único nível de competência, conforme artigos 7º, 8º, 9º da citada Lei 

Complementar, os quais serão abordados em breve. 

Conforme ensinamento do Professor Édis Milaré “Adianta-se, desde logo, 

que a regra básica é a da competência espacial derivada da amplitude dos 

impactos: toda matéria local atrai a competência licenciatória do Município (art. 

9º, XIV, “a”); a microrregional fica com o Estado (art. 8º, XIV, da LC 140/2011 

c/c. art. 25, §1º., CF; e a supraestadual clama pela interferência da União (art. 

7º, XIV, “e” da LC 140/2011”26. 

Assim, verifica-se que sempre que possível a sobreposição de 

competências será evitada, nos termos da Lei Complementar 140/2011, que 

estabelece que os Estados devem promover seu licenciamento, respeitando as 

atribuições da União e dos Municípios, que por sua vez, também respeitam as 

demais. 

A especialidade do licenciamento ambiental vem explicitada no caput do 

artigo 13 da Lei Complementar 140/2011, que admite licenciamento ambiental 

por único ente federativo. No entanto, no §1º deste mesmo artigo27, dispõe que 

                                                           
o homem que vive e depende do rio, do mar e do mangue nessa região. 5. Recursos especiais 
improvidos. (STJ, REsp 558.022/SC, 1ª Turma Julgadora, julgamento 17.02.2004, Ministro José 
Delgado, DJ 05.04.2004) 
25 AArt. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: 
(...) 
 Parágrafo único. Leis complementares fixarão normas para a cooperação entre a União e os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do 
bem-estar em âmbito nacional.  
26 MILARÉ, Edis. Direito do Meio Ambiente. 8. Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, pg. 
789 
27 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.  
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os demais entes federativos podem se manifestar ao órgão responsável por 

emitir a licença, de modo não vinculante. 

A seguir, estudaremos com mais detalhes a distribuição de competências. 

3.1  LICENCIAMENTO FEDERAL. 

 

O licenciamento ambiental no âmbito federal está disposto no artigo 7º, 

inciso XIV e parágrafo único da Lei Complementar 140/201128. 

Neste caso, o licenciamento ocorre através do Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA). Após a edição da Lei 

Complementar, também foram editadas portarias do Ministério do Meio 

Ambiente e Portarias Interministeriais (com a Secretaria Especiais de Portos e 

Ministérios dos Transportes), regulamentando os procedimentos de 

licenciamento ambiental federal para diversos tipos de empreendimento. 

No exercício de sua competência, o IBAMA, poderá considerar o exame 

técnico elaborado pelos órgãos ambientais dos Estados e Municípios em que 

                                                           
§ 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.  
(...) 
 
28 Art. 7o  São ações administrativas da União:  
(...) 
XIV - promover o licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades:  
a) localizados ou desenvolvidos conjuntamente no Brasil e em país limítrofe;  
b) localizados ou desenvolvidos no mar territorial, na plataforma continental ou na zona 
econômica exclusiva;  
c) localizados ou desenvolvidos em terras indígenas;  
d) localizados ou desenvolvidos em unidades de conservação instituídas pela União, exceto em 
Áreas de Proteção Ambiental (APAs);  
e) localizados ou desenvolvidos em 2 (dois) ou mais Estados;  
f) de caráter militar, excetuando-se do licenciamento ambiental, nos termos de ato do Poder 
Executivo, aqueles previstos no preparo e emprego das Forças Armadas, conforme disposto na 
Lei Complementar no 97, de 9 de junho de 1999;  
g) destinados a pesquisar, lavrar, produzir, beneficiar, transportar, armazenar e dispor material 
radioativo, em qualquer estágio, ou que utilizem energia nuclear em qualquer de suas formas e 
aplicações, mediante parecer da Comissão Nacional de Energia Nuclear (Cnen); ou  
h) que atendam tipologia estabelecida por ato do Poder Executivo, a partir de proposição da 
Comissão Tripartite Nacional, assegurada a participação de um membro do Conselho Nacional 
do Meio Ambiente (Conama), e considerados os critérios de porte, potencial poluidor e natureza 
da atividade ou empreendimento; 
Parágrafo único.  O licenciamento dos empreendimentos cuja localização compreenda 
concomitantemente áreas das faixas terrestre e marítima da zona costeira será de atribuição da 
União exclusivamente nos casos previstos em tipologia estabelecida por ato do Poder Executivo, 
a partir de proposição da Comissão Tripartite Nacional, assegurada a participação de um 
membro do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) e considerados os critérios de porte, 
potencial poluidor e natureza da atividade ou empreendimento. 
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estiver localizado o empreendimento, e ainda, deverá considerar o exame de 

outros órgãos e entidades da Administração Pública Federal envolvidos no 

procedimento, como, por ex., o Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade – ICMBio, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

– IPHAN, a Fundação Nacional do Índio – FUNAI, a Fundação Cultural Palmares 

– FCP, dentre outros. 

A manifestação destes órgãos possui a finalidade de auxiliar na análise do 

licenciamento ambiental, os quais devem apontar eventuais óbices ao 

prosseguimento no procedimento ou ainda determinando condicionantes, as 

quais serão acatadas ou não pelo IBAMA. 

Muito já se questionou sobre o caráter de vinculação destes 

posicionamentos de outras entidades intervenientes, mas o entendimento 

majoritário da doutrina entende que não há vinculação quanto aos exames e 

pareceres emitidos. 

Importante mencionar, que uma característica importante do licenciamento 

ambiental efetuado pelo IBAMA é a realização de audiência pública. 

A audiência pública contempla uma das etapas da avaliação do impacto 

ambiental e o principal canal é a participação da comunidade nas decisões. Este 

procedimento consiste na apresentação do conteúdo do estudo e do relatório 

ambiental, e escutam da comunidade as dúvidas, críticas e sugestões. 

Essas audiências ocorrem por determinação do IBAMA, ou por solicitação 

civil, do Ministério Público ou mais de 50 cidadãos. 

3.2  LICENCIAMENTO ESTADUAL/DISTRITAL. 

 

O licenciamento estadual/distrital fica a cargo dos Estados ou do Distrito 

Federal em ralação aos empreendimentos e atividades com impacto ambiental 

que ultrapassa os limites territoriais de um ou mais municípios. Além do mais, as 

ações administrativas do Estado quanto ao licenciamento ambiental estão 

descritas no artigo 8º, incisos XIV e XV da Lei Complementar 140/201129.  

                                                           
29 Art. 8o  São ações administrativas dos Estados:  

XIV - promover o licenciamento ambiental de atividades ou empreendimentos utilizadores de 
recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de 
causar degradação ambiental, ressalvado o disposto nos arts. 7o e 9o;  
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De acordo com os incisos acima mencionados, o licenciamento ambiental 

é realizado pelos Estados nos casos que houver degradação ambiental que não 

estejam listados nos artigos 7º da Lei Complementar 140/2011 (ações 

administrativas da União) e artigo 9º da Lei Complementar 140/2011 (ações 

administrativas do Município), bem como em casos que envolvam áreas de 

conservação. 

Cada Estado possui seu Órgão Ambiental Estadual próprio, os quais estão 

subordinados as legislações gerais sobre o licenciamento ambiental, como a 

Resolução CONAMA 237/97 e 01/86, no entanto, criarão seus procedimentos 

próprios. 

3.3 LICENCIAMENTO MUNICIPAL. 

 

O critério para licenciamento em nível municipal está descrito no artigo 9º, 

XIV da Lei Complementar 140/201130. 

Conforme pode-se observar no artigo 9º, XIV, “a” da Lei Complementar 

140/2011, o licenciamento ambiental ficará a cargo do Município, em casos que 

o empreendimento cause impacto ambiental de âmbito local, o qual será definido 

pelos Conselhos Estaduais de Meio Ambiente. 

Assim, cada Município deverá instituir o seu sistema municipal de meio 

ambiente, com uma estrutura institucional e devida interação com a comunidade 

nessa matéria. 

No licenciamento ambiental realizado pelo Município, também poderá 

ocorrer a interação com demais órgãos intervenientes, e assim como nos demais 

órgãos federativos, o Município também não está vinculado a essas 

manifestações. 

