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RESUMO 

Em sistemas federativos complexos como o encontrado no Brasil, onde se prevê a atuação 

simultânea da União, dos Estados e dos Municípios em diversos aspectos, a definição dos 

limites de atuação de cada um destes entes, seja sob o aspecto legislativo, seja sob o ponto de 

vista material, gera diversos conflitos (positivos e/ou negativos) de competência, trazendo 

insegurança para os administrados em geral. O licenciamento ambiental é um dos mais 

importantes instrumentos de gestão ambiental, buscando-se a concretização do direito 

fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e o desenvolvimento sustentável. 

Apesar de sua relevância, o licenciamento ambiental não tem sido mais efetivo devido às 

divergências na doutrina ambiental com relação à competência. Neste trabalho serão 

analisadas a estrutura de distribuição de competências para a condução de processos de 

licenciamento ambiental, o conflito entre normas, a atuação dos órgãos ambientais 

municipais, a cooperação entre os diversos órgãos licenciadores e a futura edição de lei 

complementar regulamentadora do art. 23 da Constituição Federal. 

 

Palavras-chave: Federalismo, Conflito de Competências, Direito Ambiental, Licença 

Ambiental. 
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ABSTRACT 

 

In complex federal systems as that found in Brazil, which provides simultaneous attributions 

to of the Union, States and Cities in many aspects, the definition of performance limits of 

each of these entities, in procedural or material aspect, generates many (positive and/or 

negative) competence conflicts, bringing insecurity to general administered. Environmental 

licensing is one of the most important instruments of environmental management, seeking the 

realization of the fundamental right to an ecologically balanced and sustainable development. 

Despite its importance, the environmental licensing has not been more effective due the 

conflict related to the authority to regulate regardind environmental law. This essay will 

analyze the structure of competence distribution for conducting the environmental licensing 

processes, the conflict between laws, the performance of the municipal environmental 

agencies, the cooperation between the licensing agencies and the future about the additional 

regulatory law of article 23 of Federal Constitution. 

 

 

Key-words: Federalism, Conflicts of authority to regulate, Environmental Law, 

Environmental Licence. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Com o advento da Constituição de 1988, os Municípios foram expressamente 

considerados como unidades que compõem a República Federativa do Brasil. Sua autonomia 

passou, agora, para a base do regime e comparece como um dos mais importantes e 

transcendentais princípios do nosso direito público. 

Por outro lado, a atual Carta Magna também trouxe grandes novidades naquilo que 

trata sobre a defesa de direitos e garantias individuais, aumentando consideravelmente a gama 

de direitos constitucionalmente tutelados. Entre tais direitos erguidos ao status de “direitos 

constitucionais” se destaca a proteção dada ao meio ambiente. 

O que se percebe da análise da atual Constituição é que, além de ser dotada de um 

capítulo próprio para questões ambientais, é possível encontrar em diversos outros artigos 

obrigações do Estado e da sociedade com o meio ambiente.  

É válido ressaltar, inclusive, que o texto constitucional considerou o meio ambiente 

como elemento indispensável e básico para o desenvolvimento da atividade econômica. 

Assim, a Constituição ponderou que toda atividade econômica se faz mediante a utilização de 

recursos ambientais e, diante de tal constatação, buscou estabelecer mecanismos de utilização 

racional de meio ambiente.  

Dentro dessa perspectiva de utilização racional, todas as atividade capazes de alterar 

negativamente as condições ambientais estariam submetidas ao controle ambiental. O 

licenciamento ambiental surge como uma das modalidades de controle especifico para 

atividades potencialmente capazes de causar degradação ambiental, sendo a mais importante 

manifestação do poder de polícia na esfera ambiental, limitando o desenvolvimento de 

extensa gama de empreendimentos. 

Sendo o direito ambiental ainda recente em relação à maioria dos ramos do direito, a 

competência para o licenciamento ambiental surge apenas como mais uma das grandes 

celeumas na área que a doutrina e a jurisprudência buscam resolver. 

Através da divisão de competências o administrado possui maior segurança de que o 

ato público praticado por um ente não será contrário ao ato de outro sobre o mesmo tema ou, 

ainda, de que não será necessário, uma vez obtida uma licença ambiental, galgar por órgãos 

públicos de outro ente com o mesmo fim, por receito de que o pronunciamento de apenas um 

não lhe sirva ao fim perseguido. 
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O art. 23 da Carta Constitucional, definindo a competência material entre os entes que 

compõem a Federação, estabelece como matéria de competência comum da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, entre outras, proteger o meio ambiente e 

combater a poluição em qualquer de suas formas, bem como preservar as florestas, a fauna e a 

flora. O parágrafo único do mesmo dispositivo, seguindo a tendência do federalismo 

cooperativo surgido na Alemanha, estabelece que lei complementar fixará normas de 

cooperação entre os entes, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em 

âmbito nacional. 

Projetos de lei visando delimitar de uma vez por todas a competência material 

concorrente do art. 23 da Carta Magna tramitam lentamente, não gerando expectativas em 

curto prazo de que os conflitos serão resolvidos. 

Quanto à competência legislativa, muitas pesquisas e doutrinas já foram publicadas a 

respeito do tema. A posição que se tem não é unânime e parece também estar longe de 

alcançar algum consenso. 

Em que pese os entendimentos divergentes, há respaldo na doutrina e na 

jurisprudência tanto para as correntes que entendem ser os municípios competentes, quanto 

para aquelas que entendem pela sua incompetência para as questões de licenciamento.  

O que se buscará nesse estudo é alternativas para um melhor desempenho da 

competência para o licenciamento ambiental, tendo em vista o reconhecimento do Município 

como ente federativo e o federalismo cooperativo adotado pela nossa Constituição Federal, de 

forma que o direito fundamental a um meio ambiente ecologicamente equilibrado se dê de 

forma efetiva, sem causar, contudo, aumento na carga burocrática para o empreendedor. 

Como ponto de partida foi estabelecida a compreensão de Estado Federal, suas 

principais características e modelos de apresentação. A partir daí, passamos a analisar a 

Federação brasileira, salientando suas inovações quanto à adoção de um caráter cooperativo 

entre os entes e a elevação do Município ao patamar de ente federado. 

Por conseguinte, como requisito para o estabelecimento do Estado Federado, é 

analisado o sistema de repartição de competência da Constituição Federal de 1988, com a 

finalidade de destacar as mudanças realizadas pelo constituinte, notadamente ao que diz 

respeito ao federalismo cooperativo e o novo perfil dos Municípios brasileiros. 

Tais considerações iniciais são de vital importância para a análise do complexo 

sistema de competências trazido pela Constituição Federal de 1988 e para fundamentar as 

interpretações que podem ser dadas aos conflitos de competência entre os entes federados. 
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Em sequência, o quarto capítulo traz as diretrizes da tutela constitucional do meio 

ambiente, como forma de enquadrar o tema ambiental no trabalho, inclusive destacando os 

fundamentos constitucionais de sua tutela e seu enquadramento na ordem econômica e seu 

reconhecimento como direito fundamental. 

O quinto capítulo traz a Política Nacional do Meio Ambiente, seus principais 

instrumentos e órgãos e as delimitações iniciais acerca do licenciamento ambiental. Nesse 

ponto, salienta-se as estruturas das normas regulamentadoras exaradas pelo Conselho 

Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) e o alcance das conseqüências da atuação de tal 

órgão. 

Por sua vez, o licenciamento ambiental desponta como o mais importante dos 

instrumentos da gestão ambiental, exercendo um controle prévio das atividades humanas 

capazes de gerar impactos sobre o meio ambiente, em busca da concretização do direito 

fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e o desenvolvimento sustentável 

como meta. 

Apesar de sua relevância, o licenciamento ambiental não tem sido muito efetivo, o que 

pode ser aferido das controvérsias existentes quanto ao tema. Uma das questões que mais 

causam divergências na doutrina ambiental é a competência para se definir o órgão ambiental 

licenciador, matéria tratada no capítulo final. 

A esse ponto, inevitável a abordagem do tema referente à técnica da distribuição de 

competências adotada pelo constituinte de 1988, em especial no que se refere às matérias 

dispostas no art. 23 e 24 da Constituição Federal, respectivamente a competência comum e a 

competência concorrente. 

Nesse contexto, a edição e implementação da lei complementar prevista no parágrafo 

único do art. 23 da CF/88 é, geralmente, indicada como meio de solucionar as divergências 

verificadas entre os órgãos federal, estaduais e municipais integrantes do SISNAMA. 

A aplicação das disposições acerca da Política Nacional do Meio Ambiente, 

promulgada em 1981, traz uma repartição de competências que não mais se coaduna com o 

federalismo adotado pela Lei Maior, gerando grandes celeumas não só para os operadores do 

direito, mas também aos empreendedores que convivem diariamente com a insegurança do 

sistema e muitas vezes passam por diversas esferas administrativas para o desempenho de sua 

atividade econômica. 

O CONAMA, em 1997, tentando enfrentar a questão editou a Resolução nº 237, 

buscando estabelecer um sistema racional de subdivisão das atribuições nas atividades de 

licenciamento ambiental entre as três esferas governamentais. Com um objetivo louvável, traz 
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a Resolução 237 delimitação de conceitos até então inexistentes no ordenamento ambiental, a 

previsão expressa da competência municipal para o licenciamento ambiental e o 

estabelecimento do licenciamento ambiental em um único grau. 

Contudo, ao invés de lograr êxito em seus objetivos, a edição da Resolução apenas deu 

ênfase ao debate sobre as competências, abrindo uma verdadeira fenda entre aqueles que 

pregam a aplicabilidade integral da Lei 6.938/81 por ser este o instrumento implementador do 

licenciamento ambiental e os que pregam a aplicabilidade da Resolução 237 por entender que 

nela estariam expressos os anseios constitucionais acerca da matéria. 

Sendo a repartição de competência matéria eminentemente constitucional, enquanto 

não há a edição da lei complementar que regulamenta o parágrafo único do art. 23, é 

recomendável que se extraia, do próprio texto constitucional, as competências dos entes 

federativos para o licenciamento ambiental.  

Assim, serão ponderadas sistematicamente as disposições constitucionais que tratam 

do tema, no intuito de trazer segurança jurídica ao sistema cooperativo de licenciamento 

ambiental imposto pela Lei Maior. 

Por fim, será analisado o projeto de lei complementar que visa regulamentar o 

federalismo cooperativo a nível ambiental, debatendo os projetos de lei complementar até 

então apresentados, sua condensação em um único texto, o andamento perante as casas 

legislativas e o prognóstico que se tem com relação a promulgação da mesma e a resolução 

dos conflitos no que diz respeito ao licenciamento ambiental. 
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2 FEDERALISMO E A FEDERAÇÃO BRASILEIRA NA CONSTITUIÇÃO DE 1988  

 

 

2.1 AS FORMAS DE ESTADO 

 

Conforme Dallari
1
, a terminologia ‘Estado’ foi utilizada pela primeira vez no século 

XVI por Maquiavel em sua celebre obra O Príncipe, passando a partir de então a ser utilizada 

na Europa para denominar cidades independentes ou, ainda, grandes propriedades rurais 

particulares, onde seus proprietários tinham poder jurisdicional. 

Não obstante o emprego da terminologia só tenha se dado no século XVI, salienta o 

referido autor que a doutrina não é unânime ao tratar do surgimento do Estado, se dividindo 

basicamente em três grupos. Primeiramente, temos aqueles que entendem que o Estado, como 

organização social com poderes para determinar o comportamento do grupo, sempre existiu. 

Em outra mão, há aqueles que afirmam que a constituição da sociedade precedeu a existência 

do Estado que surgiu em decorrência de necessidades de grupos sociais. Ainda, destaca 

aqueles que entendem que só haveria a existência de Estado com uma sociedade política 

dotada de certas características muito bem definidas, onde já exista a idéia e a prática da 

soberania. 

De acordo com Paulo Bonavides
2
, foi Duguit que melhor definiu quais os elementos 

constitutivos do Estado separando-os em dois grupos, quais sejam, os elementos de ordem 

formal, representado pelo poder político na sociedade
3
 e os elementos de ordem material, que 

seria o elemento humano e o elemento território. Cada um desses elementos é essencial, não 

podendo existir Estado sem um deles. 

O elemento humano do Estado diz respeito ao grupo de indivíduos fixado em um 

determinado território e pode ser qualificado como população, povo e nação, a depender do 

ponto de vista demográfico, jurídico e cultural que se quer abordar
4
. Sendo a acepção jurídica 

que nos interessa, convém conceituar povo como “o conjunto de pessoas vinculadas de forma 

                                                
1 DALARI, Dalmo de Abreu. Elementos de Teoria Geral do Estado. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1998. 
2 BONAVIDES, Paulo. Ciência Política. 17. ed. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 70. 
3
 De acordo com Dalmo Dallari, há uma grande variedade de opiniões quanto ao elemento formal, sendo mais 

comum sua identificação com o poder ou alguma de suas expressões, como autoridade, governo ou soberania.  

DALLARI, Dalmo. Op. cit., p. 29, nota 1. 
4 O Conceito de população é meramente demográfico ou estatístico, representando todas as pessoas presentes no 

território do Estado, num determinado momento, inclusive estrangeiros e apátridas. Em outra mão, nação seria 
um conceito puramente cultural, entendido como indivíduos unidos que têm interesses comuns, ideais e 

aspirações comuns. Assim, enquanto o povo é uma entidade jurídica, nação é uma entidade moral, é uma 

comunidade de consciências unidas por um sentimento comum, que nem sempre se limita às fronteiras do 

Estado.  
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institucional e estável a um determinando ordenamento jurídico” 
5
, ou seja, é o conjunto de 

indivíduos sujeitos às mesmas leis. 

O território é o segundo elemento constitutivo de ordem material do Estado. Sem o 

território não pode haver o Estado, o território é essencial para a existência do Estado
6
. São 

partes integrantes do território a terra firme e a água ali compreendida, o espaço aéreo, o 

subsolo, a plataforma continental e o mar territorial.  

Com respeito ao elemento formal do Estado, qual seja o seu poder, necessário 

considerá-lo através de traços que lhe emprestem fisionomia costumeira, entre eles merece 

destaque a soberania. De acordo com Dallari
7
 “uma concepção puramente jurídica leva ao 

conceito de soberania como o poder de decidir em última instância sobre a atributividade das 

normas, vale dizer, sobre a eficácia do direito”. Logo, a soberania é o poder incontestável e 

incontrastável que o Estado tem de, dentro de seu território e sobre uma população, criar, 

executar e aplicar o seu ordenamento jurídico visando o bem comum.  

Independentemente do momento exato do surgimento do Estado, questão bastante 

relevante para o nosso estudo diz respeito às formas dos Estados, ou seja, a maneira pela qual 

o Estado organiza seus elementos, ou seja, sua população, território, estrutura e o poder. 

A forma de Estado nada mais é do que a maneira como o poder político é exercido nos 

limites territoriais de um determinado Estado, se de forma centralizada ou descentralizada. 

Enquanto uns Estados se apresentam como um todo, isto é, com um poder que age 

uniformemente sobre um território, outros oferecem a distribuição de poder, havendo mais de 

um centro de poder em atuação numa mesma área.  

Quanto à forma, os Estados são comumente divididos em Estados Simples e Estados 

Compostos
8
. Os Estados simples, por sua vez, subdividem-se em unitário e regional, e os 

compostos, em confederação e federação
9
.  

No Estado Unitário, o poder central é exercido sobre todo o território sem as 

limitações impostas por outra fonte do poder. Logo, há unicidade do poder, seja na estrutura, 

seja no exercício do comando do Estado. Importa destacar que, muito embora haja unicidade 

de poder nessa forma de Estado, há descentralização administrativa, seja em departamentos 

ou comunas que gozam de relativa autonomia em relação aos serviços de seus interesses, 

                                                
5 BONAVIDES, Paulo. Op. cit., p. 81, nota 2.  
6 O povo judeu é um exemplo de povo que até há pouco tempo era uma nação, mas não consistia ainda um 

Estado, por faltar-lhe um território. Somente com a criação do Estado de Israel e delimitação de um território 
próprio passou a poder ser chamado de povo. 
7 DALLARI, Dalmo. Op. cit., p. 32, nota 1.  
8 AZAMBUJA, Darcy. Teoria Geral do Estado. 42. ed. São Paulo: Globo, 2001. 
9 BULOS, Uadi Lammêgo. Curso de Direito Constitucional.  3. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 722. 
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através de delegação do Poder Central e não como de auto-organização. Como exemplo 

clássico dessa forma de Estado encontramos a França e o modelo adotado na Constituição 

Brasileira de 1824. 

O Estado regional, por sua vez, seria um desdobramento do Estado unitário onde é 

admitida uma forte descentralização em regiões, embora não se faz com o reconhecimento de 

poder constituinte às unidades descentralizadas. Logo, no Estado regional não teremos 

constituições próprias dentro de cada região. Bulos
10

 afirma que o Estado regional estaria 

numa zona fronteiriça entre o Estado Unitário e o Estado Federal, como um tipo intermediário 

que busca alcançar formas mais avançadas de federalismo. Segundo o mencionado autor, 

exemplos dessa forma de estado seriam a Constituição Italiana de 1947 e a Espanhola de 

1978.   

De outro modo, a forma de Estado Confederativa nada mais é do que uma forma 

composta de Estado onde encontramos uma associação de Estados soberanos, regidos por um 

tratado. Na maioria dos exemplos, as confederações são governadas por uma Assembléia 

constituída por representantes dos Estados que a compõem, mas as decisões de tal órgão só 

são válidas quando ratificadas, não possuindo poder subordinante imediato, uma vez que os 

Estados confederados preservam sua soberania.  

A preservação da soberania nessa forma de Estado é vista como instável, devido ao 

Direito de Secessão de cada Estado que a compõe. Logo, não possuindo um aparelho coativo 

capaz de impor as próprias decisões, o meio de que se utiliza para coibir os conflitos entre os 

Estados componentes é a organização de um sistema de arbitragem, cujos processos podem 

variar de uma simples pressão diplomática a bloqueios militares ou boicotes comerciais. 

Do ponto de vista histórico, a confederação costuma ser uma passo no processo que 

leva à federação, como nos casos dos Estados Unidos e da Suíça. Em outros momentos, a 

confederação pode desfazer-se em Estados soberanos, a exemplo da República Árabe Unida.  

Modernamente, a confederação é comumente limitada a uma união permanente de 

Estados soberanos com o propósito de adotar uma ação comum frente a outros Estados para 

lidar com assuntos cruciais como defesa, relações exteriores, comércio internacional e união 

monetária. A relação entre os Estados confederados e a união confederativa pode variar 

bastante, havendo confederações mais maleáveis que se assemelham a organizações 

internacionais, enquanto que confederações mais estreitas similares à federações. 

                                                
10 BULOS, Uadi Lammêgo. Op. cit., p. 722, nota 9.   
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Finalmente, temos a forma de Estado federativa, cerne do nosso estudo, que, de acordo 

com a professora Lúcia do Valle Figueiredo
11

, nada mais é do que “o modelo constitucional 

em que se prevê a descentralização do poder estatal, tal seja, a pluralidade de centros de 

poderes autônomos, coordenados pelo poder central, este sim exercendo soberania externa.” 

A federação é tida como solução normal para a união, em uma só potência mais forte, 

de estados que dificilmente se sustentariam sozinhos. Tal realidade é vista mundo afora. Por 

outro lado, é também instrumento artificial que visa facilitar o governo que tenha território 

continental ou para satisfação de aspirações locais. Este último seria o caso brasileiro. 

A autonomia federativa assenta-se em dois elementos básicos: existência harmônica e 

simultânea sobre o mesmo território e sobre as mesmas pessoas da ação pública de dois 

governos distintos, qual sejam, o federal e o estadual, bem como a posse de competências 

exclusivas de cada um desses governos é o que justamente caracteriza o Estado Federal. 