                                                           
XV - promover o licenciamento ambiental de atividades ou empreendimentos localizados ou 
desenvolvidos em unidades de conservação instituídas pelo Estado, exceto em Áreas de 
Proteção Ambiental (APAs); 
30 Art. 9o  São ações administrativas dos Municípios:  
(...) 
XIV - observadas as atribuições dos demais entes federativos previstas nesta Lei Complementar, 
promover o licenciamento ambiental das atividades ou empreendimentos:  
a) que causem ou possam causar impacto ambiental de âmbito local, conforme tipologia definida 
pelos respectivos Conselhos Estaduais de Meio Ambiente, considerados os critérios de porte, 
potencial poluidor e natureza da atividade; ou  
b) localizados em unidades de conservação instituídas pelo Município, exceto em Áreas de 
Proteção Ambiental (APAs); 
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3.4  COMPETÊNCIA PARA FISCALIZAÇÃO E APLICAÇÃO DE 

PENALIDADES ADMINISTRATIVAS. 

 

Certo que a competência para promover o licenciamento ambiental ocorre 

através de um único ente federativo. No entanto, em proteção ao meio ambiente, 

os entes federativos têm a faculdade de fiscalizar as atividades licenciadas 

modificadoras do meio ambiente, não existindo, relação alguma de hierarquia e 

especialidade. 

Em outras palavras, temos que a competência para fiscalização é comum. 

Todos os entes federativos devem e podem proteger o meio ambiente e 

combater a poluição. Os entes federativos devem atuar sempre que necessário. 

Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça em decisão proferida no 

Recurso Especial nº 1.479.316-SE (2014/0225211-9), manifestou seu 

posicionamento de que não há em que se falar em competência exclusiva de um 

ente da federação quando se tratar de medidas protetivas31. 

Conforme pode-se observar tratando-se de fiscalização os diferentes entes 

federativos podem fiscalizar as atividades poluidoras, visando o meio ambiente 

sustentável e saudável. 

Nesse sentido, leciona o Professor Edis Milaré: 

A competência para fiscalizar está igualmente prevista no 
art. 23 da Constituição de 1988 e se insere, portanto, 
dentro da competência comum de todos os entes 
federados. A interpretação do referido artigo, no tocante à 
fiscalização ambiental, deve ser feita de forma ampliativa, 
no sentido de que a atividade seja exercida 
cumulativamente por todos os entes federativos.32 

                                                           
31PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. ÁREA PRIVADA. MATA ATLÂNTICA. 
DESMATAMENTO. IBAMA. PODER FISCALIZATÓRIO. POSSIBILIDADE. MINISTÉRIO 
PÚBLICO FEDERAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM . 
EXISTÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Não há falar em competência exclusiva de um ente da 
federação para promover medidas protetivas. Impõe-se amplo aparato de fiscalização a ser 
exercido pelos quatro entes federados, independentemente do local onde a ameaça ou o dano 
estejam ocorrendo, bem como da competência para o licenciamento. 2. A dominialidade da área 
em que o dano ou o risco de dano se manifesta é apenas um dos critérios definidores da 
legitimidade para agir do Parquet Federal. 3. A atividade fiscalizatória das atividades nocivas ao 
meio ambiente concede ao IBAMA interesse jurídico suficiente para exercer seu poder de polícia 
administrativa, ainda que o bem esteja situado dentro de área cuja competência para o 
licenciamento seja do município ou do estado, o que, juntamente com a legitimidade ad causam 
do Ministério Público Federal, define a competência da Justiça Federal para o processamento e 
julgamento do feito. Recurso especial provido. 
MILARÉ, Edis. Direito do Meio Ambiente. 6. Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, pg. 881. 
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A atividade fiscalizatória tem o poder e o dever de ser exercida por todos 

os entes federativos de forma a resguardar o meio ambiente. No entanto, quando 

se constatar a ocorrência de alguma infração ambiental, qual órgão será 

responsável pela aplicação de multa ambiental? 

Neste sentido, quanto à aplicação de penalidades administrativas, o “caput” 

artigo 17 da Lei Complementar 140/201133 dispõe que o órgão ambiental 

competente para lavrar auto de infração é àquele responsável pelo licenciamento 

ambiental. 

Prosseguindo na leitura deste artigo, pode-se obervar que o parágrafo 3º 

dispõe que o exercício pelos entes federativos da atribuição comum de 

fiscalização podem lavrar auto de infração e instaurar processo administrativo 

para apuração de infrações à legislação ambiental, no entanto, prevalecerá o 

auto de infração lavrado por órgão ambiental que detenha a atribuição da 

competência para o licenciamento. 

De uma leitura estritamente literal dos termos do artigo 17 da Lei 

Complementar 140/2011, pode-se verificar uma possibilidade de dupla punição. 

No entanto, para aplicação de penalidade de multa, tem-se o entendimento 

de que apenas um órgão ambiental tem a competência para aplicação da 

penalidade. Ou seja, caso haja sobreposição ou bis in idem, deverá prevalecer 

a multa do órgão licenciador original. 

Assim, nos casos práticos, o que vem ocorrendo é que verificada infração 

ambiental, deve-se oficiar o órgão licenciador indagando se existe auto de 

infração lavrado em virtude dos mesmos fatos. Caso exista, deve o órgão 

imediatamente cancelar o auto de infração, devendo seguir a apuração de 

infração juntamente ao órgão licenciador. Caso não exista, poderá prosseguir 

normalmente com o processo administrativo de autuação. 

 

 

 

                                                           
33 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.[...] 
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4. O LICENCIAMENTO E OS PRAZOS. 

  

O órgão ambiental licenciador deve obedecer aos prazos estabelecidos nos 

processos de licenciamento ambiental, os quais estão descritos na Resolução 

CONAMA 237/1997, conforme será demonstrado a seguir. 

4.1  FIXAÇÃO DE PRAZO PARA O PROCESSO DE LICENCIAMENTO 

AMBIENTAL. 

 

A Resolução CONAMA 237/1997 estabeleceu os prazos para análise do 

licenciamento ambiental. Tal disciplina encontra-se respaldo em legislação geral, 

sendo que os Estados e Municípios poderão ter suas regras regulamentadas 

através de legislação própria, mais restritiva. 

O requerimento da licença será apreciado, seguindo os ditames do disposto 

no artigo 14, caput, da Resolução 237/199734, in verbis: 

Art. 14 - O órgão ambiental competente poderá estabelecer 
prazos de análise diferenciados para cada modalidade de 
licença (LP, LI e LO), em função das peculiaridades da 
atividade ou empreendimento, bem como para a 
formulação de exigências complementares, desde que 
observado o prazo máximo de 6 (seis) meses a contar do 
ato de protocolar o requerimento até seu deferimento ou 
indeferimento, ressalvados os casos em que houver 
EIA/RIMA e/ou audiência pública, quando o prazo será de 
até 12 (doze) meses. 
§ 1º - A contagem do prazo previsto no caput deste artigo 
será suspensa durante a elaboração dos estudos 
ambientais complementares ou preparação de 
esclarecimentos pelo empreendedor. 
§ 2º - Os prazos estipulados no caput poderão ser 
alterados, desde que justificados e com a concordância do 
empreendedor e do órgão ambiental competente. 
 

Como pode-se observar, o artigo 14 da Resolução CONAMA 237/1997 

estabelece o prazo máximo de 6 (seis) meses, a contar da entrada no protocolo, 

até o deferimento ou indeferimento da Licença Ambiental. 

Em casos que envolvam EIA/RIMA e/ou audiência pública, em casos de 

grande impacto ambiental, o prazo será de 12 (doze) meses para esta análise. 

                                                           
34 MILARÉ, Edis. Direito do Meio Ambiente. 8. Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, pg. 
802. 
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Esta contagem de prazo é interrompida na elaboração do documento ou 

preparação de esclarecimentos ao empreendedor. 

Verificada a necessidade de complementação ou até mesmo de 

esclarecimentos, o órgão ambiental comunicará uma única vez o empreendedor, 

resguardados os novos fatos, quando a contagem será suspensa até resolver a 

questão do incidente processual35. 

A questão do incidente processual deverá ocorrer no prazo máximo de 4 

(quatro) meses a contar da data da notificação a ser encaminhada pelo órgão 

ambiental36. 

Os prazos para análise também em regra poderão ser alterados, desde que 

haja a devida justificativa e a concordância do empreendedor e do órgão 

ambiental competente. 

4.2  VALIDADE DAS LICENÇAS. 

 

Os prazos de validade das licenças ambientais estão dispostos no artigo 

18 da Resolução CONAMA 237/97. 

A Licença Prévia deverá conter no mínimo o prazo estabelecido na 

elaboração dos planos, programas e projetos, não podendo superior a 5 (cinco 

anos). 

A Licença de Instalação deverá conter no mínimo o prazo estabelecido no 

cronograma para instalação do empreendimento, não podendo ser superior a 6 

(seis anos). 

A Licença de Operação, considerando os planos de controle ambiental, 

deverá conter o prazo mínimo de 4 (quatro) anos e, no máximo 10 (dez) anos. 

O órgão ambiental poderá estabelecer prazos específicos para Licença de 

Operação de empreendimentos que estejam sujeitos ao encerramento em 

prazos inferiores. 

No tocante à renovação da Licença de Operação, o requerimento deve ser 

formulado com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias do fim do seu 

prazo de validade, ficando este automaticamente prorrogado até manifestação 

definitiva do órgão ambiental 

                                                           
35 Lei Complementar 140/2011, Artigo 14, §1º. 
36 Resolução CONAMA 237/97, art. 15 
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A falta de renovação no prazo determinado pela Resolução CONAMA 

237/97, enseja na aplicação do artigo 60 da Lei nº 9.605/199837, que dispõe 

sobre sanções penais e administrativas em atenção as condutas lesivas ao meio 

ambiente. 

Nos termos deste artigo, o funcionamento de estabelecimentos, obras, ou 

serviços potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos 

competentes, enseja na detenção de um a seus meses, ou multa, ou ambas as 

penas cumulativamente. 

Ressalta-se que respeitando os limites da Resolução CONAMA 237/97, os 

legisladores estaduais e municipais, atendidas peculiaridades locais, prever 

prazos diferenciados para vigência das licenças e necessidade de sua 

renovação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
37 Art. 60. Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar, em qualquer parte do território 
nacional, estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente poluidores, sem licença ou 
autorização dos órgãos ambientais competentes, ou contrariando as normas legais e 
regulamentares pertinentes: 
Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente. 
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5. JUSTIFICATIVA DO PROJETO LEI Nº 654/2015 

 

O licenciamento ambiental desde a sua instituição até os dias atuais vem 

levantado sérias críticas e sugestões. Desta forma, em 24.10.2015 foi 

apresentado o Projeto de Lei nº 654/2015 pelo Senador Romero Jucá em trâmite 

perante o Senado Federal. 

Nos termos deste projeto, o objetivo será propor procedimento ambiental 

especial para empreendimentos de infraestrutura considerados estratégicos e de 

interesse nacional38. 

Antes de adentrarmos nos termos dos artigos, necessário entender os 

motivos que levaram o Senador Romero Jucá a apresentar referido Projeto Lei 

ao Congresso Nacional. 

Nos termos de sua justificativa, atualmente, o licenciamento ambiental é 

considerado o grande problema no atraso dos investimentos que tanto 

necessitam nosso pais. Tal fato se justifica pela morosidade dos órgãos 

ambientais, por diversos fatores, inclusive sobreposição de atuação de órgãos, 

paralisação do procedimento por conta de decisões judiciais, insuficiência de 

equipe técnica para análise dos projetos e estudos ambientais. 

Assim, o objetivo desta Lei seria a criação de um procedimento legal 

especial para empreendimentos considerados como estratégicos ao 

desenvolvimento nacional, assegurando a prevalência dos princípios da 

sustentabilidade, celeridade, eficiência, economicidade. 

Ainda, nos termos da sua justificativa, afirma o Senador que a proposta é 

um licenciamento ambiental integrado, célere e eficaz, com emissão de licença 

única. 

Este procedimento será iniciado com o requerimento para obtenção de 

licença ambiental especial junto ao órgão ambiental responsável pelo 

licenciamento. Logo após, o órgão ambiental definirá conjuntamente com os 

órgãos e entidades públicos o conteúdo e elaboração de termo de referência, 

que definirá os estudos, certidões e documentos necessários. 

Ainda sobre a sua justificativa, o Senador Romero Jucá estabelece que 

será criado um comitê específico para cada empreendimento, composto por 

                                                           
38 https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/123372 
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órgão ambiental licenciador e demais órgãos que necessariamente serão 

ouvidos no licenciamento, como exemplo, o Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional (IPHAN), Fundação Nacional do Índio (FUNAI), os quais terão 

prazos para enviar suas considerações. 

Após esta fase de instrução, o órgão ambiental realizará uma análise prévia 

da documentação e solicitará esclarecimentos e complementações, uma única 

vez. Logo após ocorrerá a emissão de parecer técnico conclusivo e a emissão 

da licença única. 

Em sua justificativa, o Senador Romero Jucá afirma que o procedimento 

será minucioso e que garantirá a sustentabilidade e meio ambiente equilibrado, 

o que tornará o procedimento de licenciamento ambiental mais ágil e eficiente 

para atender aos anseios da sociedade. 

5.1. CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Nos termos do artigo 1º do Projeto Lei nº 654/2015, o licenciamento 

ambiental especial será realizado visando o desenvolvimento nacional 

sustentável de empreendimentos como: sistema viário, hidroviário, ferroviário e 

aeroviário; portos e instalações portuárias; energia; telecomunicações; 

explorações de recursos naturais. 

O parágrafo 1º do mencionado artigo estabelece que estes 

empreendimentos estabelecidos no “caput” serão considerados de utilidade 

pública, nos termos do Código Florestal.  

O conceito de utilidade pública está estabelecido no artigo 3º, inciso VIII da 

Lei nº 12.651/201239. 

                                                           
39 Art. 3º, VIII da Lei nº 12.651/2012 – Art. º  Para os efeitos desta Lei, entende-se por: 

(...) 
VIII - utilidade pública: 
a) as atividades de segurança nacional e proteção sanitária; 
b) as obras de infraestrutura destinadas às concessões e aos serviços públicos de transporte, 
sistema viário, inclusive aquele necessário aos parcelamentos de solo urbano aprovados pelos 
Municípios, saneamento, gestão de resíduos, energia, telecomunicações, radiodifusão, 
instalações necessárias à realização de competições esportivas estaduais, nacionais ou 
internacionais, bem como mineração, exceto, neste último caso, a extração de areia, argila, 
saibro e cascalho; 
c) atividades e obras de defesa civil; 
d) atividades que comprovadamente proporcionem melhorias na proteção das funções 
ambientais referidas no inciso II deste artigo; 
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Em seguida, o parágrafo 2º, dispõe que o Poder Executivo indicará por 

decreto o rol de empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental especial. 

O artigo 2º do Projeto Lei nº 654/2015 apresenta os conceitos de 

licenciamento ambiental especial, licença ambiental integrada, órgão licenciador; 

empreendedor; estudos ambientais; condicionantes ambientais; termo de 

referência; impacto ambiental; Estudo de Impacto Ambiental (EIA); Relatório de 

Impacto Ambiental (RIMA), conforme demonstrado resumidamente abaixo. 

O licenciamento ambiental especial será o procedimento administrativo 

destinado ao licenciamento de empreendimentos de infraestrutura estratégico 

utilizadores de recursos ambientais40. 

A licença ambiental integrada será o fruto do licenciamento ambiental 

especial a ser expedida pelo órgão ambiental licenciador e conterá 

condicionante, restrições e medidas para controle ambiental41. 

O órgão ambiental licenciador será o órgão do governo federal ou entidade 

do SISNAMA responsável pelo licenciamento ambiental, observados os 

dispostos nos artigos 7º, 8º e 9º da Lei Complementar 140/201142. 

O empreendedor será a pessoa jurídica de direito público ou privado sujeito 

ao licenciamento ambiental especial43. 