 

2.2 AS ORIGENS DO FEDERALISMO 

 

Etimologicamente, federação (do latim foedus) quer dizer pacto, aliança. O Estado 

Federal é, portanto, uma aliança ou união de Estados e, nos moldes como é juridicamente 

conhecido, é um fenômeno moderno que nos remete ao século XVIII
12

.  

A primeira experiência prática de Estado Federal, nos moldes que conhecemos hoje, se 

deu com o federalismo norte-americano em 1787. Anos antes, em 1754, as treze colônias 

norte-americanas reuniram-se pela primeira vez um Congresso intercolonial, para análise de 

um plano de união das colônias em prol da separação da metrópole, sem obter aprovação. Não 

obstante, o Congresso intercolonial continuou a reunir-se, influenciando diretamente para que, 

em 1776, houvesse a Declaração de Independência, assinada em conjunto pelas treze colônias, 

declarando-se independentes e passando a constituir, cada uma delas, um novo Estado. 

Poucos anos depois, em 1781, ainda influenciados pelas idéias de união para o 

fortalecimento, os Estados independentes celebraram entre si um tratado, conhecido como 

Artigos de Confederação, onde cada um dos treze Estados seria livre e conservaria sua 

independência e soberania. 

                                                
11 FIGUEIREDO, Lúcia Valle. Discriminação Constitucional das Competências Ambientais. Aspectos 
Pontuais do Regime Jurídico das Licenças Ambientais. Revista Eletrônica de Direito Administrativo Econômico, 

Salvador, Instituto de Direito Público da Bahia, nº 5, fev/mar/abr de 2006. Disponível em: 

<http://www.direitoeestado.com.br>. Acesso em: 02 fev. 2011. 
12 DALARI, Dalmo. Op. cit., p. 141, nota 1.   
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Obviamente, sendo um tratado o instrumento jurídico da aliança, e preservando cada 

signatário sua soberania, liberdade e independência, qualquer dos signatários que o desejasse 

poderia desligar-se da confederação, mediante simples denúncia do tratado. Logo, em pouco 

tempo, os laços da confederação demonstraram-se frágeis e pouco eficazes. Essa fragilidade 

detectada na Confederação levou os Estados a rediscutirem sua união, sendo este o pontapé 

inicial para a construção da idéia de federalismo, onde haveria uma esfera central de poder 

forte, mas que reconhecesse as autonomias individuais, afastando o autoritarismo e o 

absolutismo até então vigentes em solo Europeu. 

Assim, em maio de 1787, foi aprovada uma Constituição comum a todos os Estados, 

com a conseqüente formação de um governo ao qual todos se submetessem. Em outras 

palavras, foi aprovada a transformação da confederação em federação, constituindo-se um 

Estado Federal, forma de Estado sem precedentes na história mundial. 

 

2.3 CARACTERÍSTICAS DO FEDERALISMO 

 

Analisadas as bases que deram origem ao federalismo, convém traçar as principais 

características dessa forma de Estado que conjuga vários centros de poder político 

autônomo
13

. 

 

a) Pacto entre unidades autônomas em prol da união soberana 

Primeiramente, temos que o pacto federativo faz nascer um novo Estado e, 

concomitantemente, aqueles que aderiram à federação perdem a sua soberania, sua condição 

de Estados, conservando apenas a sua autonomia. Assim, apenas o Estado Federal passará a 

possuir soberania, uma vez que os Estados que ingressaram na federação a perdem, 

preservando, contudo, uma autonomia política limitada.  

O cerne do conceito de Estado Federal está na configuração de dois tipos de entidades: 

a União e as coletividades regionais autônomas. Neste sentido, os conceitos de soberania e 

autonomia são de extrema importância para o presente estudo.  

A soberania exprime o mais alto poder do Estado e pode apresentar duas facetas, quais 

sejam a soberania interna e a soberania externa
14

. A soberania interna diz respeito o poder que 

o Estado detém sobre o seu povo e o seu território, bem como sua superioridade perante os 

demais poderes, que lhe ficam sujeitos de forma mediata ou imediata. Por outro lado, a 

                                                
13 Conforme DALARI, BONAVIDES, BULOS, entre outros. Op. cit.. 
14 BONAVIDES, Paulo. Op. cit., p. 132, nota 2.   
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soberania externa é a manifestação independente do poder do Estado perante outro no plano 

internacional
15

.   

Por sua vez, a autonomia é a qualidade de um território ou organização de estabelecer 

com liberdade suas próprias leis ou normas. O conceito difere da soberania, uma vez que, 

como já foi exposto, o Estado soberano tem plenos poderes sobre si próprio, representando-se 

internacionalmente, enquanto na autonomia os poderes não são plenos. 

 

b) Constituição como base jurídica do sistema normativo 

Outra característica do Estado Federal diz respeito a sua base jurídica que deve ser, 

necessariamente, uma Constituição, ao contrário da confederação, que se une por meio de um 

tratado. Assim, baseando a união numa Constituição, todos os assuntos que possam interessar 

a qualquer dos componentes da federação devem ser conduzidos de acordo com as normas 

constitucionais, de estrita observância dos membros da federação.  

 

c) Repartição de competências entre os entes federados  

Nesse ponto surge mais uma peculiaridade do federalismo, qual seja, a atribuição de 

competências entre a União e as das unidades federadas são fixadas na Constituição. Logo, 

não há hierarquia na organização federal, já que cada esfera de poder corresponde uma 

competência determinada. No caso norte-americano os Estados, que estavam organizando a 

federação, outorgaram certas competências à União e reservaram para si os poderes residuais, 

isto é, aquilo que não foi outorgado à União. Esta regra tem variado nas Constituições dos 

Estados Federais de acordo com o seu processo de origem, havendo alguns que tornam 

expressa a competência dos Estados e outorgam à União os poderes residuais, havendo casos, 

ainda, de atribuição de poderes expressos à União e às unidades federadas. Modernamente, 

tornou-se comum a atribuição de competências concorrentes, ou seja, outorga de competência 

à União e às unidades federadas para cuidarem do mesmo assunto. 

 

 

                                                
15 A soberania foi teorizada pela primeira vez pelo francês Jean Bodin em seu livro intitulado Os Seis Livros da 

República, no qual sustentava que o Rei não está sujeito a condições postas pelo povo e, uma vez que todo o 

poder do Estado pertence ao Rei, esse não pode ser partilhado com mais ninguém. Posteriormente, Rousseau 
transfere tal conceito da pessoa do governante para todo o povo e, em meados do século XIX, foi elaborado o 

atual conceito de soberania, segundo o qual esta não pertence a nenhuma autoridade particular, mas ao Estado e 

refere-se à entidade que não conhece superior na ordem externa nem igual na ordem interna.  

 



 

 

21 

 

 

 

d) Descentralização Político-Administrativa e Participação dos Estados no 

Legislativo Federal 

Ademais, o poder político e administrativo são compartilhados pela União e pelas 

unidades federadas. Existe um governo federal, do qual participam as unidades federadas e o 

povo, e existem governos estaduais dotados de autonomia política, podendo fixar sua própria 

orientação nos assuntos de seu interesse, desde que não contrariem a Constituição federal. 

Para assegurar a participação dos Estados no governo federal foi constituído o poder 

legislativo bicameral. O Senado é o órgão de representação dos Estados, sendo praxe, embora 

haja algumas exceções, assegurar-se a todas as unidades federadas igual número de 

representantes. Na outra Casa do poder legislativo, a Câmara dos Deputados, é o próprio povo 

quem se faz representar. 

 

e) Impossibilidade de Secessão 

Ainda, na federação não existe direito de secessão, ou seja, uma vez efetivada a adesão 

de um Estado este não pode mais se retirar por meios legais. Em algumas Constituições como 

a Brasileira, é expressa tal proibição, mas ainda que não o seja ela é implícita à essência da 

federação. 

 

f) Previsão de um órgão de cúpula do poder judiciário 

Sendo os entes federados livres para exercer sua autonomia, é possível que verifique, 

em alguns momentos, divergência entre eles. Nesses casos, os conflitos devem ser decididos 

por uma parte neutra capaz de assegurar que a decisão a ser tomada, longe de utilizar critério 

de força, se dará dentro dos limites do pacto que deu origem à federação
16

. Assim, nas 

federações há sempre a previsão de um órgão maior do poder judiciário, um Tribunal 

Constitucional Federal, responsável por zelar pelas disposições constitucionais.  

 

g) Inexistência de múltiplas cidadanias 

Por fim, no que tange a cidadania dos cidadãos do Estado que adere à federação, 

temos que estes adquirem a cidadania do Estado Federal e perdem a anterior. Não há uma 

coexistência de cidadanias, bem como um tratamento diferençado entre os que nasceram ou 

                                                
16 ANTUNES, Paulo de Bessa. Federalismo e Competências Ambientais no Brasil. Rio de Janeiro: Lúmen 

Júris, 2007, p. 34. 
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residam nas diferentes unidades da federação. A Constituição Federal estabelece os direitos 

básicos dos cidadãos, que as unidades federadas podem ampliar, não restringir. 

 

2.4 O FEDERALISMO CLÁSSICO E O FEDERALISMO DE COOPERAÇÃO 

 

Já analisada a conjuntura em que foi desenvolvido o federalismo e suas principais 

características, fundamental ao estudo do nosso tema é adentrar no principal 

instrumento/técnica de organização constitucional do Estado Federal, qual seja a repartição de 

competências. 

Inicialmente, com a implementação do federalismo norte-americano, resta cristalino 

que uma das grandes preocupações à época era garantir a inexistência de hierarquia entre os 

entes federativos e, para isso, a Constituição norte-americana de 1787 repartiu as 

competências da União de maneira enumerada e reservou aos Estados-Membros as demais 

competências, em um modelo que foi posteriormente denominado de federalismo dual. De 

acordo com Paulo de Bessa Antunes
17

: 

 
A idéia, tal como concebida originalmente, tinha por objetivo prestigiar os 
poderes locais e, ao mesmo tempo, restringir ao máximo as competências 

federais. Temia-se, então, que a concentração do poder político na União 

acabasse por sufoca a vida política, social e econômica local. 

 

 

Com o advento do estado intervencionista, após o liberalismo, houve a fixação do 

centro de poder nacional na União, a fim de que se realizassem os ambiciosos objetivos do 

Estado intervencionista e dirigista. Em um mesmo momento houve a atribuição de novas 

competências à União, bem como a federalização de várias competências estaduais
 18

. 

Essa acumulação de tendências caminhava para a criação de um “federalismo 

unitário”, que negava, obviamente, toda a principiologia do Estado Federal, reclamando uma 

reordenação em vários instrumentos constitucionais, entre eles a repartição de competências. 

 Assim, surgem uma série de soluções constitucionais que buscam romper com o 

esquema clássico/dual que parecia saturado. Na constituição da Áustria, de 1920, foi 

estabelecido um sistema de comunicação entre a legislação da União e a execução dos 

Estados, atribuindo à União a responsabilidade de elaboração da legislação de princípio, 

enquanto aos estados caberia a legislação de aplicação e execução.  

                                                
17 ANTUNES, Paulo de Bessa. Op. cit., p. 29, nota 16.  
18 HORTA, Raul Machado. Estudos de direito constitucional. Belo Horizonte: Del-Rey, 1995, p. 351. 
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A Lei Fundamental Alemã, de 1949, trouxe forma ainda mais evoluída de repartição 

de competências no Estado Federal fundada em dois segmentos fundamentais: o da legislação 

exclusiva da Federação e o da legislação concorrente ou comum a ser explorada por todos os 

entes federativos, conforme regras estabelecidas na própria Lei Fundamental
19

. Esse novo 

modelo de federalismo trouxe a probabilidade de execução conjunta das tarefas 

governamentais, admitindo, portanto, a participação de mais de uma esfera política em prol de 

interesses comuns
20

. 

De acordo com Horta
21

, a implementação de uma legislação comum consagra a 

prioridade dos Estados, na medida em que é normal que tais entes se responsabilizem sobre 

tais matérias em comum, restando à legislação federal reservada a implementação de regras 

gerais ou a casos excepcionais. 

Foi criado, assim, um novo modelo de federalismo que estabelecia uma nova interação 

entres os entes federais e estaduais para a definição de objetivos em comum, comumente 

chamado de federalismo cooperativo. Esse novo modelo de federalismo trouxe a possibilidade 

de execução conjunta das matérias governamentais, admitindo, portanto, a participação de 

mais de uma esfera política em prol de interesses comuns. Nas lições de Toshio Mukai
22

, no 

federalismo cooperativo “os níveis de governo não se digladiam pelas suas competências, mas 

se unem para, cada qual, dentro de suas atribuições, darem conta das necessidades dos 

administrados”. 

De acordo com Gilberto Bercovici
23

, o federalismo cooperativo pode expressar 

compromissos de coordenação e de cooperação entre entes. Na função de coordenação, temos 

o procedimento no qual todos buscam um resultado em comum, materializado através da 

técnica de repartição de competências concorrentes, no qual todos os entes participam em 

busca de um resultado em comum. 

                                                
19 HORTA, Raul Machado. As novas tendências do federalismo e seus reflexos na Constituição brasileira de 

1988. In: Revista do Legislativo, Belo Horizonte, Revista 25, janeiro/março de 1999, Pacto Federativo. 

Disponível em: <http://www.almg.gov.br/RevistaLegis/Revista25/raul25.pdf>. Acesso em: 15 ago. 2011. 
20 Em outra oportunidade Horta, na mesma obra, afirma que a Lex Maior alemã, em resumo, já possuía em seu 

sistema à época três regras introdutórias: “1) os Estados têm o direito de legislar quando os Poderes Legislativos 

não forem conferidos à Federação (art. 70, 1); 2) as competências da Federação e dos Estados são delimitadas 

pelas disposições constitucionais sobre a legislação exclusiva e a legislação concorrente (art. 70, 2); 3) nas 

matérias de legislação concorrente, os Estados podem legislar enquanto a Federação não fizer uso de seu poder 

(art. 72, 1)”  
21 HORTA, Raul Machado. Op. cit., p. 354, nota 19.   
22 MUKAI, Toshio. Direito ambiental sistematizado. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2007, p. 18. 
23 BERCOVICI, Gilberto Apud CABRAL, Lucíola Maria de Aquino. Competências Constitucionais dos 

Municípios para Legislar sobre Meio Ambiente (A efetividade das normas ambientais), 2008. 197f. 

Dissertação (Mestrado em Direito Constitucional), Universidade de Fortaleza, Fortaleza, 2008. 
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Na função cooperativa, o federalismo busca a interação entre os entes federados na 

busca de equilibrar a descentralização, visando a implementação de políticas públicas 

comuns, sem que haja qualquer usurpação de competências ou superposição de atribuições. 

Assim, deve haver atuação conjunta de todos os entes federados em prol de um determinado 

objetivo, sem que haja prevalência de uma esfera sobre a outra, uma vez que todos são 

igualmente responsáveis.  

Assim, busca o federalismo cooperativo tornar o modelo mais consistente e duradouro 

na medida em que uma maior participação do estado membro, quer no cumprimento, quer na 

elaboração das normas da legislação federal, permitirá uma maior sensibilidade por parte da 

União às particularidades regionais (econômicas, sociais e culturais) geralmente ignoradas no 

sistema clássico. 

 

2.5 O ESTADO FEDERAL BRASILEIRO  

 

 O Brasil é uma República Federativa, que compreende a União, os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios, todos autônomos nos termos da Constituição de 1988. Muito embora 

não haja como negar a evidência de que a Federação norte-americana foi inspiradora dos 

federalistas brasileiros, posteriormente, o Brasil se afastou daquele modelo, quer pelas suas 

origens distintas, quer pelo rumo que o federalismo tenha tomado em cada uma dessas 

federações. 

Inicialmente, cumpre destacar que o Brasil não surgiu como um Estado Federado e 

sim como um Estado unitário, sendo substituído, posteriormente pelo modelo federativo. 

Assim, o federalismo brasileiro surgiu por desagregação, através de um movimento 

centrífugo onde se instituiu uma repartição de competências entre entidades federais 

autônomas criadas para exercê-la
24

.  

Outro ponto crucial de distinção entre o modelo brasileiro e o norte-americano clássico 

é adoção, aqui, do federalismo cooperativo, caracterizado por uma divisão não rígida de 

competências entre a entidade central e os demais entes federados, conforme já explicitado. 

O Federalismo cooperativo, na forma em que foi concebido no Brasil, possui duas 

grandes funções, quais sejam: a) a função cooperativa que busca a interação entre os entes 

federados na busca de equilibrar a descentralização, visando a implementação de políticas 

                                                
24 De maneira oposta, como já vimos, o modelo norte-americano partiu de uma ordem descentralizada para uma 

ordem única, através de um movimento agregação.  
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públicas comuns; b) a função de coordenação, materializada através de competências 

concorrentes, buscando um resultado comum e de interesse de todos os entes.  

Consuelo Yatsuba Moromizato Yoshida
25

pondera que a adoção de tal modelo tema 

vantagem de propiciar uma ampla tutela aos temas que possuem a tutela compartilhada, 

revelando-se bastante eficiente em casos de omissão, atuação deficiente ou insuficiente por 

parte de uma dos entes responsáveis. Por outro lado, essa mesma estrutura compartilhada, 

diante da dificuldade de sua implementação na realidade brasileira, tem a desvantagem de ser 

o ponto central de conflitos normativos, de implementação de políticas, planos ou projetos 

descoordenados, da superposição de jurisdições, entre outras celeumas que apenas prejudicam 

a eficiência daqueles temas comuns.  

Por fim, a Federação brasileira ganhou um traço bastante peculiar com a promulgação 

da Constituição de 1988, qual seja, a elevação do Município ao grau de ente federado nos 

moldes do art. 18 da Carta Magna
26

, fruto de intensa reclamação por um município mais 

eficiente na consolidação de um regime democrático após o fim da ditadura militar. 

Destarte, juntamente com o Distrito Federal, os Municípios passaram a compor uma 

terceira esfera de autonomia governamental, fruto do desejo do constituinte originário de 

promover modificações significativas na estrutura e na organização do Estado brasileiro, em 

prol da redemocratização, haja vista a saída recente do país de um regime ditatorial.
27

 

Não seria exagero dizer que a Constituição de 1988 criou um novo modelo de 

federação em três níveis e define um novo regime constitucional para os municípios, 

totalmente novo se comparado a qualquer outra nação.  

Não obstante a implantação do federalismo em três níveis seja um importante avanço 

no sentido da descentralização político-admnistrativa, do ponto de vista prático a matéria vem 

sendo considerada bastante controvertida, haja vista a grande quantidade de municípios em 

território brasileiro e maior ainda as diferenças encontradas em cada um deles.  

 

2.6 O MUNICÍPIO COMO ENTE FEDERATIVO  

 

Conforme já exposto, o Estado Federal brasileiro é uma federação atípica, tendo em 

                                                
25 YOSHIDA, Consuelo Yatsuba Moromizato. A tutela estatal ambiental e os critérios de definição de 

competênicas. In: Revista do Advogado, São Paulo, Ano XXIX, nº 102, Março de 2009, p. 29-28. 
26 Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição. 
27 KRELL, Andreas Joachim. Autonomia municipal no Brasil e na Alemanha. Uma visão comparativa. Jus 

Navigandi, Teresina, ano 4, n. 37, 1 dez. 1999. Disponível em: <http://jus.uol.com.br/revista/texto/1557>. 

Acesso em: 28 abr. 2011. 
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vista que em sua conformação foram incluídos, além da União e dos Estados-membros, os 

Municípios. 

Deste modo, temos que os Municípios compõem a Federação Brasileira como uma 

terceira esfera de poder, algo inédito no contexto mundial, resultante de uma opção do 

constituinte originário que redesenhou a estrutura federativa a fim de torná-la tríplice. Lucia 

do Valle Figueiredo
28

 contextualizando o município em nossa federação afirma que a 

Constituição de 1988, em termos de federação, uma grande particularidade: a inclusão do 

Município como ente da Federação.  

Para os defensores da autonomia municipal anteriores à Constituição de 1988, conferir 

autonomia aos municípios foi apenas um reconhecimento jurídico-formal de uma situação 

fática já existente.  

Tendo o município erigido à condição de ente federado, sua autonomia foi consagrada, 

passado a partir de então a atuar em iguais condições perante qualquer ente federativo no 

exercício de suas funções. Segundo Fernandes
29

, com a Constituição Federal de 1988, o 

Município passou a ter autonomia plena, alcançando a melhor posição na estrutura política 

brasileira até então concebida, passando a ter um real poder municipal, sem qualquer 

influência dos demais entes federativos, a não ser para a preservação do próprio sistema.  

De acordo com Krell
30

:  

 
Sob o aspecto formal, o município brasileiro certamente é a entidade 

territorial local investida da autonomia mais abrangente no mundo inteiro. 

No exercício das suas atribuições, ele atua em absoluta igualdade de 
condições com as outras esferas governamentais; os atos municipais 

independem da prévia autorização ou de posterior ratificação de qualquer 

outra entidade estatal. 
Não existe nenhuma hierarquia formal entre as leis da União, as dos estados 

e as dos municípios: cada um desses sistemas possui o seu próprio espaço de 

soberania enquanto se desenvolve nos limites da sua competência 

constitucional. Dentro dessa esfera de autonomia, a norma municipal possui 
um status de inviolabilidade, podendo derrogar também normas superiores 

que a contrariem, sendo inconstitucionais a lei estadual e a lei federal que, 

desbordando dos limites das respectivas competências, invadirem o campo 
da competência municipal. 

 

O autor salienta, ainda, que, embora detentor de autonomia nunca vista no mundo, a 

maior parte da organização política dos municípios está adstrita às disposições 

                                                
28 FIGUEIREDO, Lucia do Valle. Op. cit., nota 11.   
29 FERNANDES, Jeferson Nogueira. Licenciamento ambiental municipal: um instrumento local de efetivação 

de direitos fundamentais Brasil 1988-2008. Curitiba: Juruá, 2010, p. 164. 
30 KRELL, Andreas Joachim. Op. cit., nota 27. 
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constitucionais, sem que sejam consideradas suas peculiaridades quanto ao desenvolvimento, 

o tamanho, a densidade demográfica ou suas atividades econômicas prevalecentes. Como 

resultado dessas minúcias constitucionais, temos a padronização da estrutura organizacional 

dos municípios, não sendo possível a implantação de outros modelos governamentais como 

executivos colegiados, conselhos populares dotados de poder decisório para pequenos 

municípios entre outros modelos. 

Quanto à competência, podemos destacar o chamado "interesse local" como forma de 

delimitação da mesma, apesar de muito pouco precisa sua definição pela Constituição, 

conforme passaremos em capítulos posteriores. 
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3 REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 

 

 

Primeiramente, temos que Canotilho
31

 conceituou competência como: 

 

poder de accção e de actuação atribuído aos vários órgãos e agentes 
constitucionais com o fim de prosseguirem as tarefas de que são 

constitucionalmente ou legalmente incumbidos. A competência envolve, por 

conseguinte, a atribuição de determinadas tarefas bem como os meios de 
accção (poderes) necessários para a sua prossecução. 

 

Assim, teremos que competência significa a porção de matéria que a Constituição 

distribui entre as entidades autônomas e que passa a compor seu campo de atuação 

governamental, sua área de competência. 

Logo, percebe-se que os temas constituição, competência e federalismo estão 

intimamente relacionados na medida em que o federalismo, buscando preservar a autonomia 

de seus entes, núcleo essencial de sua existência, se utiliza da lei maior para a repartição de 

competência, de modo que todos os entes já possuam, desde a promulgação da Constituição, 

seu âmbito de atuação previamente definido. 

A técnica de repartição de competências funciona como um instrumento de controle e 

estabilização, pois através delas são fixadas as competências de cada ente, podendo acentuar a 

centralização, como induzir a descentralização, de forma dosada e comedida, a fim de 

estabelecer o equilíbrio entre o ordenamento central e os ordenamentos parciais. Nesse ponto, 

a repartição de competências é, em grande parte, determinada de acordo com os fatores 

históricos e sociais predominantes à época da constituinte, sendo assim responsável pelo nível 

de centralização ou descentralização de um Estado Federal. 

Talden Farias
32

 afirma que “no âmago do conceito de federalismo está a repartição de 

competências entre os entes federativos”, não podendo existir autonomia administrativa caso 

um ente se responsabilize pelo estabelecimento da competência dos demais, o que deve ser 

feito necessariamente pela Constituição Federal.  

Da análise do texto magno de 1988, percebe-se a estruturação de um sistema que 

combina competências exclusivas e privativas com competências comuns, concorrentes e 

                                                
31 CANOTILHO, José Gomes.  Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7. ed. Coimbra: Almedina, 
2003, p. 543. 
32 FARIAS, Talden Queiroz. Competência Legislativa em Matéria Ambiental. Revista Direito e Liberdade, 

Mossoró, ESMARN – REGIÃO OESTE, Edição especial, Vol. 5 nº 1(3). Disponível na Internet: 

<http://www.esmarn.org.br/ojs/index.php/revista_teste/article/viewFile/166/179>. Acesso em: 02 mai. 2011.  
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suplementares. Assim, questões relevantes que surgem a esse ponto seriam quais os critérios 

para essa repartição de competências e quais os princípios e técnicas utilizados pela 

Constituição Federal de 1988 para a distribuição de competências entre a União, os Estados e 

os Municípios? 

 

3.1 MÉTODOS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA 

 

Analisando os dispositivos constitucionais que tratam da organização político-

constitucional brasileira temos que, em um primeiro momento, o critério utilizado para a 

repartição de competências foi o princípio da predominância de interesse. 

Assim, competirá à União as matérias de interesse predominante nacional, aos Estados 

competirão às matérias de predominante interesse regional, e aos Municípios restam as 

matérias de interesse predominante municipal. É importante salientar que ao Distrito Federal, 

em face da vedação de sua divisão em Municípios, são atribuídas as competências legislativas 

reservadas aos Estados e Municípios. 

Todavia, embora o princípio da predominância do interesse seja uma excelente regra 

para a repartição de competências, o mesmo apresenta algumas lacunas na medida em que não 

consegue solucionar todos os interesses a ele submetidos. 

Constatada a insuficiência do critério da predominância de interesse, a solução seria a 

adoção da repartição de competências através da técnica de poderes enumerados ou 

reservados. Os primeiros, como o próprio significado, seriam aqueles taxativamente previstos 

na Constituição, enquanto os segundos são aqueles que restam após o constituinte enumerar a 

competência de outro ente. 

Convém salientar que tais técnicas são frutos diretos do federalismo local, não 

existindo uniformidade nas constituições mundiais. No federalismo norte-americano, por 

exemplo, devido a toda a matriz histórica já estudada, a repartição de competências consistiu 

na enumeração de poderes expressos à União e de todos os poderes remanescentes aos 

Estados Membros. Desse mesmo modo ocorre em estados onde o federalismo se formou por 

agregação, ou seja, a idéia é de se estabelecer competências fixas e reduzidas à União, sendo o 

restante das competências distribuídas aos entes regionais. 

Em sentido diametralmente oposto, o Canadá estabelece competências enumeradas aos 

Estados-membros, sendo as competências remanescentes atribuídas à União. Os modelos 



 

 

30 

 

 

 

Venezuelano e Indiano, por sua vez, adotam apenas a técnica de enumeração exaustiva de 

competências
33

.  

Por fim, o modelo brasileiro, influenciado pelo federalismo cooperativo da lei 

fundamental alemã, ultrapassa o dualismo dos poderes enumerados e reservados, 

acrescentando e desenvolvendo a competência comum de caráter cooperativo e a competência 

legislativa concorrente.
34

 

Assim, teremos que, após aplicação do princípio da predominância de interesse, a 

técnica de repartição de competências prevista na Constituição de 1988 estabelece poderes 

enumerados e reservados, ao mesmo tempo em que confere competências comuns aos três 

entes em áreas que entende de extrema importância, dando condições iguais de titularidade a 

ambos visando a implementação de determinadas funções administrativas, ao mesmo tempo 

em que confere competência legislativa concorrente, onde a competência para estabelecer 

políticas, diretrizes e normas gerais cabe à União, enquanto se defere aos Estados e até aos 

Municípios a competência suplementar. 

 

3.2 COMPETÊNCIAS ADMINISTRATIVAS  

 

De acordo com Bulos
35

, competência administrativa “é a capacidade do ente político 

gerir, organizar, manter e executar negócios e encargos próprios, dentro dos limites previstos 

na Constituição Federal”. 

Percebe-se, de pronto, que a competência administrativa, também denominada 

material, cuida da atuação concreta do ente, que tem o poder de editar normas individuais, ou 

seja, atos administrativos. O exercício de tais competências se materializam, na maioria das 

vezes, em políticas públicas, através de decisões governamentais e utilização da máquina 

administrativa. 

Na Constituição Federal de 1988, encontraremos duas formas de competências 

administrativas, quais sejam, a competência exclusiva e a competência comum.  

  

 

                                                
33 BULOS, Uadi Lammêgo.  Op. cit., p. 765, nota 9.   
34 Tal concepção surgiu diante das dificuldades limitativas enfrentadas pelos sistemas dualistas, passando-se a se 

conceber formas de composição mais complexas de modo a compatibilizar a autonomia de cada ente com a 

reserva de campos específicos exclusivos ou privativos com áreas comuns onde se há atuação paralela. 
35 BULOS, Uadi Lammêgo. Op. cit., p. 766, nota 9.   
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A competência exclusiva seria aquela marcada pela indelegabilidade, ou seja, não 

admite que um ente transfira a outro sua competência. O clássico exemplo deste tipo de 

competência seria a estabelecida no art. 21 do texto constitucional, onde reserva à União uma 

serie de atribuições de relevância nacional concernente a defesa da nação e organização do 

Estado como um todo, mas também iremos encontrar a indelegabilidade em algumas 

disposições do art. 30 em favor dos municípios ou, ainda, a exclusividade remanescente do § 

1º do art. 25, onde a constituição concede aos Estados-membros após a enumeração das 

competências federais e municipais.   

A competência comum, cumulativa ou paralela, por sua vez, seria aquela conferida a 

todas as entidades político-administrativas simultaneamente, permitindo à União, aos Estados, 

ao Distrito Federal e aos Municípios cooperarem na execução de tarefas e objetivos que lhes 

são correlatos. 

Essa competência comum, conforme já falamos, é típica da repartição de competências 

do moderno federalismo cooperativo ao qual o Brasil aderiu. Aqui, distribuem-se 

competências administrativas a todos os entes federativos para que a exerçam sem 

preponderância de um ente sobre o outro, ou seja, sem hierarquia.  

A competência comum está presente no nosso ordenamento constitucional através do 

art. 23 da Constituição Federal, onde encontramos as atividades administrativas que podem 

ser exercidas de modo paralelo entre a União, Estados, Distrito Federal e Municípios. 

Ressalte-se que aqui foram depositadas matérias imprescindíveis ao funcionamento das 

instituições, justificando assim convocação de todos os entes federativos para zelar sobre 

aquilo que se considera primordial para o bem-estar da sociedade. 

Logo, no que tange a temática abarcada pelo art. 23, a atuação de um ente federativo 

não é condicionada pela atuação de outro, e, da mesma forma, a atuação de um ente federativo 

não afasta a possibilidade de atuação de outro.  

Ademais, com a emenda constitucional nº 53/06 o texto do parágrafo único do artigo 

23 passou a estabelecer que, no âmbito da competência comum, lei complementar deverá 

fixar 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. Nesse ponto, a única interpretação sustentável a respeito de tal dispositivo seria no 

sentido de que a Lei Complementar deve ser elaborada pela União, podendo regular cada 

inciso de maneira distinta, de acordo com a matéria envolvida. 
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3.3 COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS 

 

As competências legislativas se expressam no poder do ente estabelecer leis em 

sentido estrito. No que diz respeito a esse tipo de competência, temos que foi estruturado pela 

nossa Lei Fundamental um sistema complexo onde convivem competências privativas, 

repartidas horizontalmente, com competências concorrentes, repartidas verticalmente, 

abrindo-se espaço também para a participação das ordens parciais na esfera de competências 

próprias da ordem central, mediante delegação e, ainda, competências residuais. 

Primeiramente, as competências privativas são aquelas dotadas da delegabilidade.  

Logo, nas matérias as quais a Constituição determina como privativa, o ente titular pode 

transferir, no todo ou em parte, sua parcela de poder. O art. 22 da Constituição Federal é 

exemplo de competência privativa, uma vez que em seu parágrafo único admite que lei 

complementar autorize os Estados a tratar de tais matérias. 

Por seu turno, a competência concorrente, seria aquela em que mais de um ente 

federativo exerce o poder de legislar sobre determinada matéria, ficando para a União a tarefa 

de fixar normas gerais. Daí ser adjetivada de concorrente, pois as entidades político-

administrativas juntam-se para exercer ação comum, no intuito de contribuir e cooperar para o 

trabalho legislativo
36

. 

Por fim, encontramos ainda a competência suplementar que é constituída das 

competências supletiva e complementar.  A primeira seria aquela em que determinado ente, 

na ausência de normas gerais editadas pela União, poderão editar as aludidas normas gerais 

para atender às suas peculiaridades, as quais terão aplicação apenas em seu próprio âmbito 

territorial. Contudo, ressalte-se, nesse ponto, que a omissão da União em elaborar normas 

gerais não significa a perda de sua competência para edição de tais normas, pois uma vez que 

a União abandone sua inércia, exercendo a sua prerrogativa constitucional para a edição de 

normas gerais, esta prevalecerá sobre a lei estadual, suspendendo a eficácia desta, no que lhe 

for contrário
37

.  

                                                
36 O clássico exemplo de competência concorrente seria o art. 24 da Constituição Federal que, em seu §1º, 

estabelece a predominância da União para estabelecer normas gerais e, consequentemente, aos Estados e ao 

Distrito Federal a possibilidade de legislar pormenorizadamente sobre tais matérias, nos moldes do previsto no § 

2º do mesmo artigo, de acordo com os interesses regionais de cada Estado-membro. 
37 Essa suspensão de eficácia terá efeitos não retroativos, isto é, ex nunc e perdurará enquanto estiver em vigor a 

lei federal de normas gerais da União, pois não há revogação e sim suspensão dos efeitos da legislação estadual 
no que for contrário à legislação federal. Caso houvesse revogação, os dispositivos da lei estadual seriam 

retirados do ordenamento jurídico de forma irreversível, e, se eventualmente a lei federal de normas gerais fosse 

revogada, não haveria a repristinação tácita dos dispositivos da lei estadual, pois os mesmos já não mais 

integrariam o universo jurídico.  
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Em contrapartida, a competência complementar nada mais é do que a aquela que o 

ente se utiliza para detalhar a norma, de forma que se adéqüe as suas particularidades. 

Interessante destacar que, embora o artigo 24 da nossa lei fundamental não mencione o 

município na repartição das competências concorrente, parte da doutrina, através de uma 

leitura interpretativa do inciso II do artigo 30, entende que a competência legislativa 

concorrente também foi assegurada ao município, na medida em que este pode suplementar a 

legislação federal e estadual no que couber, legislando, por exemplo, sobre assuntos de 

interesse local.  

Jair Eduardo Santana
38

, em estudo sobre as competências legislativas municipais 

afirma a existência de competência concorrente do ente local, aduzindo que: 

 
afirmamos haver no âmbito municipal as competências ditas concorrentes, 

mesmo a despeito de não constar o Município no rol do artigo 24 da 

Constituição Federal, porque o próprio artigo 30, inciso II, dá a exata 
magnitude desse campo a ser explorado pelo referido ente. De fato, ´cabe ao 

município, suplementar a legislação federal e a estadual, o que couber’ (...) 

Releve-se, mais uma vez, que o simples fato de ter sido o Município 

excluído do artigo 24 não é fator conclusivo de que não tenha ele 
competência concorrente. Desmente quem assim o afirma o próprio teor do 

artigo 30, II, da Constituição Federal. 

 

Assim, temos que a competência legislativa pode, inicialmente, ser privativa ou 

concorrente. Sendo determinada matéria de competência concorrente, deverá a União fixar 

normas gerais, cabendo aos Estados e Municípios pormenorizar seus interesses em relação à 

matéria. Não atuando a União na elaboração de normas gerais, é perfeitamente possível aos 

Estados e aos Municípios que, utilizando-se de sua competência supletiva, venham a suprir 

vazios ou aperfeiçoar legislativamente matérias de seu interesse, até que o ente competente 

venha a exercitar tal competência.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
38 SANTANA, Jair Eduardo. Competências Legislativas Municipais. Belo Horizonte: Del Rey, 1993, p. 89. 
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4 O MEIO AMBIENTE E SUA TUTELA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 

 

 

4.1 CONCEITO DE MEIO AMBIENTE E A CRIAÇÃO DE UMA CONSCIÊNCIA 

AMBIENTAL 

 

Primeiramente, merece ressaltar que não cumpre a este tópico trazer um conceito 

estático do que vem a ser meio ambiente. Conforme enuncia Edis Milaré
39

, “o meio ambiente 

pertence a uma daquelas categorias cujo conteúdo é mais facilmente intuído que definível, em 

virtude da riqueza e da complexidade do que encerra”. 

Não obstante tal caráter intuitivo, o conceito de meio ambiente já sofreu profundas 

modificações diante dos avanços ocorridos e das alterações advindas da modernidade. Em 

momento embrionário do direito ambiental, o meio ambiente era visto como um conceito 

estritamente ligado aos elementos naturais, sendo o homem um elemento central da relação, 

com o papel de detentor dos bens naturais colocados a sua disposição. 

Com o avanço da sociedade, essa visão antropocêntrica deu espaço a uma visão mais 

holística da natureza, passando o homem a estar contido no conceito de meio ambiente. 

Passou-se a entender que esses dois elementos não são mais passíveis de divisão, pois 

quaisquer dos conceitos que sejam utilizados englobam homem e natureza como seus 

elementos. 

Nos dias atuais, é possível afirmar que o meio ambiente pode ser entendido sob duas 

acepções, quais sejam, ampliativa e restritiva. Sob o ponto de vista restritivo, apenas são 

considerados o patrimônio natural e as relações entre os seres vivos, desprezando tudo aquilo 

que não diga respeito aos recursos naturais. Por sua vez, a concepção ampla de meio ambiente 

abrangerá toda a natureza natural e artificial. Logo, o meio ambiente seria uma influência 

mútua de elementos naturais, artificiais e culturais.  

No que diz respeito a conceituação legal, esta só veio a existir em nosso ordenamento 

com o advento da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei nº 6938/81) que, no inciso I do 

art. 3º conceituou meio ambiente como “o conjunto de condições, leis, influências e interações 

de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas 

formas”.  

Conforme se percebe, não obstante a definição federal ser ampla no que diz respeito 

aos aspectos biológicos do meio ambiente, a mesma merece criticas, pois não trata do aspecto 

                                                
39 MILARÉ, Edis. Direito do Ambiente. 5. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 109.  
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humano, desconsiderando-o para o conceito de meio ambiente. Contudo, deve ser considerado 

que, sendo a Política Nacional do Meio Ambiente um instrumento legal de 1981, não se tinha, 

à época, o meio ambiente como um bem carecedor de tutela autônoma e sim como uma forma 

de proteção à saúde humana
40

. 