Os estudos ambientais serão os estudos relativos aos aspectos ambientais 

definidos pelo órgão licenciador com participação do empreendedor e demais 

entidades públicas, relacionados a localização, instalação, operação e 

ampliação de empreendimentos44. 

As condicionantes serão medidas, parâmetros estabelecidos pelo órgão 

ambiental licenciador com vistas a evitar, reduzir, recuperar ou compensar os 

impactos ambientais45. 

                                                           
e) outras atividades similares devidamente caracterizadas e motivadas em procedimento 
administrativo próprio, quando inexistir alternativa técnica e locacional ao empreendimento 
proposto, definidas em ato do Chefe do Poder Executivo federal; 
40 Artigo 2º, I do Projeto Lei nº 654/2015 
41 Artigo 2º, II do Projeto Lei nº 654/2015 
42 Artigo 2º, III do Projeto Lei nº 654/2015 
43 Artigo 2º, IV do Projeto Lei nº 654/2015 
44 Artigo 2º, V do Projeto Lei nº 654/2015 
45 Artigo 2º, VI do Projeto Lei nº 654/2015 
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O termo de referência é o documento técnico elaborado que definirá os 

projetos, anuências, certidões e todos os documentos necessários ao 

licenciamento do empreendimento de infraestrutura estratégico46. 

Os últimos incisos se referem ao EIA/RIMA. O EIA é o estudo prévio de 

caráter técnico e interdisciplinar que conterá o diagnóstico ambiental da área e 

analisa todos os impactos ambientais, medidas mitigadora, dentre outros. O 

RIMA é o documento informativo elaborado com fundamento no EIA, em 

linguagem acessível, demonstrando os potenciais impactos ambientais positivos 

e negativos na implantação do empreendimento de infraestrutura estratégico. 

5.2 CAPÍTULO II – DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL ESPECIAL 

 

O artigo 3º do Projeto Lei 654/2015 estabelece que os princípios da 

celeridade, cooperação, economicidade, eficiência, nortearam este 

procedimento administrativo. 

O artigo 4º dispõe que o procedimento seguirá rito uno. Primeiramente, 

ocorrerá a manifestação quanto ao interesse no licenciamento ambiental 

especial, seguido da definição do conteúdo e elaboração de termo de referência, 

ouvidos os órgãos públicos envolvidos que irão compor o comitê específico para 

cada empreendimento. Logo após, será apresentado o requerimento da licença, 

o qual conterá os documentos, projetos, cronograma, estudos. Em seguida 

ocorrerá apresentação das entidades públicas envolvidas, a qual deverá 

apresentar licenças, certidões. 

Com o processo devidamente instruído, ocorrerá a análise pelo órgão 

licenciador a apresentação e solicitação de esclarecimentos e complementações 

que ocorrerá uma única vez, precedida da emissão de parecer técnico conclusivo 

e concessão ou indeferimento da emissão da licença ambiental integrada. 

O conceito de rito único preocupa muito os ambientalistas. Em análise do 

Projeto Lei nº 654/2015, o Ministério Público do Estado de São Paulo, 

devidamente representado por sua Assessoria Jurídica, apresentou Nota 

Técnica nº 30/2016 apresentando publicamente o seu posicionamento em 

                                                           
46 Artigo 2º, VII do Projeto Lei nº 654/2015 
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relação ao Projeto de Lei47. O Ministério Público considera preocupante a 

possibilidade de supressão das fases do licenciamento considerada de grande 

impacto ambiental. Nos termos desta Nota Técnica, o Ministério Público 

considera que em nome da celeridade sacrifica-se o instituto do licenciamento 

ambiental e da proteção do meio ambiente. 

O artigo 5º dispõe sobre os prazos limites para cumprimento de cada etapa 

do licenciamento ambiental especial. 

Este artigo estabelece o prazo de 10 (dez) dias para após a manifestação 

do interesse em obter a licença ambiental especial para o órgão ambiental definir 

a composição do comitê específico para cada licenciamento. Também é 

concedido o prazo de 10 (dez) dias, após publicação da manifestação do 

interesse, para os órgãos anuírem a composição do comitê.  

Caso haja interesse de outro ente público na participação do comitê 

específico, este deverá apresentar requerimento fundamentado ao órgão 

licenciador no prazo de até 5 (cinco) dias após a publicação da manifestação do 

empreendedor, o qual deverá ser decidido em até 5 (cinco) dias. 

Ainda, é estabelecido o prazo de 20 (vinte) dias para que o comitê 

específico acima citado, elabore, apresente e dê publicidade ao termo de 

referência. 

É estabelecido o prazo de 60 (sessenta) dias a partir da publicidade do 

termo de referência para que os empreendedores apresentem os documentos 

exigidos na aquiescência listagem do termo de referência. Também é concedido 

o prazo de 60 (sessenta) dias para que o órgão ambiental analise os documentos 

e solicite complementações que deverão ser apresentadas em até 10 (dez) dias 

após o recebimento da solicitação. 

Após o recebimento dos documentos, o órgão ambiental tem o prazo de 60 

(sessenta) dias para elaboração de parecer técnico conclusivo e concessão da 

licença ambiental integrada. 

Conforme pode-se obsevar o procedimento do licenciamento ambiental 

especial acaba se tornando muito mais célere comparado aos demais, 

principalmente, considerando a magnitude do licenciamento ambiental previsto 

neste Projeto Lei.  

                                                           
47http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/Assessoria_Juridica/notas_tecnicas/Nota%20tecnic
a%20-%20PLS%20-%20654-2015%20(3).pdf. Acesso em 06.11.2016 

http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/Assessoria_Juridica/notas_tecnicas/Nota%20tecnica%20-%20PLS%20-%20654-2015%20(3).pdf
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/Assessoria_Juridica/notas_tecnicas/Nota%20tecnica%20-%20PLS%20-%20654-2015%20(3).pdf
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Considerando os prazos estabelecidos neste artigo, verifica-se que os 

empreendimentos previstos neste Projeto Lei a serem licenciados (sistema 

viário, hidroviário, ferroviário e aeroviário, portos e instalações portuárias, 

energia, telecomunicações, exploração de recursos naturais) poderão obter a 

autorização para seu funcionamento em até 220 dias. 

O descumprimento de prazos pelos órgãos envolvidos acarretará na 

anuência ao procedimento do licenciamento ambiental especial, conforme 

disposição do parágrafo 3º do artigo 4º do Projeto Lei 654/2015. 

Em relação aos prazos estabelecidos no Projeto de Lei, o Ministério Público 

em sua Nota Técnica 30/2016 é firme ao afirmar que os prazos são 

extremamente enxutos e peremptórios. Além do mais, em relação ao instituto da 

aceitação tácita para o caso de ausência de manifestação nos prazos fixados, o 

Ministério Público é categórico ao afirmar que “Tal regime é inviável no atual 

contexto do licenciamento ambiental brasileiro, sobretudo diante da já conhecida 

deficiência estrutural dos órgãos públicos e implicará decisões açodadas, 

calcadas em informações científicas superficiais e insuficientes, com 

gravíssimos riscos de danos irreversíveis ao meio ambiente, ferindo os princípios 

ambientais da prevenção (riscos conhecidos) e da precaução (riscos incertos 

quanto à ocorrência e dimensão dos impactos, mas de difícil ou impossível 

reversão de eventuais consequências ainda não bem conhecidas)48”. 

O artigo 6º dispõe quanto ao prazo de validade para a licença ambiental 

integrada, o órgão ambiental estabelecerá os prazos de validade considerando 

a tipologia do empreendimento. 

Ao se posicionar sobre o Projeto de Lei nº 654/2015 estabelece o Ministério 

Público em sua Nota Técnica nº 30/2016 que a discricionariedade da agência 

ambiental licenciadora é extremamente preocupante, provocando um 

comprometimento do princípio da supremacia do interesse público frente ao 

particular. 

O artigo 7º dispõe que as condicionantes, medidas de controle, suspensão 

ou cancelamento da licença ambiental ocorrerão em duas hipóteses: (i) quando 

ocorrer violação a condicionante ou legislação ambiental ou (ii) omissão ou falsa 

descrição de informações pertinentes à licença ambiental. 