A evolução na conceituação do meio ambiente é, na realidade, fruto da criação de uma 

consciência ambiental que se traduz na idéia de que o meio ambiente é um patrimônio da 

coletividade e, como tal, deve ser preservado para que as futuras gerações tenham os mesmos 

recursos naturais postos a sua disposição. 

Toda essa conscientização ambiental deve, sobretudo, extrapolar as barreiras dos 

doutrinadores e juristas e alcançar toda a coletividade, construindo uma conscientização 

através da sensibilização quanto à necessidade de preservação do meio ambiente para as 

futuras gerações. 

 

4.2 O HISTÓRICO DO MEIO AMBIENTE NAS CONSTITUIÇÕES BRASILEIRAS 

 

A proteção do meio ambiente, nos dias atuais, passou a ocupar elevada importância 

nos mais diversos ordenamentos jurídicos, sendo inclusive alvo de tutela constitucional, tendo 

em vista o reconhecimento de que tal proteção é vital para a manutenção e desenvolvimento 

da humanidade.  

Todavia, esse movimento de fortalecimento do direito ambiental, especialmente no 

contexto brasileiro, é bem recente conforme se pode verificar da análise histórica das 

constituições brasileiras
41

.  

Analisando as cartas constitucionais brasileiras, temos que a Constituição do Império, 

de 1824, não trouxe qualquer referência à matéria ambiental, apenas cuidando de indústrias 

contrárias à saúde do cidadão
42

. Ao contrário, a visão que se tinha na época era a mero 

exportador de produtos agrícolas e minerais, não devendo o Estado se imiscuir nas atividades 

econômicas, muito menos ser traçado alguma diretriz em sede constitucional.   

Com a proclamação da República, veio a mudança de regime político e de ordem 

constitucional. Entre as características primordiais dessa nova ordem estavam o regime 

                                                
40 ANTUNES, Paulo de Bessa. Op. cit., p. 65, nota 16.     
41 Paulo de Bessa Antunes afirma que “os constituintes anteriores não se preocuparam com a conservação dos 

recursos naturais e com sua utilização racional. Na verdade, o meio ambiente não existia como um conceito 
jurídico merecedor de tutela autônoma, coisa que só veio a ocorrer após a lei de Política Nacional de Meio 

Ambiente.” Op. cit., p. 57, nota 16.     
42 MILARÉ, Edis. Op. cit., p. 145, nota 39.     
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republicano e o pacto federativo. Não obstante tenha se buscado conceder certa autonomia aos 

Estados-membros, a federação estabelecida naquela ocasião era altamente centralizadora e os 

principais poderes e competências legais para legislar permaneceram nas mãos da União, 

entre elas a competência para legislar sobre minas
43

. 

Também fruto de uma nova mudança de paradigma mundial e fortemente influenciada 

pela Revolução de 1930, a Carta de 1934 trouxe um tom mais intervencionista na ordem 

econômica e social, inovando ao trazer a proteção das belezas naturais e do patrimônio 

histórico, artístico e natural e na ampliação da competência da União em matéria de riquezas 

do subsolo, mineração, águas, florestas, caça, pesca e sua exploração
44

. É forçoso reconhecer 

que tal Carta de 1934 estimulou o desenvolvimento de uma legislação infraconstitucional que 

se preocupou com a proteção do meio ambiente, dentro de uma abordagem de conservação 

dos recursos econômicos, a exemplo do Código das Águas e do antigo Código Florestal, 

ambos de 1934.  

As Cartas seguintes de 1937 e 1946 não trouxeram avanços consideráveis no que diz 

respeito à proteção ambiental, apenas repetindo as disposições contidas nas cartas anteriores. 

A Constituição Federal de 1967 pouco inovou no âmbito da proteção ambiental se 

comparada com suas antecessoras. Apenas trouxe a competência da União para explorar as 

instalações de energia elétrica de qualquer origem, mantendo a característica de que a infra-

estrutura era uma matéria federal
45

.  

A Carta de 1969, emenda outorgada pela Junta Militar à Constituição de 1967 em 17 

de outubro de 1969, não inovou na política ambiental, apenas trazendo uma subdivisão das 

competências legislativas em relação à energia.  

Assim, o que podemos concluir após o apanhado das cartas até 1969 é que a proteção 

ao meio ambiente natural nunca fora tratado de forma específica e global. Ao contrário, o 

meio ambiente, quando tutelado, era feito de forma casual e até esparsa, referindo-se apenas a 

alguns de seus elementos (água, florestas, energia, saúde), haja vista o principal interesse do 

constituinte à época de constituir uma infra-estrutura para o desenvolvimento econômico. 

                                                
43 Art. 34 - Compete privativamente ao Congresso Nacional:  

29º) legislar sobre terras e minas de propriedade da União; 
44 Art. 5º - Compete privativamente à União:  

XIX - legislar sobre: j) bens do domínio federal, riquezas do subsolo, mineração, metalurgia, águas, energia 

hidrelétrica, florestas, caça e pesca e a sua exploração;  
45 Art. 8º - Compete à União:  
XVII - legislar sobre:  

h) jazidas, minas e outros recursos minerais; metalurgia; florestas, caça e pesca;  

I) águas, energia elétrica e telecomunicações;  
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4.3 FUNDAMENTOS DA PROTEÇÃO AMBIENTAL NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

DE 1988 

 

Com a Constituição Federal de 1988, o pensamento vigente até então de que o meio 

ambiente e o direito seriam apenas instrumentos de organização da vida econômica, voltados 

ao resguardo das liberdades básicas e da produção econômica, foi definitivamente superado. 

A doutrina brasileira é praticamente unânime em reconhecer que a atual Constituição 

Federal de 1988 trouxe um extraordinário avanço no que diz respeito à tutela do meio 

ambiente, elevando o Brasil a um dos países com a legislação ambiental mais avançada do 

mundo.  

Diversamente de suas antecessoras, a atual Carta inovou, tratando especificamente o 

tema meio ambiente, na busca da efetiva tutela ao meio ambiente, trazendo mecanismos para 

sua proteção e controle
46

.  

Analisando essas regras específicas, temos que a Constituição Federal separou um 

capítulo para a análise do Meio Ambiente, consubstanciado no art. 225 da CF
47

, verdadeira 

base normativa do Direito Ambiental Brasileiro.  

José Afonso da Silva
48

, analisando sistematicamente o artigo transcrito, entende que o 

mesmo possui três conjuntos de normativos que trazem, respectivamente, a norma matriz, o 

sistema de instrumentos e garantias que dão efetividade a tal norma-mãe e um conjunto de 

determinações particulares para áreas e situações de elevado conteúdo ecológico. 

No que diz respeito à norma matriz trazida pelo caput do art. 225, temos que a 

Constituição Federal trata, de início, do tema meio ambiente elevando o direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado ao patamar de direito fundamental, sendo a coletividade 

e poder público chamados a se unirem em prol do usufruto de tais recursos pelas atuais e 

futuras gerações.  

O segundo conjunto de normas observado pelo autor encontra-se no §1º, com seus 

incisos que instituem os instrumentos de garantia da efetividade do direito enunciado no 

´caput´ do artigo. Busca-se, aqui, instrumentos capazes conferir ao Poder Público os 

princípios e instrumentos fundamentais e norteadores de sua atuação para garantir o direito ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

                                                
46 Nesse sentido, afirma Paulo de Bessa Antunes que “vê-se, como clareza, que há, no contexto constitucional, 

um sistema de proteção ao Meio Ambiente que ultrapassa as meras disposições esparsas. Aqui reside a diferença 
fundamental entre a constituição Federal de 1988 e as demais que a precederam. Em 1988, buscou-se estabelecer 

uma harmonia entre os diferentes dispositivos voltados para o Meio Ambiente.” Op. cit., p. 61, nota 16.     
47 SILVA, José Afonso da. Direito Constitucional Ambiental. 9. ed. São Paulo: Editora Malheiros, 2011, p. 54. 
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Ainda, o terceiro conjunto normativo encontrado no art. 225, caracteriza um 

agrupamento de determinações particulares, em relação a objetos e setores, destacando 

algumas partes do todo para dar a elas o tratamento peculiar que lhes deve ser imputado, quer 

pela natureza da atividade, quer pelas particularidades de elevado conteúdo ideológico que se 

pretende tutelar. Assim, encontramos esse conjunto normativo do §§2º ao 6º do art. 225 

buscando tutelar áreas ou atividades que o constituinte achou por bem destacar. 

Por sua vez, Antonio Herman Benjamin
49

, analisando essa mudança de rumo que 

transformou de maneira extraordinária o tratamento jurídico do meio ambiente a partir da 

Constituição Federal de 1988, afirma que a mesma se deu apoiada em técnicas legislativas 

utilizadas no art. 225 da CF que levaram em consideração as seguintes premissas: 

 

a) A adoção de uma compreensão sistêmica e autônoma de meio ambiente, através da 

qual as partes são tratadas através do todo, e de forma fragmentados como tínhamos; 

b) A existência de uma perspectiva ambiental voltada para as futuras gerações, buscando 

sempre aliar o desenvolvimento à preservação ambiental, de modo que se mantenham 

e ampliem as condições que propiciam a vida em todas as suas formas; 

c) A relativização do direito de propriedade em prol da proteção ambiental, criando-se 

mecanismos capazes de influenciar diretamente na propriedade privada em prol da 

sustentabilidade; 

d) Confere-se ao direito ambiental a liberdade de participação pública e do fluxo 

permanente e desimpedido de informações, sendo permitindo a toda a sociedade 

participação em audiências públicas, bem como outros mecanismos capazes de 

assegurar transparência da tutela ambiental;  

e) Por fim, observa-se uma nítida preocupação com a implementação das diretrizes 

ambientais fixadas, visando evitar que a norma constitucional adquira uma feição 

apenas retórica, sem efeitos práticos
50

.       

 

Em verdade, quer que seja pela existência de conjunto de normas, quer pela inserção 

de técnicas legislativas inovadoras em relação ao meio ambiente, o que se tem a considerar é 

                                                
49 BENJAMIN, Antonio Herman. O Meio Ambiente na Constituição Federal de 1988. In: Desafios do Direito 

Ambiental no século XXI – estudos em homenagem a Paulo Affonso Leme Machado. KISHI, Sandra Akemi 

Shimada; SILVA, Solange Teles da; SOARES, Inês Virgínia Prado (orgs.). São Paulo: Malheiros, 2005, p. 365-
366. 
50 Nesse ponto, percebe-se a ênfase nos instrumentos de implementação cada vez mais desenvolvidos, a exemplo 

dos instrumentos de poder de policia ambiental, da ação civil pública, a ação popular, sanções administrativas e 

penais, entre outros. 
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que o capítulo do meio ambiente na Constituição Federal é um dos mais importantes e 

avançados da Constituição Federal de 1988.   

Contudo, mesmo reconhecendo os grandes avanços na legislação ambiental em nosso 

país após a edição da Constituição Federal de 1988, veremos a seguir que tais regras devem 

sair do mero campo teórico para o campo prático, sob pena de serem inócuas as modernas 

alterações enunciadas. 

 

4.4 MEIO AMBIENTE COMO PRINCÍPIO DA ORDEM ECONÔMICA 

 

Como já fora mencionado, a Constituição Federal de 1988 inovou em relação às 

Cartas anteriores, notadamente naquilo que trata sobre a defesa de direitos e garantias 

individuais, reconhecendo tais direitos como direitos constitucionalmente tutelados. Entre tais 

direitos erguidos ao status de “direitos constitucionais” se destaca a proteção dada ao meio 

ambiente. 

O que se percebe da análise da atual Carta Magna é que, além de ser dotada de um 

capítulo próprio para questões ambientais, é possível encontrar em diversos outros artigos 

obrigações do Estado e da sociedade entrelaçadas com o meio ambiente. É válido ressaltar, 

inclusive, que o texto constitucional considerou o meio ambiente como elemento 

indispensável e básico para o desenvolvimento da atividade econômica
51

.  

Assim, fruto do pensamento que o desenvolvimento econômico não é um fim em si 

mesmo, mas instrumento do desenvolvimento humano, a atividade econômica não pode ser 

exercida em desarmonia com os princípios destinados a tornar efetiva a proteção ao meio 

ambiente. Não devem prosperar quaisquer atividades, quer exercidas por particulares, quer 

exercidas pelo poder público, que violem a proteção do meio ambiente.  

Fica claro que a defesa do meio ambiente, elencada como um dos princípios da ordem 

econômica, não tem como objetivo principal criar obstáculos para o exercício da atividade 

econômica como um todo, mas certamente àquela que provoque prejuízo e degradação 

ambiental, voltando a atividade econômica ao desenvolvimento sustentável. 

Durante várias passagens o legislador Constitucional deixou expressa sua preocupação 

envolvendo questões fundamentalmente entrelaçadas como desenvolvimento econômico, 

                                                
51 Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim 
assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: 

(...) 

VI - defesa do meio ambiente. 
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prevenção e meio ambiente. Como exemplo podemos citar a exigência de Estudo Prévio de 

Impacto Ambiental, previsto no §1º do artigo 225 da Constituição Federal e a criação de 

espaços territoriais especialmente protegidos. 

Analisando a questão economia versus meio ambiente, Cristiane Derani
52

 ressalta que 

a questão não deve ser entendida como uma necessária separação material entre economia e 

ecologia, pois a base do desenvolvimento das relações produtivas está na natureza. 

Consequentemente, esta união visceral, tem que necessariamente se fazer sentir no interior do 

ordenamento jurídico, daí temos a tese de que a realização do artigo 225 da Constituição 

passa pela efetividade do artigo 170 e vice-versa. Eis as palavras da autora: 

 
não se trata de um relacionamento em sua origem conflitante, mas apenas 

dois aspectos da relação entre homem-natureza, frente a imanente 
necessidade de expansão produtiva da atividade econômica, que se torna 

apropriativa, onde a natureza passa a ser exclusivamente recurso.  

 

Assim, temos que na visão desenvolvimentista tradicional, a natureza era percebida 

como fornecedora inexaurível de recursos. Contudo, a tendência moderna é a evolução para 

um panorama muito menos antropocêntrico, em que a proteção da natureza pelos valores que 

representa em si mesma mereça um substancial incremento. Não se trata, aqui, da postulação 

de um biocentrismo, apenas uma superação do modelo derrogado do homem como senhor e 

destruidor dos recursos naturais.  

Do exposto, depreende-se que o direito econômico é um instrumento de intervenção 

estatal na ordem econômica e financeira de um país; e o direito ambiental é, em um de seus 

diversos aspectos, direito econômico e, nesta qualidade, dotado de instrumentos específicos 

que capacitam a atuar na ordem econômica, de maneira a configurar um determinado padrão 

de desenvolvimento em prol do meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

 

4.5 DIREITO AO MEIO AMBIENTE COMO DIREITO FUNDAMENTAL 

 

Os direitos fundamentais são considerados, nos dias atuais, pressupostos básicos de 

qualquer Estado democrático de direito, uma vez que tais direitos visam assegurar a todos 

uma existência digna, livre e igual, criando condições à plena realização das potencialidades 

do ser humano.  

                                                
52 DERANI, Cristiane. Direito ambiental econômico. São Paulo: Max Limonad, 2001, p. 191. 
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Tal posição de realce dos direitos fundamentais se deu com o surgimento do Estado 

Moderno, onde se inverteu a tradicional relação do individuo com o Estado, passando a se 

reconhecer que o indivíduo tem, primeiramente, direitos e, posteriormente, deveres para com 

o Estado, ao mesmo tempo que este tem direitos ordenados em relação aos indivíduos para a 

consecução do bem comum
53

. 

É importante salientar que esses direitos são variáveis, modificando-se ao longo da 

história de acordo com as necessidades e interesses do homem. Essa transformação é 

explicada com base na teoria das gerações
54

 de direitos fundamentais, amplamente difundida 

pela doutrina.  

A teoria das gerações nada mais é do que a teoria desenvolvida para explicar a 

evolução dos direitos fundamentais em gerações, ponderando o reconhecimento de cada 

geração de direitos fundamentais ao longo dos acontecimentos históricos.  

A expressão “geração de direitos do homem” foi utilizada pela primeira vez no ano de 

1979, em Estraburgo, por Karel Vasak, ao proferir a aula inaugural no Curso do Instituto 

Internacional dos Direitos do Homem, buscando, metaforicamente, demonstrar a evolução dos 

direitos humanos com base no lema da revolução francesa (liberdade, igualdade e 

fraternidade). 

De acordo com Vasak, a primeira geração dos direitos humanos seria a dos direitos 

civis e políticos, fundamentados na liberdade do homem perante o Estado. A segunda 

geração, por sua vez, seria a dos direitos econômicos, sociais e culturais, baseados na 

igualdade de todos os homens. Ainda, a última geração seria a dos direitos de solidariedade, 

em especial o direito ao desenvolvimento, a paz e ao meio ambiente, coroando a tríade com a 

fraternidade
55

. 

 

 

                                                
53

 MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de direito constitucional. 4. ed. Revisada e atualizada. São Paulo: Saraiva, 

2009, p. 267. 
54 Quanto à terminologia, alguns doutrinadores entendem que a expressão “gerações de direitos” traz embutida a 

idéia de superação de uma geração sobre a outra, preferindo assim adotar a terminologia “dimensões” para tratar 

dos direitos fundamentais, uma vez que não trazem a idéia de conflito entre si, podendo todas as dimensões 
conviverem harmonicamente entre si. Assim, os direitos de cada dimensão permanecem válidos juntamente com 

os direitos da nova geração, ainda que seus conceitos sofram o influxo das concepções jurídicas e sociais 

prevalentes nos novos momentos. 
55 PIOVESAN, Flávia. Temas de Direitos Humanos. São Paulo: Max Limonad, 1998, p. 28. 
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Esse despretensioso discurso
56

 logo ganhou fama e diversos juristas passaram a repeti-

lo e até desenvolvê-lo, como, por exemplo, Noberto Bobbio, que foi um dos principais 

responsáveis pela sua divulgação
57

. 

Nesse ponto cumpre mencionar que as sistematizações a respeito das gerações não são 

unânimes. Enquanto alguns autores dizem existir quatro classes de gerações de direitos 

fundamentais, boa parte da doutrina, apoiada à jurisprudência
58

, ainda divide os direitos 

fundamentais, basicamente, em três gerações ou dimensões de acordo com as ponderações de 

Vasak. Acolheremos a sistemática das três dimensões haja vista ser a mais adotada por nossa 

jurisprudência.  

Os direitos de primeira geração/dimensão seriam os direitos ligados à liberdade 

individual e que se consubstanciam em abstenções Estatais. Tais direitos surgiram nos séculos 

XVII e XVIII como resposta aos governos absolutistas e foram os primeiros reconhecidos 

pelos textos constitucionais. Compreendem direitos cujo titular é o indivíduo e são oponíveis 

ao Estado, visto na época como grande opressor das liberdades individuais. São direitos 

                                                
56 Antônio Augusto Cançado Trindade posteriormente, em palestra proferida durante o “Seminário Direitos 

Humanos das Mulheres: A Proteção Internacional”, afirmou que nem o próprio VASAK levou muito a sério a 

sua tese, tendo desenvolvido a mesma de maneira apressada e despretensiosa. Disponível em: 

<http://www.dhnet.org.br/direitos/militantes/cancadotrindade/Cancado_Bob.htm>. Acesso em: 26 nov. 2011. 
57 BOBBIO, Noberto. A Era dos Direitos. 8. ed. Rio de Janeiro: Campus, 1992. 
58

 “O direito à integridade do meio ambiente – típico direito de terceira geração – constitui prerrogativa jurídica 

de titularidade coletiva, refletindo, dentro do processo de afirmação dos direitos humanos, a expressão 
significativa de um poder atribuído, não ao indivíduo identificado em sua singularidade, mas, num sentido 

verdadeiramente mais abrangente, à própria coletividade social. Enquanto os direitos de primeira geração 

(direitos civis e políticos) – que compreendem as liberdades clássicas, negativas ou formais – realçam o princípio 

da liberdade e os direitos de segunda geração (direitos econômicos, sociais e culturais) – que se identificam com 

as liberdades positivas, reais ou concretas – acentuam o princípio da igualdade, os direitos de terceira geração, 

que materializam poderes de titularidade coletiva atribuídos genericamente a todas as formações sociais, 

consagram o princípio da solidariedade e constituem um momento importante no processo de desenvolvimento, 

expansão e reconhecimento dos direitos humanos, caracterizados, enquanto valores fundamentais indisponíveis, 

pela nota de uma essencial inexauribilidade." (MS 22.164, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 30-10-

1995, Plenário, DJ de17-11-1995.) No mesmo sentido: RE 134.297, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 

13-6-1995, Primeira Turma, DJ de 22-9-1995. 
"Meio ambiente – Direito à preservação de sua integridade (CF, art. 225) – Prerrogativa qualificada por seu 

caráter de metaindividualidade – Direito de terceira geração (ou de novíssima dimensão) que consagra o 

postulado da solidariedade – Necessidade de impedir que a transgressão a esse direito faça irromper, no seio da 

coletividade, conflitos intergeneracionais – Espaços territoriais especialmente protegidos (CF, art. 225, § 1º, III) 

– Alteração e supressão do regime jurídico a eles pertinente – Medidas sujeitas ao princípio constitucional da 

reserva de lei – Supressão de vegetação em área de preservação permanente – Possibilidade de a administração 

pública, cumpridas as exigências legais, autorizar, licenciar ou permitir obras e/ou atividades nos espaços 

territoriais protegidos, desde que respeitada, quanto a estes, a integridade dos atributos justificadores do regime 

de proteção especial – Relações entre economia (CF, art. 3º, II, c/c o art. 170, VI) e ecologia (CF, art. 225) – 

Colisão de direitos fundamentais – Critérios de superação desse estado de tensão entre valores constitucionais 

relevantes – Os direitos básicos da pessoa humana e as sucessivas gerações (fases ou dimensões) de direitos (RTJ 

164/158, 160-161) – A questão da precedência do direito à preservação do meio ambiente: uma limitação 
constitucional explícita à atividade econômica (CF, art. 170, VI) – Decisão não referendada – consequente 

indeferimento do pedido de medida cautelar. A preservação da integridade do meio ambiente: expressão 

constitucional de um direito fundamental que assiste à generalidade das pessoas." (ADI 3.540-MC, Rel. Min. 

Celso de Mello, julgamento em 1º-9-2005, Plenário, DJ de 3-2-2006). 

http://www.stf.jus.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?PROCESSO=22164&CLASSE=MS&cod_classe=376&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=M
http://www.stf.jus.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?PROCESSO=3540&CLASSE=ADI%2DMC&cod_classe=555&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=M&EMENTA=2219
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negativos que se referem à abstenção do Estado, criando obrigações de não fazer, de não 

intervir sobre aspectos da vida pessoal de cada indivíduo. Incluem-se nessa geração o direito à 

vida, segurança, justiça, propriedade privada, liberdade de pensamento, voto, expressão, 

crença, locomoção, entre outros. Em nossa Constituição Federal, tais direitos estão 

contemplados no art.5º e nos art. 12 a 17. 

Os direitos de segunda geração/dimensão, por sua vez, estão ligados à idéia de 

liberdade e foram conquistados no decorrer do século XIX e início do século XX, 

impulsionados pelo movimento de trabalhadores e com o advento do Estado Social. Estão 

aqui abrangidos os direitos sociais, que são direitos de conteúdo econômico e social que 

visam melhorar as condições de vida e de trabalho da população, em prol da igualdade. Ao 

contrário dos direitos da 1ª geração que impõe uma abstenção ao Estado, os direitos de 2ª 

geração, visando proteger o indivíduo, impõem uma prestação positiva ao Estado, em prol dos 

menos favorecidos pela ordem social e econômica. Na Constituição de 1988 eles estão 

previstos nos arts. 6º a 11 e nos arts. 193 a 232. 

Os direitos de terceira geração/dimensão são aqueles direitos desenvolvidos após a 

segunda metade do século XX, estando vinculados à fraternidade. Tais direitos são 

considerados novos e decorrem de uma sociedade de massas, surgida em razão dos processos 

de industrialização e urbanização, em que os conflitos sociais não mais eram adequadamente 

resolvidos dentro da antiga tutela jurídica voltada somente para a proteção de direitos 

individuais. Assim, foi necessário garantir direitos que não se destinam especificamente à 

proteção dos interesses de um indivíduo, de um grupo ou de um determinado Estado e sim 

têm por primeiro destinatário o gênero humano. Estão aqui inseridos o direito ao 

desenvolvimento, à paz, à comunicação, ao meio-ambiente, à conservação do patrimônio 

histórico e cultural da humanidade, entre outros. Exemplo em nossa Constituição é o art.225.  

A elevação do direito ao meio ambiente à condição de direito fundamental foi um 

pensamento que começou a aflorar com o fim da Segunda Guerra Mundial, após o homem ver 

que sua capacidade destrutiva era até maior do que se esperava, voltando-se, assim, para 

padrões éticos antes não conhecidos, tais como a proteção ao meio ambiente.  
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Contudo, tal pensamento apenas começou a se tornar político quando a Declaração de 

Estocolmo para o Meio Ambiente, fruto da reunião das Nações Unidas ali ocorridas em 1972 

e o marco regulamentar inicial para o reconhecimento do meio ambiente como direito 

fundamental, enunciado em seu primeiro princípio
59

. 

A partir de tal reconhecimento, os países passaram a incluir em seus textos 

constitucionais a proteção ao meio ambiente. Aliás, ao confrontarmos nossa norma matriz 

ambiental trazida pelo o art. 225, veremos profundas semelhanças ideológicas na mesma. 

Nesse sentido, interessante as ponderações de Odete Medauar
60

: 

 
O caput do art. 225 prevê o direito de todos ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado. Embora não inserido geograficamente no art. 
5º, esse direito há de ser considerado um direito fundamental, por várias 

razões. Em primeiro lugar, o § 2 º do art. 5º da CF de 1988 afirma não se 

esgotarem no art. 5º e seus incisos outros direitos e garantias decorrentes do 
regime e dos princípios por ela adotados ou dos tratados em que o Brasil seja 

parte. Em segundo lugar, a Declaração de Estocolmo de 1972 já afirmara, no 

seu Princípio 1, o direito fundamental do homem a um meio ambiente de 
qualidade – preceito, este, repetido no Princípio 1 da Declaração do Rio de 

Janeiro de 1992. Além do mais, hoje os estudos dedicados aos direitos 

fundamentais incluem o direito ao meio ambiente saudável entre os direitos 

de terceira geração – ou seja, aqueles direitos cujo cerne é a solidariedade, 
revestindo-se de matiz coletivo, por afetarem a população, dependendo sua 

concretização do empenho comum de todos os seguimentos sociais. 

 

Do mesmo modo, salienta-se o papel do poder público e da coletividade para a 

preservação do bem ambiental, pois sendo tal direito eminentemente difuso, sua consecução 

apenas se dará se interligado à realidade social, ou seja, com a participação integrada do 

Estado e da sociedade.  

 

4.6 EFICÁCIA JURÍDICA DAS NORMAS AMBIENTAIS CONSTITUCIONAIS 

 

Primeiramente, a eficácia da norma jurídica tem como conseqüência automática o seu 

poder de gerar efeito jurídico, com maior ou menor grau, ou de maneira absoluta, ou plena, ou 

limitada, ou diferida, através de um comando, determinando um agir ou não agir, uma 

                                                
59

 “O homem tem o direito fundamental à liberdade, à igualdade e ao desfrute de condições de vida adequadas, 

em um meio ambiente de qualidade tal que lhe permita levar uma vida digna, gozar de bem-estar e é portador 

solene de obrigação de proteger e melhorar o meio ambiente, para as gerações presentes e futuras. A esse 

respeito, as políticas que promovem ou perpetuam o “apartheid”, a segregação racial, a discriminação, a opressão 

colonial e outras formas de opressão e de dominação estrangeira permanecem condenadas e devem ser 
eliminadas.” 
60 MEDAUAR, Odete. Ordenamento Ambiental Brasileiro. In: KISHI, Sandra; SILVA, Solange T.; SOARES, 

Inês (Org.). Desafios do direito ambiental no século XXI: estudos em homenagem a Paulo Affonso Leme 

Machado. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 698-699.  
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conduta positiva ou uma omissão, e neste caso com uma força paralisante da que é conflitante 

com o comando determinado. As normas jurídicas válidas apresentam duas espécies de 

eficácia: social ou jurídica.  

A eficácia social de uma determinada norma alude a efetiva adesão que a sociedade 

tem para com a mesma, diante dos mandamentos de uma ordem jurídica historicamente dada. 

Assim, sob o ponto de vista social, a norma é eficaz quando atende aos anseios e expectativas 

do legislador no sentido de ser cumprida, tal qual prescrita, pelos sujeitos envolvidos na 

situação ali tipificada. 

Por sua vez, a eficácia jurídica de uma norma é o processo pelo qual ocorrendo, no 

mundo fático, o evento jurídico previsto no antecedente da norma, refletem-se os efeitos 

previstos em seu conseqüente. Indica a possibilidade de aplicação da norma, a sua 

exeqüibilidade e a sua exigibilidade. 

Todas as normas constitucionais possuem eficácia, contudo os efeitos jurídicos que 

cada uma das disposições ali consideradas podem ter seus efeitos jurídicos irradiados nos 

mais diversos graus.  

De acordo com o disposto no artigo 5º, § 1º da CF, as normas pertinentes a veicular 

direitos fundamentais têm aplicação imediata, isto é, não depende da elaboração de alguma 

regulamentação elaborada por lei ordinária ou lei complementar para produzir efeito, o que 

não acontece com as normas de eficácia limitada. Sobre o tema, Ingo Wolfgang Sarlet
61

 

declara que “o Constituinte de 1988, além de ter consagrado expressamente uma gama 

variada de direitos fundamentais sociais, considerou todos os direitos fundamentais como 

normas de aplicabilidade imediata.” 

Logo, podemos extrair de tal dispositivo que todos os destinatários de tais direitos, ou 

seja, poder publico e particulares, estão vinculados a aplicação imediata dos direitos 

fundamentais, independentemente de intervenção legislativa.  

Ressalte-se que o fato da Carta Magna não ter elencado expressamente o direito a 

meio ambiente ecologicamente equilibrado em seu capítulo reservado aos direitos 

fundamentais, não altera a fundamentalidade de tal direito.  

Logo, sendo tal direito tido como fundamental, temos que as conseqüências de tal 

status são muitas. Primeiramente, Antonio Herman Benjamin
62

 afirma que se cria a noção de 

                                                
61 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 9. ed., rev., ampl. Porto Alegre: Livraria do 

Advogado, 2007, p.285. 
62 BENJAMIN, Antônio Herman. Op. cit., p. 292, nota 49.    
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aplicação direta de tal direito, tendo a ulterior regulamentação o poder de apenas densificar 

sua exeqüibilidade.  

Tratando especificadamente da matriz ambiental de nossa Constituição, qual seja o art. 

225, Paulo de Bessa Antunes
63

 adverte: 

 
Todo o conjunto de normas do artigo 225 estabelece um rol de ações e 

abstenções que devem, desde logo, ser observadas pela Administração, ou 
pelos particulares. Verifica-se, de plano, que muitos incisos e parágrafos do 

art. 225 não demandam posterior regramento em nível infraconstitucional, 

enquanto outros necessitam de adensamento em Lei específica, sendo de 
eficácia contida. Tal situação torna problemática a aplicação imediata e in 

totum do capítulo ambiental de nossa Carta Política.  

 

Assim, a questão primordial quando se enfrenta a eficácia das normas constitucionais 

relativas ao meio ambiente, é saber quais são de eficácia plena e quais são de eficácia contida 

é uma tarefa jurídica complexa e de relevância fundamental para que o Direito Ambiental 

possa, efetivamente, ter uma existência concreta. 

 Ora, não há dúvidas que as normas que consagram o direito ao meio ambiente sadio 

são de eficácia plena e não necessitam de qualquer norma subconstitucional para que operem 

efeitos no mundo jurídico. Contudo, o artigo 225 é complexo em sua estrutura, tratando, após 

o caput, de temas que vão desde a instrumentalização do direito fundamental assegurado, 

relação do meio ambiente com a economia e a tutela das florestas e, portanto, compõe-se de 

normas de variado grau de eficácia. Logo, percebe-se que muitos incisos e parágrafos do art. 

225 não demandam posterior regramento em nível infraconstitucional, enquanto outros 

necessitam de adensamento em lei específica, sendo de eficácia contida
64

. 

 Todavia, o que se deve levar em consideração, ao avaliar a eficácia do art. 225, é que, 

na qualidade de instrumentos, não se pode admitir que os incisos e dispositivos seguintes ao 

caput, quando expressamente tratam de lei reguladora, sirvam para impedir a fruição do 

direito já estabelecido. Assim, quando os dispositivos afirmam a necessidade de lei, esta deve 

ser compreendida como ato normativo, regulamento, buscando uma maior aplicabilidade dos 

instrumentos e detalhamentos ao direito ao meio ambiente. Apenas assim, a norma está 

plenamente apta a gerar resultados jurídicos, a ser exercitada plenamente, a ser eficaz. 

 

 

 

                                                
63 ANTUNES, Paulo de Bessa. Op. cit., p. 71, nota 16.    
64 Idem.   
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5 O LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

 

 

5.1 A POLÍTICA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE 

 

Após a Segunda Guerra Mundial, começou a se fortalecer paulatinamente o conceito 

de crescimento sustentável até que, em 1972, a Declaração de Estocolmo para o Meio 

Ambiente passou a ditar os princípios fundamentais que orientam a preservação ambiental ao 

longo do mundo.  

Impulsionados por tal documento, diversos Estados passaram a adotar um sistema de 

proteção ambiental. Na seara federal, inicialmente, foi criada em 1973 a SEMA (Secretaria 

Especial de Meio Ambiente) apenas como uma justificativa brasileira as pressões 

internacionais, uma vez que carecia tal órgão de uma articulação para com as demais 

entidades ambientais já criados ao redor do país. 

No ano seguinte, o II Plano Nacional de Desenvolvimento- PND com vigência entre 

1975 e 1979 trouxe a preocupação com a necessidade de estabelecimento de uma política 

ambiental a fim de ser alterada a ideologia do crescimento desenfreado até então vigente no 

país. 

Assim, com base nos citados antecedentes e em resposta ao clamor público provocado 

pelos efeitos da poluição industrial em Cubatão, no Estado de São Paulo, extensamente 

noticiado à época, foi estabelecida, em 31 de agosto de 1981, a Política Nacional do Meio 

Ambiente (PNMA) através da Lei Federal nº 6.938/81. Ainda que se apontem falhas em seus 

dispositivos, foi com o advento da PNMA que o Brasil passou a possuir um direcionamento 

uniforme sobre a questão ambiental, galgando tal lei o status de principal instrumento da 

gestão ambiental, definindo o papel do Poder Público e conferindo novas responsabilidades ao 

setor privado em relação à proteção do meio ambiente. 

Através da Política Nacional do Meio Ambiente estabeleceram-se importantes 

definições para fins de aplicação de Direito Ambiental, como as de meio ambiente, poluição, 

poluidor, degradação da qualidade ambiental e recursos ambientais.  

Por meio dela foram instituídos também vários instrumentos indispensáveis à gestão 

ambiental, entre eles: o estabelecimento de padrões de qualidade ambiental; o zoneamento 

ambiental; a avaliação de impactos ambientais; o licenciamento e a revisão de atividades 

efetiva ou potencialmente poluidoras; os incentivos à produção e instalação de equipamentos 
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e a criação ou absorção de tecnologia, voltados para a melhoria da qualidade ambiental; entre 

outros. 

Ademais, convém ressaltar que tal política é responsável pela proteção e melhoria da 

qualidade ambiental, uma vez que em seu art. 6º, institui o Sistema Nacional de Meio 

Ambiente – SISNAMA, composto de órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Territórios e dos Municípios, bem como as fundações instituídas pelo Poder 

Público. 

 

5.1.1 O SISNAMA 

 

O SISNAMA nada mais é do que um colegiado de órgãos e instituições vinculadas ao 

Poder Executivo que, nos níveis federal, estadual e municipal, são encarregados da proteção 

ao meio ambiente, conforme definido em lei. 

Logo, o que se busca com a criação do SISNAMA é o estabelecimento de uma rede de 

agências governamentais, nos diversos níveis da federação, para a implantação dos objetivos 

constantes na Política Nacional do Meio Ambiente. Nesse ponto, Édis Milaré
65

 afirma que o 

SISNAMA pode ser entendido como a articulação dos órgãos ambientais existentes e atuantes 

na Administração Pública, sem possuir, contudo, personalidade jurídica. O elemento 

primordial no referido sistema seria a circulação de informação em sentido lato, ou seja, 

deliberações entre órgãos, orientações, comunicação, devendo ser tal fluxo contínuo sob pena 

de estagnação do sistema e inocuidade dos objetivos da Política Nacional do Meio Ambiente. 

De acordo com o art. 6º da Lei 6.938/81, o SISNAMA é composto dos seguintes 

órgãos: 

 

a) Órgão Superior: Conselho do Governo.  

Tal órgão tem como função assessorar o presidente da República na formulação da 

política nacional e nas diretrizes para o meio ambiente. Na prática, nunca foi utilizado e seu 

papel de assessoramento vem sendo desempenhado pelo CONAMA; 

b) Órgão Consultivo e Deliberativo: Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(CONAMA) 

O CONAMA é constituído por órgãos federais, por representantes dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios, por Entidades de classe do setor produtivo e dos 

                                                
65 MILARÉ, Édis. Op. cit., p. 297, nota 39.        
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trabalhadores e por Organizações Não-Governamentais ambientalistas, com poder 

deliberativo e com competência para estabelecer normas, critérios e padrões relativos ao 

controle e à manutenção da qualidade do meio ambiente, com vistas ao uso racional dos 

recursos ambientais, principalmente os hídricos;   

c) Órgão Central: Ministério do Meio Ambiente 

Como órgão central do Sistema, cabe ao Ministério do Meio Ambiente planejar, 

coordenar e controlar a Política Nacional do Meio Ambiente e suas diretrizes; 

d) Órgão executor: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis (IBAMA). 

O IBAMA é uma autarquia federal criada em 1998, através do decreto 73.030, a partir 

da extinção da SEMA e da SUDEPE. Está vinculado ao Ministério do Meio Ambiente 

(MMA), atuando como órgão executivo responsável pela execução da Política Nacional do 

Meio Ambiente, desenvolvendo diversas atividades para a preservação e conservação do 

patrimônio natural, exercendo o controle e a fiscalização sobre o uso dos recursos naturais 

(água, flora, fauna, solo, etc). Também cabe a ele realizar estudos ambientais e conceder 

licenças ambientais para empreendimentos quando a competência é federal; 

e)  Órgãos Seccionais:  

Composto pelo conjunto de órgãos ou entidades estaduais responsáveis pela execução 

de programas, projetos e pelo controle e fiscalização de atividades capazes de provocar a 

degradação ambiental. 

f) Órgãos Locais:  

Composto pelos órgãos ou entidades municipais, responsáveis pelo controle e 

fiscalização dessas atividades, nas suas respectivas jurisdições;  

 

5.1.2 O poder regulamentar do CONAMA 

 

O Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, como dito, é o órgão 

consultivo e deliberativo do SISNAMA, representativo de cinco setores, a saber: órgãos 

federais, estaduais e municipais, setor empresarial e sociedade civil. É composto de seis 

órgão, quais sejam o plenário, a Câmara Especial Recursal, o Comitê de Integração de 

Políticas Ambientais, as Câmaras Técnicas, os Grupos de Trabalho e os Grupos de 

Assessores. O Conselho é presidido pelo Ministro do Meio Ambiente e sua Secretaria 

Executiva é exercida pelo Secretário-Executivo do MMA. 
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A grande polêmica envolvendo tal Conselho diz respeito ao exercício de suas 

competências normativas, estabelecidas pela própria Lei 6.938/81 em alguns incisos de seu 

art. 8º
66

 e externalizadas através de suas resoluções. 