                                                           
48http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/Assessoria_Juridica/notas_tecnicas/Nota%20tecnic
a%20-%20PLS%20-%20654-2015%20(3).pdf. Acesso em 06.11.2016 

http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/Assessoria_Juridica/notas_tecnicas/Nota%20tecnica%20-%20PLS%20-%20654-2015%20(3).pdf
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/Assessoria_Juridica/notas_tecnicas/Nota%20tecnica%20-%20PLS%20-%20654-2015%20(3).pdf
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5.3  CAPÍTULO III – DOS ESTUDOS AMBIENTAIS E DO TERMO DE 

REFERÊNCIA 

 

Quanto aos Estudos Ambientais, bem como a elaboração do Termo de 

Referência, os artigos 8º e 9º do Projeto Lei 654/2015 foram responsáveis para 

tratar sobre o tema. 

O artigo 8º do Projeto Lei trata sobre o termo de referência. Este artigo 

estabelece que o termo deve exigir informações quanto espaços propriamente 

protegidos, bens culturais, áreas ou regiões de risco ou endêmicas para a região 

na área de influência. 

Ainda, o parágrafo 1º deste artigo, estabelece que serão solicitados dos 

integrantes do comitê específico os documentos necessários ao licenciamento. 

O parágrafo 2º determina que este mesmo comitê deverá orientar de forma 

clara a elaboração dos estudos ambientais, em relação aos assuntos de sua 

competência. 

O artigo 9º do Projeto Lei dispõe que os estudos ambientais. Estes estudos 

serão custeados pelo empreendedor e assinado por profissional devidamente 

habilitado e cadastrado no Cadastro Técnico Federal. O estudo deverá analisar 

e apresentar todos os impactos ambientais do empreendimento em operação. 

O empreendedor e os profissionais responsáveis pelo estudo ficarão 

responsáveis pelas informações apresentadas, ficando sujeitas às sanções 

administrativas, civis e penais, em caso de informações falsas. 

O parágrafo 2º estabelece que ficará a critério do órgão ambiental a análise 

quanto à sinergia dos impactos ambientais negativos quanto aos outros 

empreendimentos para a mesma área de influência. 

Em atenção ao parágrafo 2º, o Ministério Público do Estado de São Paulo 

em sua Nota Técnica nº 30/2016 analisa que os impactos sinergéticos em obra 

de infraestrutura são os de maiores magnitudes sobreponto a importância em 

relação aos demais. 

O artigo 10 determina que o empreendedor deverá elaborar o EIA/RIMA 

considerando o empreendimento de infraestrutura estratégico, que for 

considerado como potencialmente causador de significativa degradação do meio 

ambiente. 
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O Ministério Público do Estado de São Paulo ao publicar sua Nota Técnica 

nº 30/2016 estabeleceu que o Estudo de Impacto Ambiental recebeu tratamento 

secundário neste Projeto de Lei, o que poderá acarretar retrocesso na avaliação 

dos danos ambientais de grandes empreendimentos. 

 

5.4. CAPÍTULO IV – DIREITO À INFORMAÇÃO 

 

Em atendimento a Lei nº 10.650/200349, os artigos 11 e 12 do Projeto Lei 

nº 654/2015 foram responsáveis pelas disposições quanto ao direito à 

informação por meio do Programa de Comunicação Ambiental. 

Este programa de Comunicação Ambiental será executado pelo 

empreendedor e objetiva a exposição do projeto e seus impactos, prestação de 

informações sobre os estudos ambientais. 

Durante a execução, o Programa de Comunicação deverá conceder uma 

estrutura física próxima à área de influência direta do empreendimento de 

infraestrutura para receber críticas, sugestões e demandas, a fim de responder 

todas as questões e posteriormente consolidá-las em relatório e encaminhar ao 

órgão licenciador. 

Quanto ao capítulo do Direito à Informação, o Ministério Público na Nota 

Técnica nº 30/2016 criticou a faltada realização a audiência pública como 

requisito obrigatório de audiência pública. O que se pretende é a abertura de um 

Programa de Comunicação com vistas a receber críticas, sugestões e 

demandas, no entanto, não vislumbra uma forte discussão. 

 

5.5. CAPÍTULO VI – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Nas disposições finais, fica estabelecido que serão aplicadas as normais 

gerais do licenciamento ambiental em casos que a Lei for omissa. 

Estabelece, ainda, que o Poder Executivo regulamentará os dispostos na 

Lei, em especial, quanto ao procedimento de habilitação dos empreendimentos. 

                                                           
49 Dispõe sobre o acesso público aos dados e informações existentes nos órgãos e entidades 
integrantes do Sisnama. 
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5.6 – TEXTO FINAL APÓS EMENDAS 

 

Após a apresentação de emendas, o texto inicial sofreu algumas 

modificações, conforme abordaremos a seguir. 

A ementa do Projeto Lei nº 654/2015 passou a conter o seguinte texto: 

“Dispõe sobre o procedimento de licenciamento ambiental especial para 

empreendimentos de infraestrutura considerados estratégicos e de interesse 

nacional e altera a Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, que dispõe sobre a 

Política Nacional do Meio Ambiente”.50 

Conforme pode-se observar o texto final possui disposições para alterar a 

Lei nº 6.938/1981. 

No artigo 2º foi incluído o inciso XI e apresenta o conceito da licença de 

operação. Nos termos do texto final, a licença de operação é o ato administrativo 

que permite a regular operação, após análise da conformidade do 

empreendimento implantado com a licença ambiental. 

No artigo 4º foi acrescentado o inciso VIII, e acrescentou a etapa da licença 

de operação como mais uma etapa do licenciamento ambiental especial. 

No artigo 5º foi acrescentado o inciso VII e concede o prazo de 30 (trinta 

dias) a partir da data em que o empreendedor manifeste interesse em iniciar a 

operação do empreendimento, para que o órgão licenciador cedida sobre a 

licença de operação e proceda à expedição do ato. 

Nesse sentido, foi incluído também o parágrafo 4º e não permite a 

imposição de novas condicionantes ou exigências ao empreendimento, em 

razão da operação do empreendimento, salvo em virtude de fato superveniente. 

Na Nota Técnica nº 30/2016 considera a inclusão deste parágrafo um 

retrocesso ambiental, ao passo que limitar a imposição de novas condicionantes 

pode dificultar a correção de equívocos e omissões nos estudos. 

O artigo 7º determina que o órgão licenciador poderá modificar as 

condicionantes e medidas de controle e adequação quando ocorrer a violação 

de norma legal. Foi suprimida a expressão “inadequação de condicionante ou 

norma legal”. 

                                                           
50 http://legis.senado.leg.br/mateweb/arquivos/mate-pdf/183980.pdf. Acesso em 30.10.2016 

http://legis.senado.leg.br/mateweb/arquivos/mate-pdf/183980.pdf
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Nas disposições finais, foi acrescido novo texto ao artigo 10 da Lei nº 

6.938/1981, devendo ser acrescida como artigo 10-A: 

 

“Art. 10-A. Respeitado o sigilo industrial, o Estudo de 
Impacto Ambiental (EIA) e o respectivo Relatório de 
Impacto ao Meio Ambiente (RIMA), aprovados pelo órgão 
licenciador, serão disponibilizados ao público e comporão 
banco de dados, acessível pela internet. § 1º As 
informações do EIA e do RIMA poderão ser aproveitadas, 
total ou parcialmente, em novos empreendimentos 
submetidos ao licenciamento ambiental situados na área 
de influência do projeto cujo EIA e RIMA se pretenda 
aproveitar. § 2º O aproveitamento de que trata o § 1º fica 
isento de qualquer ônus para o empreendedor e para o 
órgão licenciador, desde que citada a fonte”. 
 

Este artigo trouxe inovação no que tange ao reaproveitamento de 

informações do EIA e do RIMA, em novos empreendimentos que serão 

implementados e licenciados na mesma área de influência do projeto que se 

pretende aproveitar o estudo. 