De acordo com tais competências, possui o CONAMA o poder regulamentar conferido 

por sua lei criadora em busca da manutenção da qualidade do meio ambiente. Canotilho
67

 

afirma que o regulamento tem natureza jurídica de norma secundária e, como tal, está 

submetido ao princípio da legalidade não apenas em seu sentido negativo de poder fazer tudo 

aquilo que a lei não proíbe, mas também em relação ao seu sentido positivo, isto é, a 

administração só pode atuar com base na lei. 

 Ingo Wolfgang Sarlet
68

, por sua vez, aponta três empregos para tal poder no 

ordenamento brasileiro: 1) solucionar a execução da lei, quando for o caso; 2) facilitar a 

execução da lei, especificá-la de modo praticável e acomodar o aparelho administrativo para 

bem observá-la e c) incidir no campo da discricionariedade técnica.  

Precisamente esta terceira conotação - incidir no campo da discricionariedade técnica 

– constitui, em termos gerais, a principal atribuição do CONAMA, que edita atos normativos 

secundários, conforme entendimento do STF
69

, com o objetivo de dar a devida concretização 

e execução à legislação. Assim, a função do regulamento é explicitar, por meio de conceitos 

outros que não jurídicos, o conteúdo normativo das leis. 

As resoluções, em verdade, mostram-se mais dinâmicas, por não estarem adstritas aos 

trâmites do processo legislativo ordinário no tocante à aprovação, alteração e revogação, mas 

                                                
66 Art. 8º Compete ao CONAMA:   

I - estabelecer, mediante proposta do IBAMA, normas e critérios para o licenciamento de atividades efetiva ou 

potencialmente poluídoras, a ser concedido pelos Estados e supervisionado pelo IBAMA;  
(...) 

VI - estabelecer, privativamente, normas e padrões nacionais de controle da poluição por veículos automotores, 

aeronaves e embarcações, mediante audiência dos Ministérios competentes; 

VII - estabelecer normas, critérios e padrões relativos ao controle e à manutenção da qualidade do meio ambiente 

com vistas ao uso racional dos recursos ambientais, principalmente os hídricos. 
67 CANOTILHO, José Gomes. Op. cit., p. 883, nota 31.    
68 SARLET, Ingo Wolfgang. Constitucionalidade formal e material das resoluções do CONAMA. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/revista/Rev_90/Artigos/PDF/IngoWolfgang_Rev90.pdf>. 

Acesso em: 15 de out. 2011. 
69

 ATOS NORMATIVOS DO IBAMA E DO CONAMA. MUTIRÕES AMBIENTAIS. NORMAS DE 

NATUREZA SECUNDÁRIA. VIOLAÇÃO INDIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME EM SEDE DE 

CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE É incabível a ação direta de 
inconstitucionalidade quando destinada a examinar atos normativos de natureza secundária que não regulem 

diretamente dispositivos constitucionais, mas sim normas legais. Violação indireta que não autoriza a aferição 

abstrata de conformação constitucional. Precedentes. Ação direta de inconstitucionalidade não conhecida (ADI 

2714/DF, Rel.  Min. MAURÍCIO CORRÊA Julgamento em 13/03/2003). 
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este fato não se presta a justificar os freqüentes excessos que causam insegurança jurídica aos 

destinatários da norma, bem como aos operadores do direito
70

.  

O CONAMA não tem competência normativa para impor obrigações e mesmo 

sanções. Sua competência, repita-se, é limitada a emissão de normas, pareceres e padrões 

ambientais de natureza técnica e deve seu utilizada com parcimônia. Paulo Affonso Leme 

Machado
71

, ex-integrante do órgão, afirma: 

 

O CONAMA tem função social e ambiental indispensável. Mas esse 
Conselho não tem função legislativa, e nenhuma lei poderia conceder-lhe 

essa função. Estamos diante de uma patologia jurídica, que precisa ser 

sanada, pois caso contrário o mal poderia alastrar-se e teríamos o Conselho 
Monetário Nacional criando imposto e o Conselho Nacional de Política 

Criminal e Penitenciária definindo crimes. 

 

Assim, a despeito do admirável trabalho do CONAMA em busca da proteção ao meio 

ambiente, suas resoluções, muitas vezes extrapolam sua competência regulamentar, de que 

decorrem ilegalidades e inconstitucionalidades. Além disto, por se tratarem de atos 

administrativos emanados de órgão pertencente ao Poder Executivo, ao extrapolar seu poder 

regulamentar, violam o princípio da separação dos poderes expressamente previsto no artigo 

2º e o princípio da legalidade trazido no artigo 5º, II, ambos da Constituição Federal. 

 

5.2 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

 

 Conforme já analisado, a Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 6.938/81) visando 

compatibilizar o desenvolvimento econômico-social com a preservação ambiental trouxe 

diversos instrumentos para a consecução de seus fins, dentre os quais encontramos o 

licenciamento ambiental, expresso no art. 9 da referida lei. 

           Embora cada um dos instrumentos previstos na Lei 6.938/81 tenha sua importância no 

cenário ambiental, é inegável que o licenciamento ambiental se consolidou como um dos mais 

eficazes na busca da preservação ambiental, não obstante as fragilidades que passaremos a 

tratar. 

Talden Farias
72

 conceitua tal instrumento como um processo administrativo complexo 

que tramita pela gestão ambiental competente e que tem como objetivo assegurar a qualidade 

                                                
70 FONTES, Vera Cecília Gonçalves; SEGATTO, Antônio Carlos. Legiferação do poder executivo: as 
resoluções do CONAMA. Revista Jurídica da UniFil, Londrina, Ano V, n. 5, p. 25-73, 2008. 
71 MACHADO. Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 16. ed. São Paulo: Malheiro, 2008, p. 748. 
72 FARIAS, Talden. Licenciamento ambiental: aspectos práticos e teóricos. 3. ed. Belo Horizonte: Fórum, 

2011, p. 26. 



 

 

52 

 

 

 

de vida de todos mediante um controle prévio e continuado das atividades desenvolvidas pelo 

homem capazes de gerar impactos sobre o meio ambiente. 

Por sua vez, o conceito legal de licenciamento ambiental é trazido pelo inciso I do 

art.1º da Resolução CONAMA 237/90 in verbis: 

  

Art. 1º - Para efeito desta Resolução são adotadas as seguintes definições: 

I - Licenciamento Ambiental: procedimento administrativo pelo qual o órgão 

ambiental competente licencia a localização, instalação, ampliação e a 

operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos 
ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou daquelas 

que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental, considerando 

as disposições legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao 
caso. 

 

Assim, teremos que o licenciamento ambiental nada mais é do que o procedimento 

administrativo através do qual o ente federativo competente, motivado pelo direito 

fundamental ao meio ambiente equilibrado, controla as atividades econômicas capazes de 

causar algum impacto ambiental. 

A intenção de tal instrumento, segundo Andreas Krell
73

, é a análise prévia e 

compatibilização das atividades potencial ou efetivamente causadoras de degradação 

ambiental pertencentes a particulares ou ao próprio Poder Público. Assim, a partir de exames 

técnicos e avaliações de impacto de um determinado empreendimento, os impactos positivos 

possam ser aumentados, ao mesmo passo que os negativos sejam diminuídos. 

Da análise dos objetivos ao qual o licenciamento se propõe, resta cristalino, de 

imediato, a importância de tal mecanismo para a proteção ambiental, uma vez que promove a 

interface entre o empreendedor, cuja atividade pode vir a interferir na estrutura do meio 

ambiente, e o Estado que garante a conformidade com os objetivos dispostos na Lei 6.938/81 

(Política Nacional do Meio Ambiente). 

Ressalte-se que o licenciamento ambiental não deve ser confundido com a licença 

ambiental, uma vez que aquele é o processo administrativo pelo qual se verifica se as 

condições para a concessão desta. Por conseqüência, a licença ambiental pode ser entendida 

como outorga concedida pelo Poder Público aos que exercem atividade potencialmente 

poluidora, ao final do procedimento de licenciamento ambiental. A Resolução 237 do 

CONAMA traz, igualmente, a conceituação legal de licença ambiental no inciso II, do artigo 

1º: 

                                                
73 KRELL, Andreas Joachim. Discricionariedade administrativa e proteção ambiental: o controle dos 

conceitos jurídicos indeterminados e as competências dos órgãos ambientais: um estudo comparativo. Porto 

Alegre: Livraria do Advogado, 2004, p. 58. 
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II - Licença Ambiental: 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. 
 

 

Cumpre salientar, nesse ponto, que o termo licença é utilizado indiscriminadamente na 

legislação ambiental, uma vez que na licença ambiental não existe direito preexistente ao 

exercício da atividade, é ato precário e discricionário. O particular é titular de um direito 

relativamente à exploração ou uso de uma bem ambiental de sua propriedade, mas o exercício 

desse direito depende do cumprimento de requisitos legalmente estabelecidos tendo em vista a 

proteção ambiental, de sorte que fica ele condicionado à obtenção de licença por parte da 

autoridade competente. 

 

5.2.1 O poder de Polícia Ambiental 

 

Como princípio basilar do direito administrativo, temos que o Estado pode, a qualquer 

momento, interferir na órbita do interesse privado para salvaguardar o interesse público, 

restringindo os direitos individuais. Essa forma de restrição dos interesses individuais em prol 

de interesses da coletividade é conceituada como poder de polícia. 

Afirma Paulo de Bessa Antunes
74

 que o poder de polícia, como sabemos, é o 

instrumento jurídico pelo qual o Estado define os contornos dos diferentes direitos 

individuais, em benefício da coletividade, haja vista que não se conhecem direitos ilimitados. 

Ora, sendo o Meio Ambiente Equilibrado um direito fundamental de todos e objeto de 

tutela no nosso direito, nada mais obvio que todas aquelas atividades que se utilizem de 

recursos ambientais estejam sujeitas a mecanismos de controles tutelados pelo Estado. 

A função de controlar as atividades potencialmente causadoras de impactos no meio 

ambiente foi expressamente imputada pelo art. 225, §1º, inciso V da Constituição Federal, ao 

Poder Público e este, para assegurar a efetividade do direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, deve “controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos 

e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente”. 

Ocorre, contudo, que os atos oriundos da atividade de Polícia Administrativa, também 

os de natureza ambiental, para serem legítimos precisam estar revestidos de requisitos de 

                                                
74 ANTUNES, Paulo de Bessa. Op. cit., p. 125, nota 16.   
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validade, notadamente aqueles referentes à legalidade do ato, bem como aqueles que tratam 

da proporcionalidade do ato. 

Logo, os atos de polícia devem obedecer aos requisitos de legalidade do próprio ato 

administrativo: deverão ser praticados por agentes no exercício regular de sua competência, 

ser revestidos da forma adequada e que tenham sua finalidade, motivo e objetos legais. 

Ademais, a doutrina moderna afirma é que necessário cautela na atuação, utilizando-se apenas 

dos atos indispensáveis para o fim que se pretende. Não havendo tal proporcionalidade, a 

autoridade administrativa incorre em abuso de poder.  

No que diz respeito ao Poder de Polícia Ambiental, Edis Milaré
75

 afirma que o meio 

ambiente na qualidade de patrimônio público, onde inexiste direito subjetivo a sua utilização, 

é aparelhado pela lei com uma série de instrumentos de controle, através das quais se 

verifique a regularidade de qualquer intervenção sobre o meio ambiente. Ainda de acordo 

com o referido autor, esses instrumentos de controle podem ser verificados em momentos 

prévios à atuação humana sobre o meio ambiente, através das licenças ou autorizações, 

concomitantes, através da fiscalização, ou sucessivos, através da concessão de habite-se.  

 Logo, as normas ambientais condicionam as atividades humanas, visando a resguardar 

a qualidade do meio ambiente. O cumprimento desse condicionamento nem sempre é 

espontâneo. Por isso, a legislação prevê controles prévios, concomitantes e sucessivos, por 

parte de autoridades públicas, a fim de verificar a regularidade do exercício das atividades 

controladas. Permissões, autorizações e licenças são formas clássicas de controle prévio, 

porque atuam antes do início da atividade controlada.  

 

5.2.2 A concretização dos valores constitucionais através do licenciamento 

 

Como já afirmamos, o licenciamento ambiental surgiu, no plano federal, com o 

advento da Política Nacional do Meio Ambiente em 1981
76

. Com a promulgação da 

Constituição Federal de 1988, não obstante toda a vanguarda dos dispositivos que regem a 

matéria ambiental, não houve menção expressa ao procedimento de licenciamento ambiental.  

Contudo, sendo tal instrumento o mais importante instrumento de gestão ambiental 

que o Poder Público detém, é inegável o seu papel na proteção e manutenção do meio 

                                                
75 MILARÉ, Édis. Op. cit., p. 404, nota 39.      
76 Saliente-se que os primeiros diplomas legais a instituírem o licenciamento ambiental se deram em âmbito 

estadual nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo, através, respectivamente, do Decreto-Lei nº 134/75 e da Lei 

997/76.   
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ambiente, concretizando os valores e princípios estampados no caput do art. 225 da Carta 

Magna, bem como guardando relação com cada um dos incisos subseqüentes. 

Ademais, como já restou salientado, a ordem econômica, nos moldes do art. 170, 

embora fundada na livre iniciativa, a condiciona à defesa do meio ambiente, inclusive 

mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de 

seus processos de elaboração e prestação. Assim, deduz-se também de tal artigo a 

compatibilidade da submissão ao licenciamento ambiental de todas aquelas atividades que 

possam vir a causar impacto significativo sobre o meio ambiente.  

 

5.2.3 Atividades sujeitas ao licenciamento ambiental 

 

Sendo o licenciamento ambiental expressão do poder de polícia ambiental, temos que 

nem todas as atividades econômicas estão sujeitas ao licenciamento ambiental.  

O inciso I, do art. 1º da Resolução 237 do CONAMA, já transcrito, pode ser tido como 

o dispositivo legal mais abrangente no que diz respeito à delimitação das atividades sujeitas 

ao licenciamento ambiental, ao considerar como passível de licenciamento todo 

empreendimento ou atividade utilizadora de recursos ambientais e consideradas efetiva ou 

potencialmente poluidoras. 

Contudo, perceba que nem toda atividade que será passível de licenciamento 

ambiental e sim aquelas atividades que, utilizando-se de recursos ambientais, possam causar 

ou vir a causar degradação ambiental. Talden Farias
77

 salienta que, na prática, é bastante 

complicado distinguir as atividades utilizadoras de recursos ambientais e as atividades 

capazes de causar degradação ambiental, uma vez que a mera utilização de recursos 

ambientais já pode ser enquadrado como potencialmente poluidora. Assim, o licenciamento 

ambiental deve ser exigido em relação a qualquer atividade que polua ou tenha a possibilidade 

de vir a poluir. 

 O CONAMA, como órgão responsável para o estabelecimento de normas e critérios 

gerais para o licenciamento ambiental, com o intuito de facilitar e orientar os órgãos 

ambientais trouxe, no Anexo I da Resolução 237, um rol de atividades as quais se recomenda 

a exigência do licenciamento ambiental, por entender que são potencialmente poluidoras.  

 Não obstante a lista ser bastante abrangente a ponto de abarcar quase todos os setores 

da atividade econômica, a doutrina é praticamente unânime ao afirmar que não se trata de um 

                                                
77 FARIAS, Talden. Op. cit., nota 72.  
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rol taxativo e sim exemplificativo, de modo que o desenvolvimento de novas atividades ou 

tecnologias capazes de causar degradação ambiental não incluídas no anexo, não impede que 

a imposição de licenciamento ambiental por parte do órgão competente. 

 Logo, para verificar se determinada atividade está sujeita a licenciamento ambiental 

basta examinar se a mesma é potencial ou efetivamente causadora de impactos ao meio 

ambiente. Nesse sentido, o conceito de impacto ambiental
78

 é fundamental para o 

licenciamento ambiental, embora não necessite que o mesmo seja necessariamente efetivo, 

podendo ser apenas virtual, uma vez que dentro do papel preventivo do direito ambiental 

ambos possuem igual relevância. 

 Cumpre salientar que o impacto levado em conta por ocasião do licenciamento 

ambiental é aquele direto, efetivo ou potencial, resultante de uma simples análise de causa e 

efeito, pois se forem observados impactos indiretos das atividades humanas, entrar-se-ia em 

uma cadeia infindável de reações, impossíveis de serem fiscalizadas pelo Estado. Por fim, 

como passaremos a estudar, o impacto ambiental direto é também o critério utilizado pela 

Resolução 237 do CONAMA para definição da competência para o licenciamento ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
78 A definição legal de impacto ambiental é trazida pela Resolução 01/86 do CONAMA que em seu art. 1º 

enuncia: “Artigo 1º - Para efeito desta Resolução, considera-se impacto ambiental qualquer alteração das 

propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia 
resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam: I - a saúde, a segurança e o bem-estar da 

população; II - as atividades sociais e econômicas; III - a biota; IV - as condições estéticas e sanitárias do meio 

ambiente; V - a qualidade dos recursos ambientais.” 
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6 A COMPETÊNCIA PARA O LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

 

 

6.1 A QUESTÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA 

 

 Conforme já anunciamos anteriormente, a grande celeuma em relação à repartição das 

competências instituídas na Constituição de 1988 advém da nova sistemática onde a 

competência material deixou de ser atrelada a competência legislativa e foi estabelecido um 

sistema galgado, basicamente, em conceitos indeterminados que a doutrina vem, a muito 

custo, tentando uniformizar.  

 Paralelamente a tais fatores, acresça-se o fato do legislador infraconstitucional 

permanecer, até os dias atuais, inerte ao que diz respeito a fixação de normas de cooperação 

para o exercício das competências ambientais materias, levando a doutrina à criação de teses a 

respeito do tema sem que persista uma uniformidade. 

 Sendo o licenciamento ambiental o principal instrumento de gestão ambiental em 

busca da concretização dos valores e princípios constitucionais para o meio ambiente, a falta 

de parâmetros para o seu licenciamento pode vir a trazer a todo o sistema grande insegurança 

jurídica quer para os fins de preservação ambiental, quer para o desenvolvimento de 

atividades econômicas. 

 Diversamente do que se pode cogitar em um primeiro momento, a segurança jurídica 

não representa uma manifestação da imutabilidade de regras. Ao contrário, é um valor a ser 

considerado em sua essência na busca da justiça, através da sensibilidade da norma às 

particularidades do caso
79

. Assim, se é irrefutável que o direito rege as relações sociais, e se 

também é incontestável que as relações sociais são dinâmicas, o Direito jamais poderá ser 

inerte, mas é necessário que se garanta a segurança do movimento para que as relações não 

entrem em choque.  

O princípio da segurança jurídica se encontra intensamente relacionado ao Estado 

Democrático de Direito, podendo ser considerado inerente e essencial a este, uma vez que este 

representa a concretização de um projeto ideológico que busca assegurar liberdade e, 

                                                
79 VALLE, Vanice Regina Lírio do. Delegificação, Legitimidade e Segurança Jurídica: a Hermenêutica 

Constitucional como Alternativa de Harmonização. In: Revista de Direito Administrativo e Constitucional, 

Belo Horizonte, Ano 4, n. 18, p. 147-168, out/dez. 2004. 
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sobretudo, segurança aos indivíduos, mediante a demarcação dos limites entre poder e a 

prepotência, a discricionariedade e a arbitrariedade
80

. 