Após a apresentação do texto final deste Projeto de Lei foram apresentadas 

manifestações externas pela Associação Brasileira de Avaliação de Impacto 

(ABAI), pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, pela Sociedade de 

Arqueologia Brasileira, pela Câmara Municipal de Santa Bárbara d’ Oeste, 

apresentando seus posicionamentos quanto ao prosseguimento do Projeto Lei 

654/2015 apresentado no Senado Federal. 

A Associação Brasileira de Avaliação de Impacto (ABAI) apresentou sua 

manifestação apresentando as fragilidades e efeitos negativos do Projeto Lei 

654/201551. A Associação considera como fragilidades deste projeto o fato de 

poder ser aplicado projetos de infraestrutura de grande impacto ambiental, 

utilizando-se apenas um rito e com uma aprovação muito célere. A Associação 

critica a inexistência de audiência pública, o estabelecimento de prazos 

extremamente curtos e a criação de uma participação social limitada. 

Ainda, importante mencionar que esta manifestação elaborada pela 

Associação Brasileira de Avaliação de Impacto também menciona que a 

aprovação deste Projeto Lei fragiliza o licenciamento ambiental, ao ponto que 

                                                           
51 http://www.senado.leg.br/atividade/rotinas/materia/getPDF.asp?t=189162&tp=1. Acesso em 
01.11.2016. 

http://www.senado.leg.br/atividade/rotinas/materia/getPDF.asp?t=189162&tp=1
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poderão ocorrer novos catástrofes ambientais assim como os acontecimentos 

em Marina/MG. 

Não só esta Associação associou a fragilidade do licenciamento ambiental 

com o desastre ocorrido em Mariana. Instituições como o WWF52 e o 

Greenpeace53 também detectaram estas possibilidades e relembraram o caso 

do desastre ambiental ocorrido em Mariana.  

O Ministério Público do Estado de São Paulo encaminhou Ofício nº 

824/2016 ao Senado Federal, apresentando sua Nota Técnica nº 30/2016, 

conforme já apresentado neste trabalho. O Ministério Público do Estado de São 

Paulo apresentou algumas ponderações quanto alguns artigos e considerou que 

em geral, a proposta do Projeto Lei é contrária aos princípios e compromissos 

assumidos na Comissão Mundial do Clima, bem como é contrária à razoabilidade 

e proporcionalidade para atos do Poder Público. 

A Sociedade de Arqueologia Brasileira (SAB) também apresentou seu 

manifesto contra ao Projeto Lei nº 654/201554. Esta associação considera que o 

Projeto Lei nº 654/2015 cria um procedimento de licenciamento ambiental sem 

necessidade de estudos de impacto ambiental, o qual expõe o patrimônio 

cultural. Ainda, afirma que o Projeto Lei é uma ameaça a proteção e preservação 

do patrimônio arqueológico. A SAB prevê um contexto sombrio para o meio 

ambiente, principalmente no que tange a arqueologia e populações tradicionais. 

A Câmara Municipal de Santa Bárbara d’ Oeste também manifestou seu 

apelo ao Senado Federal para que parasse com a tramitação do Projeto de Lei 

nº 654/2015. A Câmara Municipal mencionou que este modelo de licenciamento 

ambiental foi batizado de “fast-track” que elimina obrigatoriedade das audiências 

públicas e impõe prazos par aos órgãos que auxiliam os processos de 

licenciamento. Ainda considera que "(...)esse projeto inicia um processo 

legislativo de maior liberdade para o licenciamento ambiental de obras, 

acabando com o que havia de segurança estabelecido no Código Ambiental. Se 

ela for aprovada, outras medidas virão e outros instrumentos de segurança e 

                                                           
52 http://www.wwf.org.br/informacoes/noticias_meio_ambiente_e_natureza/?49262. Acesso em 
05.11.2016. 
53http://www.greenpeace.org/brasil/pt/Noticias/PL-do-Senado-enfraquece-Licenciamento-
Ambiental/. Acesso em 05.11.2016. 
54 http://www.senado.leg.br/atividade/rotinas/materia/getPDF.asp?t=196237&tp=1. Acesso em 
05.11.2016. 

http://www.wwf.org.br/informacoes/noticias_meio_ambiente_e_natureza/?49262
http://www.greenpeace.org/brasil/pt/Noticias/PL-do-Senado-enfraquece-Licenciamento-Ambiental/
http://www.greenpeace.org/brasil/pt/Noticias/PL-do-Senado-enfraquece-Licenciamento-Ambiental/
http://www.senado.leg.br/atividade/rotinas/materia/getPDF.asp?t=196237&tp=1
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participação popular na defesa do Meio Ambiente cairão por terra em favor dos 

empreendedores e da devastação”.55 Desta forma, a Câmara apresentou apelo 

para que retire da tramitação o Projeto Lei nº 654/2015, com o intuito de 

preservar os instrumentos legais existentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
55http://www.senado.leg.br/atividade/rotinas/materia/getPDF.asp?t=198504&tp=1. Acesso 
05.11.2016. 

http://www.senado.leg.br/atividade/rotinas/materia/getPDF.asp?t=198504&tp=1
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CONCLUSÃO 

 

Conforme pode-se observar no presente trabalho, o licenciamento 

ambiental atualmente é um procedimento administrativo realizado pelo órgão 

ambiental competente, o qual exige diversas etapas desde a sua solicitação até 

a instalação e efetivo funcionamento da atividade licenciada. 

O grande problema do licenciamento ambiental, nos dias atuais, se refere 

ao tempo para implementação dos empreendimentos, haja vista a morosidade 

dos órgãos ambientais para análise dos casos. Esta morosidade muitas vezes 

se justifica pela insuficiência de servidores públicos para análise dos processos 

e muitas vezes, como são empreendimentos de grande impacto ambiental, o 

órgão realiza análises minuciosas o que dispende certo tempo. Apesar da 

previsão da Resolução CONAMA 237/97 que estabelece o prazo mínimo de 6 

meses e máximo de 12 meses, sabe-se que na prática estes prazos não são 

cumpridos e dependendo da complexidade do empreendimento, o licenciamento 

ambiental pode chegar a 5 anos. 

Assim, pode-se perceber com facilidade os motivos que levaram ao 

Senador Romero Jucá a apresentar o Projeto de Lei do Senado nº 654/2015, 

com vistas a estabelecer o procedimento de licenciamento ambiental especial 

para empreendimentos de infraestrutura considerados de interesse nacional. 

Apesar do Projeto de Lei não apresentar o rol com as atividades a serem 

licenciadas, de leitura ao projeto, sabe-se que o licenciamento será de grandes 

obras envolvendo sistema viário, portos, energia, o que exige uma grande 

complexidade na análise. 

No entanto, apesar de buscar instituir um procedimento mais célere, o 

Projeto Lei nº 654/2015 apresenta potenciais efeitos negativos.   

O Projeto Lei visa a aplicação em projetos de infraestrutura, que apesar da 

justificação quanto ao conceito de “estratégico” acarreta grandes impactos 

socioambientais, o que necessitaria de uma análise muito maior pelo órgão 

ambiental. 

Este procedimento não inclui audiência pública, ou seja, não inclui a 

participação da comunidade que será afetada diretamente na implementação do 

empreendimento considerado estratégico. 
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Além do mais, os prazos são extremamente curtos e incompatíveis com a 

realidade dos órgãos ambientais.  

Outro grande problema que vem gerando fortes críticas ao Projeto Lei é o 

fato de que o projeto surgiu após decisão pelo Senador, e não houve nenhuma 

discussão de especialistas, biólogos, sociedade civil, órgãos ambientais 

licenciadores, Ministério Público. O Projeto de Lei foi apresentado, no entanto, 

seus termos não foram debatidos com especialistas. 

O Projeto Lei pretende definir prazos mais curtos para o licenciamento, no 

entanto, esta definição não resolve os problemas do licenciamento ambiental. 

Uma análise tão rápida quando ao licenciamento ambiental de obras de grande 

impacto ambiental pode aumentar e intensificar os impactos decorrentes dessas 

instalações e até aumentaria e intensificaria os processos judiciais. O 

prosseguimento deste projeto lei também aumentaria os riscos de desastres 

ambientais, como o caso de Mariana. 

Outro ponto chocante neste Projeto Lei se refere a aceitação tácita, em 

casos em que os órgãos intervenientes não consigam se manifestar. Isso tudo 

no atual contexto de ausência de recursos financeiros aos órgãos intervenientes, 

sabe-se que na prática será humanamente impossível a análise destes 

processos, o que prejudicaria seriamente o interesse de áreas de proteção 

ambiental, comunidades quilombolas, dentre outros. 

Conclui-se, portanto, que não é com a aprovação do Projeto Lei 654/2015 

que conseguiremos solucionar os problemas socioambientais. A flexibilização do 

procedimento proposto pelo Senador Romero Jucá ampliará muito mais os 

conflitos e diminuirá a segurança jurídica nas operações. 

A proposta de uma licença ambiental integrada significa a eliminação do 

processo ambiental.  

Com certeza o Projeto Lei vem a ser um retrocesso no que tange às 

legislações ambientais, tendo em vista a ausência da participação dos cidadãos 

e diminui a participação dos órgãos licenciadores de impactos sociais, sem levar 

em conta a flexibilização dos prazos. 

Conclui-se, por fim, que eventual prosseguimento com este Projeto Lei 

acarretaria sérios problemas ao licenciamento ambiental. Não seria um avanço 

ao procedimento administrativo, e sim, um retrocesso. 
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ANEXO A – PROJETO DE LEI 654/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 COMISSÃO ESPECIAL DO DESENVOLVIMENTO NACIONAL 

 

TEXTO FINAL  

 

 

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 654, DE 2015 

 

 

Dispõe sobre o procedimento de licenciamento ambiental 

especial para empreendimentos de infraestrutura considerados 

estratégicos e de interesse nacional e altera a Lei nº 6.938, de 31 

de agosto de 1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio 

Ambiente. 

 
 
 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 
 
 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1º Esta Lei estabelece regras para o licenciamento ambiental especial de 

empreendimentos de infraestrutura estratégicos para o desenvolvimento nacional sustentável e 

necessários à redução das desigualdades sociais e regionais, tais como empreendimentos de: 
 
 

I – sistemas viário, hidroviário, ferroviário e aeroviário;  

II – portos e instalações portuárias; 

III – energia; 
 
 

IV – telecomunicações; 
 
 

§ 1º Os empreendimentos de infraestrutura estratégicos sujeitos ao licenciamento 

ambiental especial de que trata esta Lei serão considerados de utilidade pública para fins do disposto na 

Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012. 
 
 

§ 2º O Poder Executivo indicará, por decreto, os empreendimentos de infraestrutura 

estratégicos sujeitos ao licenciamento ambiental especial previsto nesta Lei. 
 
 
 

Art. 2º Para efeitos desta Lei e de sua regulamentação, definem-se como: 

 

I – licenciamento ambiental especial: o procedimento administrativo específico, 



  

destinado a licenciar empreendimentos de infraestrutura estratégicos, em conformidade com o art. 1º 

desta Lei, utilizadores de recursos ambientais; 
 
 

II – licença ambiental integrada: ato administrativo expedido pelo órgão licenciador 

que estabelece condicionantes, restrições e medidas de controle ambiental que deverão ser obedecidas 

pelo empreendedor para empreendimentos de infraestrutura estratégicos sujeitos ao licenciamento 

ambiental especial; 
 
 

III – órgão licenciador: órgão do governo federal ou entidade do Sistema Nacional do Meio 

Ambiente (SISNAMA) responsável pelo licenciamento ambiental dos empreendimentos de 

infraestrutura estratégicos, observado o disposto nos arts. 7º, 8º e 9º da Lei Complementar nº 140, de 8 

de dezembro de 2011; 
 
 

IV – empreendedor: pessoa jurídica, de direito público ou privado, responsável por 

empreendimento de infraestrutura sujeito ao licenciamento ambiental desta Lei; 
 
 

V – estudos ambientais: estudos relativos aos aspectos ambientais definidos pelo órgão 

licenciador, com a participação do empreendedor e demais órgãos e entidades públicos, relacionados 

a localização, instalação, operação e ampliação de empreendimento de infraestrutura estratégico, 

exigidos e elaborados à custa do empreendedor, necessários ao processo de licenciamento; 
 
 

VI – condicionantes ambientais: medidas, parâmetros, condições ou restrições 

estabelecidas pelo órgão licenciador, no âmbito das licenças ambientais, com vistas a evitar, reduzir, 

mitigar, recuperar ou compensar os impactos ambientais apontados nos estudos ambientais; 
 
 

VII – termo de referência: documento técnico elaborado pelo órgão licenciador e demais 

órgãos e entidades públicos envolvidos no procedimento de licenciamento ambiental, que definirá 

projetos, estudos ambientais, anuências, licenças, certidões e outros documentos necessários ao 

licenciamento do empreendimento de infraestrutura estratégico; 
 
 

VIII – impacto ambiental: alterações benéficas ou adversas ao meio ambiente causadas 

por empreendimentos de infraestrutura estratégicos que diretamente afetem sua área de localização ou 

de influência direta e indireta; 
 
 

IX – Estudo de Impacto Ambiental (EIA): estudo prévio de caráter técnico e 

interdisciplinar que deverá conter o diagnóstico ambiental da área de influência do projeto 

considerando o meio físico, o meio biológico e o meio socioeconômico; a análise dos impactos ambientais 

e de suas alternativas; a definição das medidas mitigadoras e compensatórias dos impactos negativos; e a 

elaboração do programa de acompanhamento e monitoramento dos impactos dos empreendimentos de 

infraestrutura estratégicos potencialmente causadores de significativa degradação do meio ambiente; 
 
 

X – Relatório de Impacto Ambiental (RIMA): documento de caráter informativo, 

elaborado com base no EIA, destinado a promover diálogo com a sociedade, nomeadamente com as 

comunidades das áreas de influência do empreendimento, apresentando de forma objetiva e em 

linguagem acessível, os potenciais impactos ambientais positivos e negativos da implantação do 

empreendimento de infraestrutura estratégico. 

 

XI – licença de operação:  ato que permite a regular operação do empreendimento 

estratégico, após análise da conformidade do empreendimento implantado com a licença ambiental 

integrada e com os projetos, planos e estudos apresentados ao órgão licenciador. 



  

CAPÍTULO II 
 
 

DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL ESPECIAL 
 
 

Art. 3º O procedimento de licenciamento ambiental especial, orientar-se-á pelos 

princípios de celeridade, cooperação, economicidade e eficiência, com o objetivo de promover o 

desenvolvimento nacional sustentável, por intermédio de empreendimentos de infraestrutura estratégicos. 
 
 

Art. 4 º O licenciamento ambiental especial seguirá rito uno, obedecendo às seguintes 

etapas: 
 
 

I – manifestação de interesse de submissão de empreendimento de infraestrutura 

estratégico ao licenciamento ambiental especial junto ao órgão licenciador; 
 
 

II – definição do conteúdo e elaboração do termo de referência pelo órgão 

licenciador, ouvidos os órgãos e entidades públicos envolvidos no licenciamento ambiental, que 

comporão um comitê específico para cada empreendimento, coordenado pelo órgão licenciador; 
 
 

III – requerimento de licença ambiental integrada, acompanhada dos documentos, 

projetos, cronograma e estudos ambientais exigidos, sob a responsabilidade do empreendedor; 
 
 

IV – apresentação, pelos órgãos e entidades públicas envolvidos no licenciamento ao 

órgão licenciador, de anuências, licenças, certidões e outros documentos necessários ao licenciamento 

ambiental especial; 
 
 

V – análise pelo órgão licenciador dos documentos, projetos e estudos ambientais 

apresentados e solicitação de esclarecimentos e complementações, uma única vez; 
 
 

VI – emissão de parecer técnico conclusivo; 
 
 

VII – concessão ou indeferimento da licença ambiental integrada; 

 

VIII – licença de operação. 
 