Consequentemente, toda e qualquer intervenção do Estado no domínio social deverá 

ser pautada na segurança de certeza e estabilidade da ação estatal. Estes são os dois núcleos 

essenciais à conceituação da segurança jurídica. Apenas em função dessa díade é possível 

alcançar a verdadeira dimensão do princípio da segurança jurídica no sistema constitucional 

brasileiro. 

A certeza é a noção de que o indivíduo deve estar seguro não só quanto à norma 

aplicável, mas também quanto ao sentido deôntico que encerra essa mesma norma
81

. Essa 

certeza, por si só, não é capaz de assegurar segurança jurídica. É necessário, ainda, que se 

possua uma previsibilidade/estabilidade das ações estatais, de modo a assegurar os direitos 

subjetivos e as expectativas que os indivíduos de boa-fé depositaram no Estado.  

Não obstante a segurança jurídica ser um princípio norteador do ordenamento 

brasileiro em geral, o sistema federativo por nós adotado é gerador de situações onde 

prevalece a indefinição jurídica e a instabilidade, e um desses casos diz respeito aos conflitos 

de competência para o licenciamento ambiental.  

Talden Farias
82

 pondera que toda essa indefinição quanto à competência para o 

licenciamento ambiental, coloca em jogo a imagem do Sistema Nacional do Meio Ambiente e 

dos próprios órgãos administrativos de meio ambiente envolvidos, além de trazer prejuízos 

aos responsáveis pelas atividades a serem licenciadas, na medida em que um órgão ambiental 

pode embargar um empreendimento licenciado por outro órgão ambiental afirmando que a 

licença concedida pelo outro não tem valor. Nos mesmos moldes, afirma Paulo de Bessa 

Antunes
83

: 

 

Não é necessária muita perspicácia para que se possa compreender as 
enormes dificuldades que isso implica na vida diária de todos. Quanto aos 

custos econômicos, esta é a pior das situações possíveis, pois os gastos são 

multiplicados e os resultados nem sempre correspondem àquilo que foi 
investido e que, em não poucas vezes, se transforma em recursos 

desperdiçados, com impactos indiscutíveis na vida das empresas, com a 

redução de sua competitividade e produtividade, com diminuição da 

atividade econômica e conseqüente prejuízo para a Nação. No que se refere 
aos custos ambientais, a situação não é mais favorecida, uma vez que a 

                                                
80 VALIM, Rafael. O Princípio da Segurança Jurídica no Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: 

Malheiros editores, 2010, p. 31. 
81 Idem, p. 47. 
82 FARIAS, Talden. A Repartição de Competências para o Licenciamento Ambiental e a Atuação dos 

Municípios. In: BENJAMIN, Antônio Herman de Vasconcelos e (org.). Revista de Direito Ambiental. São 

Paulo: Revistas dos Tribunais, 2006, v.43, p. 251. 
83 ANTUNES, Paulo de Bessa. Op. cit., p. 103, nota 16.   



 

 

59 

 

 

 

indefinição dos controles, com freqüência, se transforma em controle 

inexistente.  

 

Assim, torna-se necessária uma análise da repartição de competências levando em 

consideração os princípios constitucionais que envolvem o tema ambiental como forma de 

trazer maior segurança jurídica ao instituto e a todos que dele dependem. 

 Como na competência geral, a competência para o licenciamento ambiental pode ser 

dividido em dois grandes grupos, quais sejam a competência administrativa e a competência 

legislativa.  

 

6.2 COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PARA O LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

 

 Ao tratar das competências gerais, vimos que a cada um dos entes federativos foi 

concedido dois tipos de competência legislativa: a União detém competências privativas e 

concorrentes; os Estados e o Distrito Federal têm competências concorrentes e suplementares; 

os Municípios têm a competência suplementar e a competência para legislar sobre assuntos 

locais. 

 Do ponto de vista ambiental, temos que tanto as competências privativas da União, 

como aquelas suplementares não oferecem maiores embargos ou celeumas. É, basicamente, 

nas competências concorrentes e suplementares, aliada à competência do Município para 

legislar sobre assuntos de interesse local que residem as maiores dúvidas sobre o tema.   

Mais especificamente no que tange o objeto do nosso estudo, qual seja o licenciamento 

ambiental, temos que interessante a análise do art. 24, inciso VI da Carta Magna, que trata, 

como vimos, da competência legislativa concorrente. Ora, a leitura mais desatenta do referido 

artigo pode levar a conclusão de que caberia à União a edição de normas gerais sobre o 

licenciamento ambiental e, aos Estados, a possibilidade de pormenorizar seus interesses em 

relação à matéria.  

Contudo, deve o interprete constitucional buscar a aquela interpretação que mais 

beneficie a Constituição como um todo e isto inclui considerar a competência municipal 

expressa no art. 30, inciso I da Constituição Federal, que traz a possibilidade dos Municípios 

legislarem sobre assuntos de interesse local. 

 É bem verdade que o legislador constitucional não conferiu competência legislativa 

ambiental de forma expressa ao município, contudo, ao conferir competência ao mesmo para 

legislar sobre assuntos de interesse local o fez de modo que aí estão abarcadas competências 

nas mais diversas matérias do direito quando o interesse seja eminentemente local. 
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 Paulo Affonso Leme Machado
84

 afirma que a Constituição Federal de 1988 foi feliz ao 

se utilizar da expressão “interesse local”, pois a expressão traz o sentido de que o interesse 

não precisa compreender necessariamente todo o território do município, podendo abranger 

apenas um determinado bairro ou distrito. 

 Buscar o que deve ser caracterizado como interesse local, principalmente em matéria 

ambiental, não é tarefa fácil, visto que os impactos ambientais nem sempre são 

completamente mensuráveis e podem não se restringir a um determinado local direta ou 

indiretamente.  

É inegável que qualquer dano ambiental por menor que seja pode, aliado a outros de 

menor danosidade, pode vir a trazer conseqüências regionais, nacionais ou até internacionais. 

Adentrar nessa cadeia de impactos indiretos não facilitaria para a caracterização do interesse 

nem para a proteção ambiental. Em sentido oposto, considerar que cada uma das atividades 

desenvolvidas neste país, certamente, se desenvolve em algum Município e a ele interessa, 

atrairia para este todas as competências legislativas, ou mesmo materiais. 

 Assim, boa parte da doutrina
85

 entende que o interesse local se caracterizaria não pela 

exclusividade de interesse, até porque seria impossível encontrá-los, mas pela sua 

preponderância em face dos interesses estaduais e federais.  

  Logo, reconhecida a competência dos municípios para legislar concorrentemente sobre 

o licenciamento ambiental, temos que de acordo com o § 1º do art. 24, no âmbito da 

legislação concorrente, a competência da União será limitada ao estabelecimento de normas 

gerais.  

A este ponto, questionamento pertinente seria o que vem a ser ‘normas gerais´, uma 

vez que tal expressão representa um conceito jurídico indeterminado e , como não é unânime 

entre a doutrina e a jurisprudências, verifica-se sérios conflitos em relação a legislação 

oriunda dos mais diversos entes.  

A norma geral é comumente associada àquelas normas que constam de princípios 

gerais direcionados aos legisladores ou a seus interpretes e que possuem abrangência 

nacional. Tal visão, contudo, pode ser tida como incompleta quando analisadas a questão 

ambiental. Isso porque, na proteção do meio ambiente, não raras as ocasiões em que a 

proteção ambiental recomenda a edição de normas específicas e pormenorizadas, a fim de 

                                                
84 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Op. cit., p. 385, nota 71.    
85 Nesse sentido, conforme afirma Paulo Affonso L. Machado, encontraremos Celso Bastos, Hely Lopes de 

Meirelles, Toshio Mukai e José Cretella Júnior.  
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resguardar interesses nacionais. Basta citar como exemplo prático normas de proteção à 

Floresta Amazônica ou ao Pantanal Mato-Grossense. 

 Deste modo, não é necessário que a norma ambiental abranja todo o território 

nacional para ser tida como geral
86

. No intuito maior da preservação ambiental pode a União, 

no uso de suas prerrogativas do §1º do art. 24, legislar de forma pormenorizada desde que 

reste claro que o intuito maior por trás de tal norma seria a salvaguarda de um interesse geral. 

Nesse caso o que se buscaria evitar seria uma legislação menos branda por parte dos Estados e 

dos Municípios o que poderia vir a legitimar uma degradação de um patrimônio ambiental de 

interesse nacional
87

.  

A invasão do campo de atuação da União para a elaboração de normas gerais implica, 

notadamente, na inconstitucionalidade da lei, seja ela estadual ou municipal. Nesse sentido, na 

Ação Direta de Inconstitucionalidade nº1086/SC, o STF julgou inconstitucional dispositivo da 

Constituição Estadual de Santa Catarina que dispensava o estudo de impacto ambiental: 

  

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 182, § 3º, 
DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. ESTUDO 

DE IMPACTO AMBIENTAL. CONTRAIEDADE AO ARTIGO 225, § 1º, 

IV, DA CARTA DA REPÚBLICA. A norma impugnada, ao dispensar a 
elaboração de estudo prévio de impacto ambiental no caso de áreas de 

florestamento ou reflorestamento para fins empresariais, cria exceção 

incompatível com o disposto no mencionado inciso IV do § 1º do artigo 225 
da Constituição Federal. Ação julgada procedente, para declarar a 

inconstitucionalidade do dispositivo constitucional catarinense sob enfoque.” 

(ADI 1086/SC, Relator(a): Min. ILMAR GALVÃO, Julgamento:  

10/08/2001).    

 

 

 

                                                
86 MACHADO, Paulo Affonso Leme Machado. Op. cit., p. 112, nota 71.    
87 Em sentido semelhante o Tribunal de Justiça do Paraná, analisando os limites pormenorizados impostos pelo 

Código Florestal às áreas de preservação permanente, quer urbanas ou rurais, assim decidiu: “MEIO 

AMBIENTE - LOTEAMENTO - ABATE DE ÁRVORES - DANOS - ÁREA DE PRESERVAÇÃO 

PERMANENTE - LIMINAR CONCEDIDA PARA PARALIZAÇÃO DAS OBRAS - DESPACHO 

MANTIDO. Recurso desprovido. (...) Assim, estão dirimidas quais quer dúvidas sobre a aplicação do Código 

Florestal nas áreas urbanas, posto que a União, nos limites de sua competência, estabeleceu como norma geral a 

ser indistintamente aplicada por todos os Estados da Federação e seus Municípios, independentemente de 

estarem localizados em áreas urbanas ou rurais, as metragens especificadas nas alíneas do art. 2º da lei 4.771/65. 

Não pode o município de Curitiba editar lei que estabeleça normas menos rígidas que aquelas estabelecidas por 
leis federais ou estaduais, sob a alegação de que estariam legislando sobre assuntos de interesse local – artigo 30, 

I, da Constituição Federal. Dessa forma,  unicamente no caso de a Constituição Federal ter sido desrespeitada é 

que os Estados e o Distrito Federal não deverão obediência à norma geral editada pela União.”(TJPR - 3ª C.Cível 

- AI 65302-7 - Curitiba -  J. 09.02.1999). 
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Lúcia Valle Figueiredo
88

, após as ponderações pertinentes acerca das normas gerais, 

conclui que se normas gerais forem corretamente utilizadas em seu campo de abrangência, ao 

contrário de se falar em invasão de competências federativas, teríamos fator de segurança 

jurídica, na medida em que tais normas tendem a igualdade e certeza na aplicação de dados 

princípios. 

Assim, temos que, editadas as normas gerais por parte da União, podem os Estados 

descer em minúcias suas próprias leis levando sempre em consideração o interesse regional 

para tanto, e os Municípios, igualmente, fazer uso de sua competência para legislar sobre 

assuntos de interesse local, se adequando, logicamente, à legislação federal e estadual.  É 

nisso que consiste o caráter cooperativo na repartição de competências legislativas: criação de 

um sistema comum e articulado na busca de uma finalidade em comum e com a participação 

de todos os entes federativos. 

Por fim, saliente-se que, em casos onde a norma geral a cargo da União não foi editada 

ou for omissa, poderão os Estados, utilizando a competência suplementar prevista no §2º do 

art. 24, e os Municípios, com base também na competência suplementar conferida pelo art. 

30, inciso II, editar normas gerais em matéria ambiental, aí incluídas as que dizem respeito ao 

licenciamento ambiental, ou complementá-las de acordo com suas peculiaridades
89

. 

 

6.3 COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA PARA O LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

 

 A competência administrativa ambiental pode ser dividida, basicamente, em 

competência fiscalizatória e competência licenciatória. Aquela mais seria do que a 

competência que todos os entes federativos possuem de fiscalizar qualquer atividade que 

possa vir a influenciar o meio ambiente e a qualidade de vida da coletividade, decorrente do 

dever de todos os entes de agirem em prol do meio ambiente saudável. Por sua vez, esta nada 

mais é do que a competência que se dá a um determinado ente para que proceda o 

licenciamento ambiental de alguma atividade que possa vir a causar impactos no meio 

ambiente. 

 De acordo com Paulo de Bessa Antunes
90

, o controle ambiental tem sido comumente 

confundido com o licenciamento ambiental, embora do ponto de vista teórico e prático sejam 

                                                
88 FIGUEIREDO, Lúcia Valle. Op. cit., nota 11.   
89 Paulo Affonso Leme Machado afirma que “a capacidade suplementária está condicionada à necessidade de 

aperfeiçoar a legislação federal ou diante da constatação de lacunas ou imperfeições na norma geral federal”. Op. 

cit., p. 113, nota 71.    
90 ANTUNES, Paulo de Bessa. Op. cit., p. 142, nota 16.    
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distintos. A legislação capixaba traz, por meio do Decreto estadual nº 1777R/200791, a 

conceituação do controle ambiental como um poder-dever estatal de exigir que as atividades 

humanas sejam exercidas em observância da legislação de proteção ambiental, 

independentemente de serem licenciadas ou não. Destarte, do ponto de vista prático, o 

controle ambiental será mais bem desempenhado se o for realizado por todos os entes 

federativos simultaneamente. 

Interessante que se tenha em mente a distinção das atividades fiscalizatória e 

licenciatória, na medida em que a primeira busca a tutela de todos os entes 

concomitantemente, à outra, diversamente, é preferível que se realize apenas por um 

determinado ente, evitando o desperdício de esforços por parte de ou até mesmo por parte do 

particular. 

 Destarte, caso o órgão estadual detenha competência para licenciar uma atividade 

poluidora, poderá o IBAMA ou o município exercer a fiscalização do empreendimento, 

mesmo que não editores da licença ambiental, vez que a atribuição de licenciar é diversa da de 

fiscalizar, já tendo, inclusive, se pronunciado nesses termos o Superior Tribunal de Justiça
92

.  

 Dentro das grandes questões que buscam definir as competências para o licenciamento 

ambiental, a maior celeuma, sem dúvida, diz respeito à competência administrativa 

licenciatória.  

 Se a problemática quando analisamos a competência legislativa era a existência de 

conceitos indeterminados, na competência administrativa é problemática é bem maior, uma 

vez que não há até a presente data a edição da lei complementar que regula a cooperação entre 

os entes federativos, bem como a legislação até hoje vigente traz critérios obscuros e muitas 

vezes conflitantes entre si.  

                                                
91 Art.2º, inciso II: “Atividade estatal consistente na exigência da observância da legislação de proteção ao meio 

ambiente, por parte de toda e qualquer pessoa natural oujurídica, utilizadora de recursos ambientais.” 
92 PROCESSO CIVIL – ADMINISTRATIVO – AMBIENTAL – MULTA- CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES 

COMUNS – OMISSÃO DE ÓRGÃO ESTADUAL – POTENCIALIDADE DO DANO AMBIENTAL A BEM 

DA UNIÃO – FISCALIZAÇÃO DO IBAMA- POSSIBILIDADE. 

1. Havendo omissão do órgão estadual de fiscalização, mesmo que outorgante da licença ambiental, pode o 

IBAMA exercer o seu poder de polícia administrativa, pois não há confundir competência para licenciar com 

competência para fiscalizar. 

2. A contrariedade à norma pode ser anterior ou superveniente à outorga da licença, portanto a aplicação da 

sanção não está necessariamente vinculada à esfera do ente federal que a outorgou. 

3. O pacto federativo atribuiu competência aos quatro entes da federação para proteger o meio ambiente através 

da fiscalização. 

4. A competência constitucional para fiscalizar é comum aos órgãos do meio ambiente das diversas esferas da 

federação, inclusive o art. 76 da lei Federal 9.605/98 prevê a possibilidade de atuação concomitante dos 
integrantes do SISNAMA. 

5. Atividade desenvolvida com risco de dano ambiental a bem da União pode ser fiscalizada pelo IBAMA, ainda 

que a competência para licenciar seja de outro ente federado. Agravo regimental provido. (AgRG no REsp 

711.405/PR, de 28.04.2009). 
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 Toda essa conjuntura gera uma profunda insegurança jurídica e é extremamente nociva 

para a proteção ambiental, não sendo raras as vezes que encontramos empresas lidando com o 

procedimento de licenciamento ambiental em mais de um órgão, ou órgãos reivindicando para 

si competências para o licenciamento de determinada atividade. 

 A grande maioria dos conflitos se debate hoje entre a Lei. 6.939/81 (PNMA), a 

Resolução 237 do CONAMA e as disposições e princípios constitucionais que regem a 

matéria, formando três vertentes de interpretação que merecem ser analisadas separadamente. 

 

6.3.1 Licenciamento ambiental de acordo com a Lei 6.938/81 

 

 A Lei 6.938/81, como vimos, instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente e trouxe 

ao ordenamento jurídico brasileiro a previsão do licenciamento ambiental. Resalte-se que, nos 

termos desta lei, é o órgão estadual, integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente – 

SISNAMA, o principal agente competente para licenciar atividades potencialmente 

causadoras de dano ambiental, reservando-se ao IBAMA, órgão federal, competência para o 

licenciamento em dois casos: supletivamente, quando o órgão ambiental estadual inexistir ou 

for inepto; ou a competência originária, em caso de atividades que ofereçam um significativo 

risco de impacto ambiental, de âmbito nacional ou regional, nos moldes do artigo 10, § 4˚. 

 Os Municípios foram excluídos de tal previsão legal porque, como já visto, à época da 

promulgação de tal lei, os mesmos não detinham o mesmo status no cenário da Federação 

brasileira.  

 Contudo, alguns defendem que, nos moldes da Lei 6.938/90 os Municípios não 

possuem competência para o licenciamento ambiental. Nesse sentido, Antônio Inagê de Assis 

Oliveira
93

 afirma que o instrumento do licenciamento ambiental não está previsto na 

Constituição Federal, sendo criação da Política Nacional do Meio Ambiente e, portanto, 

apenas tal ordenamento infraconstitucional poderia estabelecer quais os entes com capacidade 

de implementação.  

 De acordo com o autor, os Municípios não necessitam do licenciamento ambiental 

para cumprir a tarefa administrativa de defender o meio ambiente, pois têm competência 

plena para, legislando sobre assuntos de interesse local e sua organização administrativa, 

incluir requisitos para obtenção de licenças. 

                                                
93 OLIVEIRA, Antonio Inage de Assis. Introdução à Legislação Ambiental Brasileira e Licenciamento 

Ambiental. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005, p. 354. 
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 Discordamos do referido autor, uma vez que a interpretação que se faz do art. 10º da 

Lei 6.938/81 não deve partir desta para Constituição Federal, e sim o caminho inverso. Não é 

a constituição que deve amoldar-se a PNMA, e sim os interpretes e operadores do sistema 

ambiental interpretarem a referida lei dentro dos parâmetros trazidos pela Constituição 

Federal.  