    
Art. 5º Para fins de cumprimento das etapas do licenciamento ambiental especial, 

observar-se-ão os prazos de até: 
 
 

I – 10 (dez) dias, após a manifestação de interesse do empreendedor, a que se dará 

publicidade, para o órgão licenciador definir a composição do comitê específico para cada licenciamento, 

por meio de notificação aos órgãos e entes públicos componentes; 
 
 

II – 10 (dez) dias, a partir da publicação do ato a que se refere o inciso I, para os órgãos e 

entes públicos notificados anuírem a composição do comitê; 
 

III – 20 (vinte) dias, a partir da publicação do ato a que se refere o inciso II, para que o 

comitê específico elabore, apresente e dê publicidade ao termo de referência; 



 

IV – 60 (sessenta) dias, a partir da publicidade do termo de referência de 

que trata o inciso III para que os empreendedores apresentem as certidões, anuências, licenças 

e documentos de sua responsabilidade exigidos no termo de referência; 
 
 

V – 60 (sessenta) dias, a partir da apresentação dos documentos referidos no 

inciso IV para o órgão licenciador analisar os documentos, projetos e estudos ambientais 

apresentados e solicitar esclarecimentos e complementações, que deverão ser prestadas em 

até 10 (dez) dias após o recebimento da solicitação; 
 

VI – 60 (sessenta) dias, a partir do recebimento dos últimos documentos 

recebidos de que tratam os incisos III e V, para elaboração do parecer técnico conclusivo 

e concessão da licença ambiental integrada, caso o parecer conclua pelo seu deferimento. 

              VII – 30 (trinta) dias, a partir da data em que o empreendedor manifeste 

interesse em dar início à operação do empreendimento, a fim de que o órgão licenciador decida 

sobre licença de operação e proceda à expedição do correspondente ato. 

 
§ 1º A definição do comitê específico pelo órgão licenciador não obsta 

a  que qualquer órgão ou ente público manifeste interesse em sua participação, mediante 

requerimento fundamentado ao órgão licenciador, em até 5 (cinco) dias após a publicação 

prevista no inciso I, que será apreciado em até 5 (cinco) dias pelo órgão licenciador. 
 
 

§ 2º O empreendedor publicará o requerimento de licenciamento referente 

ao inciso III do art. 4º. 
 

§ 3º O descumprimento de prazos pelos órgãos notificados implicará sua 

aquiescência ao processo de licenciamento ambiental especial. 
 

             § 4º  Para fins do disposto no inciso VII do caput deste artigo, é vedada a 

imposição de novas condicionantes ou exigências ao empreendimento, salvo se em virtude da 

superveniência de fato imprevisto originalmente, podendo o órgão licenciador realizar vistoria 

técnica prévia à sua decisão, desde que sem prejuízo do prazo assinalado para que se decida 

sobre a licença de operação. 
 

Art. 6º O órgão licenciador estabelecerá os prazos de validade para a licença 

ambiental integrada levando em consideração a tipologia do empreendimento de infraestrutura 

estratégico. 
 
 

Art. 7º O órgão licenciador poderá modificar as condicionantes e as medidas 

de controle e adequação, suspender ou cancelar licença ambiental integrada, quando ocorrer: 
 
 

I – violação de norma legal; 
 
 

II – omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram 

a emissão da licença ambiental integrada. 
 
 

CAPÍTULO III 
 
 

DOS ESTUDOS AMBIENTAIS E DO TERMO DE REFERÊNCIA 



 

 

 

 
 

Art. 8º O termo de referência deverá exigir informações sobre espaços 

ambientais especialmente protegidos, terras indígenas, quilombolas e de comunidades 

tradicionais, bens culturais especialmente protegidos e áreas ou regiões de risco ou 

endêmicas para malária e outras doenças na área de influência do empreendimento de 

infraestrutura estratégico. 
 
 

§ 1º Serão solicitados dos integrantes do comitê específico que representem 

os órgãos e entes públicos certidões, anuências, licenças e documentos de sua 

responsabilidade; 

 

§ 2º Os integrantes do comitê específico de que trata o § 1º limitar-se-ão 

ao assunto de sua competência e deverão orientar, de forma clara, objetiva e conclusiva, 

a elaboração dos estudos ambientais exigidos para o empreendimento de infraestrutura 

estratégico. 
 
 

Art. 9º Os estudos ambientais necessários ao procedimento de licenciamento 

ambiental especial deverão ser realizados às expensas do empreendedor e por profissionais 

legalmente habilitados e registrados no Cadastro Técnico Federal de Atividades e 

Instrumentos de Defesa Ambiental. 
 
 

§ 1º. O empreendedor e os profissionais que subscrevem os estudos ambientais 

previstos no caput serão responsáveis pelas informações apresentadas, sujeitando-se, quando 

da prestação de informações falsas, inexatas ou imprecisas, às sanções administrativas, 

civis e penais cabíveis. 
 
 

§ 2º. Os estudos ambientais a que se refere o caput deste artigo contemplarão, 

a critério do órgão ambiental, a análise sobre a sinergia dos impactos ambientais negativos 

quanto a outros empreendimentos em operação ou projetados para a mesma área de 

influência. 
 
 

Art. 10. O empreendedor deverá elaborar EIA e RIMA para o 

empreendimento de infraestrutura estratégico que for considerado, pelo órgão licenciador, 

como potencialmente causador de significativa degradação do meio ambiente. 
 
 

Parágrafo único. A elaboração do EIA e do RIMA previsto no caput será 

realizada, às expensas do empreendedor, por equipe multidisciplinar, habilitada nas 

respectivas áreas de atuação e registrada no Cadastro Técnico Federal de Atividades e 

Instrumentos de Defesa Ambiental, devendo o trabalho de coordenação ser registrado no 

respectivo conselho profissional. 
 
 

CAPÍTULO IV 
 

DO DIREITO À INFORMAÇÃO 
 

Art. 11. Para fins de cumprimento da Lei nº 10.650, de 16 de abril de 2003, 

será garantida a prestação de informações ambientais à sociedade referentes ao processo 

de licenciamento ambiental especial por meio do Programa de Comunicação Ambiental. 



 

 

 

 
 

Art. 12. O Programa de Comunicação Ambiental será executado pelo 

empreendedor, sob a orientação do órgão licenciador, após a publicação do termo de 

referência e terá duração mínima de 30 (trinta) dias, nos termos do regulamento. 
 
 

§ 1º O Programa de Comunicação Ambiental objetiva a exposição do projeto 

e seus impactos, a prestação de informações sobre os estudos ambientais, o esclarecimento de 

dúvidas e o recebimento de críticas e sugestões. 
 
 

§ 2º Durante sua execução, o Programa de Comunicação Ambiental deverá 

dispor de estrutura física na área de influência direta do empreendimento de infraestrutura 

para receber críticas, sugestões e demandas de esclarecimentos, as quais serão respondidas e 

consolidadas em relatório a ser encaminhado ao órgão licenciador. 
 
 

CAPÍTULO VI 
 

DAS 

DISPOSIÇÕES 

FINAIS 
 
 

Art. 13. Aplicar-se-ão as normas gerais de licenciamento ambiental aos casos 

omissos nesta Lei. 
 

Art. 14. O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta Lei, inclusive o 

procedimento de habilitação dos empreendimentos ao licenciamento ambiental especial 

previsto. 
 

Art. 15. A Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, passa a vigorar acrescida do 

seguinte art. 10-A: 

“Art. 10-A. Respeitado o sigilo industrial, o Estudo de 

Impacto Ambiental (EIA) e o respectivo Relatório de Impacto ao 

Meio Ambiente (RIMA), aprovados pelo órgão licenciador, serão 

disponibilizados ao público e comporão banco de dados, acessível 

pela internet. 

§ 1º As informações do EIA e do RIMA poderão ser 

aproveitadas, total ou parcialmente, em novos empreendimentos 

submetidos ao licenciamento ambiental situados na área de 

influência do projeto cujo EIA e RIMA se pretenda aproveitar. 

§ 2º O aproveitamento de que trata o § 1º fica isento de 

qualquer ônus para o empreendedor e para o órgão licenciador, desde 

que citada a fonte”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Art. 16. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Sala da Comissão, em 25 de novembro de 2015 

 

 

Senador Otto Alencar, Presidente 

 

 

Senador Blairo Maggi, Relator 

 

 