 A despeito dos defensores da aplicação integral do sistema de repartição de 

competências trazido pela PNMA, após a promulgação da Carta de 1988 a referida lei sofreu 

muitas críticas devido à grande concentração de atribuições nos órgãos estudais, bem como 

por parecer insustentável, diante das disposições do art. 23, sustentar a incompetência do 

Município para proceder ao licenciamento ambiental, pois como bem afirma Édis Milaré
94

 a 

competência licenciatória de todos os entes federativos advém da Constituição, não podendo o 

legislador ordinário estabelecer limites ou condições para qualquer um deles. Em face de 

tais problemas, a insegurança jurídica era latente de modo que não raras às vezes, eram 

exigidas dos empreendedores diferentes licenças ambientais para um mesmo 

empreendimento. O CONAMA, em 1997, tentando enfrentar a questão editou a Resolução nº 

237, buscando estabelecer um sistema racional de subdivisão das atribuições nas atividades de 

licenciamento ambiental entre as três esferas governamentais, conforme delimitação a seguir. 

 

6.3.2 Licenciamento ambiental de acordo com a resolução 237 do CONAMA 

 

Um dos principais instrumentos normativos que cuida do licenciamento ambiental de 

atividades potencialmente ou efetivamente causadoras de danos ao meio ambiente é a 

Resolução CONAMA 237/97. Primeiramente, procurou a resolução conceituar, em seu artigo 

1°, expressões de grande relevância para esta temática, tais como licenciamento ambiental, 

licença ambiental, estudos ambientais e impacto ambiental regional.  

Contudo, de acordo com Antônio Inagê de Assis Oliveira
95

 reside aqui a primeira 

inconstitucionalidade da referida resolução, na medida em que considera como impacto 

ambiental regional, o impacto que meramente atinge duas unidades da Federação, em total 

desacordo com o art. 43 da Carta Maior classifica região como “um mesmo complexo 

geoeconômico e social”. 

                                                
94 MILARÉ, Édis. Op. cit., p. 413, nota 39.      
95OLIVEIRA, Antonio Inage de Assis. Op. cit., p. 326, nota 93.     
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Talden Farias
96

 afirma ainda que tal conceituação também extrapola os limites 

estabelecidos no §4º do art. 10º da Lei 6.938/81, isto porque não pode ser considerado de 

significativo impacto regional um empreendimento apenas pelo fato de alcançar dois Estados. 

O mesmo autor afirma que há nítida diferença entre impacto regional e interestadual. Este 

seria “aquele impacto que mesmo não tendo maiores proporções atinge duas ou mais unidades 

da Federação em decorrência se sua localização que normalmente fica próxima à fronteira”. 

A título de exemplo, basta levar em consideração um estabelecimento instalado em 

fronteira entre dois Estados que não possua impacto de menores monta. Desse modo, obrigar 

que tal empreendimento seja licenciado em órgão federal extrapola o espírito da Lei 6.938/81, 

podendo tal resolução ser tida como ilegal. 

Mesmo possuindo críticas já em relação às conceituações, é quanto à competência 

para o licenciamento, principal objetivo da Resolução 237, que surgem os maiores conflitos.  

Nos artigos 4°, 5° e 6° da Resolução CONAMA 237/97 foi delineado o âmbito de 

competência do IBAMA, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios no que diz 

respeito ao licenciamento ambiental. A regra geral de competência material adotada pela 

resolução seria a do critério de abrangência dos impactos diretos
97

. Contudo, Curt e Terence 

Trennepohl
98

 afirmam que a resolução, apenas em seu art. 4º, se utiliza de vários critérios ao 

mesmo tempo:  

 

No art. 4º, diz que é competência do Ibama o licenciamento de 
empreendimentos e atividades localizados no mar territorial ou na 

plataforma continental (critério geográfico). Depois, estabelece, ainda como 

competência do órgão federal, o licenciamento de atividades cujos impactos 
ambientais diretos ultrapassem os limites territoriais do País ou de um de 

mais Estados (critério da abrangência do impacto), em unidades de 

conservação do domínio da União (critério da dominialidade) e, por fim, 

atividades que envolvam energia nuclear ou empreendimentos militares 
(critério da especificidade ou da segurança nacional). 

 

 A competência dos órgãos estaduais, nos moldes do art. 5º, abrangerá as atividades: 

cujo impacto ultrapassar o limite de um ou mais Municípios; localizados ou desenvolvidos em 

                                                
96 FARIAS, Talden. Op. cit., p. 108, nota 82. 
97

 Em conformidade com os ensinamentos de Édis Milaré. Contudo, vale salientar que Talden Farias aponta que 

a regra geral estampada na Resolução seria o geográfico, que corresponderia à determinação de competência de 

acordo com a área de influência do impacto ambiental direto. Ousamos discordar deste autor e entender que os 

dois critérios não se confundem. O primeiro, geográfico, diz respeito ao interesse preponderante sobre 

determinado lugar (a exemplo o mar territorial), enquanto o segundo leva em consideração, como a própria 
denominação afirma, a extensão de impactos diretos, independentemente do interesse que recaia sobre os bens 

afetados. 
98 TRENNEPOHL, Curt; TRENNEPOHL, Terence. Licenciamento Ambiental. 2. ed. Niterói: Impetus, 2008, p. 

29. 
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mais de um Município ou em unidades de conservação de domínio estadual ou do Distrito 

Federal, independentemente do impacto; localizados ou desenvolvidos nas florestas e demais 

formas de vegetação natural de preservação permanente e em todas as que assim forem 

consideradas por normas federais, estaduais ou municipais; delegadas pela União aos Estados 

ou ao Distrito Federal, por instrumento legal ou convênio. 

Por fim, o art. 6º afirma que competirá aos Municípios o licenciamento de 

empreendimentos e atividades de impacto ambiental local e daquelas que lhe forem delegadas 

pelo Estado por instrumento legal, podendo ser ouvidos os órgãos competentes da União, dos 

Estados e do Distrito Federal.  

De uma análise perfunctória das competências trazidas acima, desponta, 

primeiramente, a questão de legitimidade que a Resolução 237 possuiu para especificar, de 

maneira nunca antes vista, as competências para o licenciamento ambiental. Como vimos em 

capítulo anterior, o poder regulamentar do CONAMA decorre do art. 8º da Lei 6.938/81 e se 

limita ao estabelecimento de normas e critérios técnicos, das quais não se extrai, de modo 

algum, competência para estabelecimento de repartição de competências
99

, sendo tal 

resolução ilegal ao que se refere a lei que pretendeu regulamentar.  

Ademais, repise-se que apenas a Constituição Federal tem competência para a 

distribuição de competências, sob pena de afronta ao pacto federativo. A própria Lei Maior, 

ao tratar das competências matérias ambientais não confere a lei complementar o poder de 

distribuir competências, apenas afirmando que a mesma regulamentará critérios de 

cooperação entre os entes. Assim, completamente inconstitucional a fixação de tais critérios 

para o licenciamento por parte da Resolução 237 do CONAMA. 

Outra questão bastante polêmica na Resolução 237 do CONAMA está disposta no 

artigo 7° que, em seus termos, afirma que o procedimento de licenciamento ambiental ficou 

limitado a um único nível de competência, não podendo ser expedida mais de uma licença 

ambiental para a mesma atividade. Por outro lado, a Resolução previu a participação dos 

demais órgãos ambientais no procedimento licenciatório, através de emissão de pareceres e 

estudos técnicos. 

De acordo com o artigo 7º, não é razoável o entendimento de que o licenciamento 

ambiental possa ser múltiplo, uma vez que apenas findaria em evidente desperdício de 

esforços por parte dos órgãos ambientais e dos empreendedores, podendo até tal peregrinação 

administrativa ser considerado afronta ao art. 170 constitucional que, como vimos, prevê a 

                                                
99 OLIVEIRA, Antônio Inagê de Assis. Op. cit., p. 354, nota 93.     
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atuação atrelada entre a ordem econômica e o meio ambiente. Ademais, do próprio artigo 23 

da CF podemos extrair a necessidade de cooperação entre os entes da federação quando do 

exercício da competência material comum, ou seja, que esse exercício de atribuições não pode 

se dar de forma indiscriminada ou por superposição. 

Ainda que extremamente plausíveis os argumentos apresentados pelos defensores da 

Resolução 237 e aceitos pela jurisprudência, grande parte da doutrina nacional também 

defende a inconstitucional de tal dispositivo, uma vez que, nos moldes como está redigido, o 

art. 7º não propõe a cooperação e sim limita a competência licenciatória nos três níveis 

federativos trazida pelo art. 23 da CF
100

. Logo, mais uma vez, não podendo qualquer 

legislador ordinário estabelecer óbices para que qualquer um deles desempenhe sua 

competência constitucionalmente garantida, eivado de inconstitucionalidade também está o 

art. 7º da Resolução 237 do CONAMA. 

Paulo Affonso de Leme Machado
101

 é peremptório ao afirmar que “sob todos os 

ângulos em que se vejam esses quatro artigos, constata-se invasão de competência e quebra de 

hierarquia administrativa, acarretando vício de inconstitucionalidade e ilegalidade dos art. 4º a 

7º da resolução inquilinada”. 

Por fim, não obstante os defensores da Resolução CONAMA afirmarem que esta seria, 

hoje, a norma editada mais completa sobre o assunto, impossível ignorar as 

inconstitucionalidades já apontadas e fazê-la valer apenas devido a urgência em trazer 

segurança jurídica para o tema. Contudo, desponta em nossa doutrina uma posição minoritária 

que afirma que, enquanto não há a edição da lei complementar que regulamenta o parágrafo 

único do art. 23, é possível se extrair, do próprio texto constitucional, as competências dos 

entes federativos para o licenciamento ambiental. 

                                                
100 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. STJ Recurso Especial 588.022-SC (2003/0159754-5) (grifos nossos). 
101 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Op. Citada. pag. 116.  
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6.3.3 Aplicação constitucional do licenciamento ambiental  

 

  A União, os Estados, o Distrito Federal e Municípios possuem, em razão de sua 

autonomia constitucional, funções ambientais decorrentes diretamente da Constituição, 

ficando vinculados aos poderes que a Lei Maior os confere. Diante de tal previsão, mesmo 

não tendo o legislador infraconstitucional suprido a regulamentação que pede o assunto, é 

possível se extrair a partir de da aplicação de princípios jurídicos e uma interpretação 

sistemática, critérios constitucionais para o licenciamento ambiental. 

 A busca de tais critérios através da aplicação pura e simples dos dispositivos 

constitucionais seria o único modo de solução dos conflitos de competência sem que se 

termine por incidir em inconstitucionalidades. Isto porque, conforme estudado, a autonomia 

administrativa dos entes federativos não permite atividade legislativa infraconstitucional para 

a definição de competência sob pena de afronta ao pacto federativo. 

 Com base nisso, conforme já analisado anteriormente, a interpretação da Constituição 

Federal nos leva a conclusão que o critério geral adotado para a repartição de competência foi 

o da predominância de interesses.  

 Assim, na medida em que se o caput do art. 225 atribuiu a todos os entes federativos o 

dever de preservação do meio ambiente, cada um deve fazê-lo de acordo com os interesses 

predominantes na questão envolvida. 

  

 Logo, como regra geral teríamos que restaria competente à União para proceder o 

licenciamento de atividades de interesse preponderantemente nacional, aos Estados seria 

designado o licenciamento de atividades de interesse regional e, por fim, aos Municípios 

restariam àquelas atividade de interesse local, independentemente da dominialidade do bem a 

ser licenciado
102

. 

                                                
102 ADMINISTRATIVO. CONSTRUÇÃO DE BARRACAS DE PRAIA. ORLA MARÍTIMA. SALVADOR. 

LICENCIAMENTO AMBIENTAL. COMPETÊNCIA. 1. A competência para a condução do licenciamento 

ambiental deve ser definida de acordo com o potencial dano do empreendimento e não segundo a propriedade da 

área em que serão realizadas as construções. 2. As obras de construção ou reforma de barracas na orla marítima 

de Salvador/BA, ainda que estejam localizadas em terreno de marinha, de propriedade da União, não atraem a 

competência exclusiva do IBAMA para conduzir o correspondente estudo de impacto ambiental, por não estar 

configurado impacto ambiental nacional ou regional. 3. Agravo de instrumento a que se dá provimento. (AG - 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – 200701000007825, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA 

PRUDENTE, TRF1, SEXTA TURMA, pub. 10/09/2007).  

AMBIENTAL. ADMINISTRATIVO. REALIZAÇÃO DE EVENTO. MARAFOLIA. ÁREA DE PROTEÇÃO 

AMBIENTAL. INTERESSE FEDERAL. AUSÊNCIA. IMPACTO AMBIENTAL DE ABRANGÊNCIA 
ESTRITAMENTE LOCAL. LICENCIAMENTO DA ATIVIDADE PELO MUNICÍPIO. POSSIBILIDADE. 

LEI N. 6.938/1981 E RESOLUÇÃO COMANA N. 237/1997. 1. A competência para a realização do 

licenciamento ambiental para o evento denominado "Marafolia", que ocorre na Av. Litorânea, na cidade de São 

Luís (MA), que fica na orla da cidade, margeando praias e dunas, é da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. 
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 No entanto, Andreas Krell
103

 entende que o critério da predominância de interesse 

embora pareça ir sempre de encontro ao critério da extensão dos impactos ambiental, pode ser 

que em alguns casos tal similitude não ocorra. Por isso, é necessário conjugar o princípio da 

predominância de interesse com o princípio da subsidiariedade, que se traduz na idéia 

entidades públicas superiores, devem prevalecer sobre os Municípios somente quando estes, a 

seu critério, não estiverem aptos a executá-las de modo eficiente. Vejamos um pouco mais 

sobre o referido princípio. 

 

6.3.3.1 Critério da preponderância de interesses 

 

O critério da predominância do interesse impõe a outorga de competência de acordo 

com o interesse predominante quanto à respectiva matéria.  

                                                                                                                                                   
2. Não é o fato de a atividade ocorrer ao largo de praias e dunas que fará com que a competência para o 

licenciamento ambiental seja transferida para o órgão federal, uma vez que os eventuais impactos identificados 

são adstritos ao âmbito local. Precedentes. 3. É de se ressaltar que, não obstante o "evento" ocorra em área de 

preservação permanente, o local já se encontra totalmente antropizado e urbanizado, pois se trata de avenida que 
margeia toda a orla de São Luís. Assim, em razão do princípio da razoabilidade, essa área não deve receber o 

mesmo tratamento, stricto sensu, que outros lugares que ainda não foram modificados pelo homem. 4. Agravo de 

instrumento provido. AG - AGRAVO DE INSTRUMENTO – 200801000425186, DESEMBARGADOR 

FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO, TRF1, SEXTA TURMA, pub. 06/12/2010). 

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. PRELIMINARES REJEITADAS. CERCEAMENTO DE 

DEFESA. DECISÕES EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NATUREZA TRANSITÓRIA. AÇÃO 

CAUTELAR PREPARATÓRIA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA INIBITÓRIA. CONDOMÍNIO 

RESIDENCIAL URBANO. MARGEM DE RIO INTERESTADUAL. RECUO DAS INSTALAÇÕES. ÁREA 

DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE EX VI LEGE. APLICAÇÃO DA LEI 4.771/65. RAZOABILIDADE 

DAS MEDIDAS CAUTELARES ADOTADAS NO JUÍZO A QUO. IMPROVIMENTO DA APELAÇÃO.(...) 

Diante da colisão de direito ao meio ambiente saudável com o direito a propriedade privada, não há como negar 
a prevalência daquela, mormente no caso em tela, considerando o impacto ambiental que a construção do 

condomínio residencial pode vir a causar. Destaques para os princípios da prevenção e da precaução. Precedente: 

TRF5, Segunda Turma, AGTR 11645-7, julgamento em 09.08.2011, Relator Desembargador Federal Convocado 

Rubens Canuto.4. Controvertido licenciamento de condomínio residencial urbano à margem de rio interestadual. 

Tratando-se de área de preservação permanente, ex vi arts. 2º e 3º, da Lei nº. 4.771/65, é razoável a adoção de 

medidas cautelares preservacionistas, até o definitivo deslinde da querela, na sede da ação principal. 5. O bom 

direito da tutela almejada na presente ação se evidencia a partir do momento em que há a proteção ambiental de 

rio interestadual (conhecido como rio da integração nacional, diante da sua extensão e pelo fato de atravessar o 

território de diversos estados brasileiros), cujo terreno às suas margens deve obedecer ao regramento específico, 

aplicando-se ao caso a legislação federal e sendo necessária o licenciamento do IBAMA, órgão da União 

competente para atuar em questões ambientais.6. Verificados os requisitos necessários à concessão de tutela 
cautelar inibitória, referentes à presença do perigo de dano irreparável, por envolver a tutela do meio ambiente, 

bem como a plausibilidade do direito invocado, atinente à configuração da área como sendo de preservação 

permanente e à análise da ilegalidade de licença concedida por órgão municipal ou estadual, inexiste a 

demonstração de elemento capaz de afastar a tutela inibitória concedida.7. Apelações conhecidas, mas não 

providas. ACÓRDÃO Vistos e relatados os autos em que são partes as acima indicadas, decide a Segunda Turma 

do Tribunal Regional Federal da 5a. Região, por unanimidade, negar provimento às apelações, na forma do 

relatório e voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.Recife/PE, 26 de 

julho de 2011. (data do julgamento) Desembargador Federal IVAN LIRA DE CARVALHO Relator convocado. 
 

103 KRELL, Andreas Joachim. Op. cit., p. 144, nota 73.   
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Tal critério parte da premissa de que há assuntos que, por sua natureza, devem, 

essencialmente, ser tratados de maneira uniforme em todo o País e outros em que, no mais das 

vezes, é possível ou mesmo desejável a diversidade de regulação e atuação do Poder Público, 

ou em âmbito regional, ou em âmbito local.  

Um exemplo que facilita a compreensão da aplicação do princípio da predominância 

do interesse é o que ocorre com a prestação de serviços de transporte público de passageiros. 

Se o transporte é intramunicipal, de interesse nitidamente local, a competência para sua 

exploração é do respectivo município. Caso o transporte seja intermunicipal (intraestadual), a 

competência será do estado-membro, por envolver interesse predominantemente regional. Se 

o transporte é interestadual ou internacional, há predominância do interesse geral, cabendo 

sua exploração, portanto, à União. 

Do ponto de vista ambiental, não é tão nítido como no exemplo acima a questão do 

interesse, uma vez que se trata de matéria de caráter difuso, onde nem sempre é possível a 

delimitação do interesse, vigorando, por isso, a preponderância do mesmo. 

 

6.3.3.2 Princípio da subsidiariedade 

 

O princípio da subsidiariedade foi expresso pela primeira vez em normas na Encíclica 

Quadragésimo Anno da Igreja Católica, influenciada pelas mudanças ocorridas após a 

Revolução Industrial. De acordo com tal documento, as autoridades públicas deveriam deixar 

ao cuidado de associações inferiores aqueles negócios de menor importância, evitando o 

desperdício de tempo, de modo a focar-se mais energicamente sobre aquelas questões que 

apenas as autoridades públicas pudessem resolver. Posteriormente, a maior expressão de tal 

princípio se deu com sua adoção, em 1992, pelo Tratado de Maastricht que constituiu a União 

Européia. 

O que se verifica é que, quer seja no cenário globalizado, quer seja no aspecto 

federativo, quanto maior a complexidade associativa, maior a necessidade de 

comprometimento de cada ente dentro de sua esfera, como condição para o sucesso da 

associação. O objetivo fundamental do princípio é a construção de parâmetros que sejam 

capazes de limitar a atuação do Estado e de lhe impor obstáculos sempre que, em 

determinadas ocasiões, as soluções sejam melhor encontradas pela própria sociedade através 

de seus agentes
104

.    

                                                
104  De acordo com o Compêndio de Doutrina Social da Igreja, “assim como é injusto subtrair aos indivíduos o 

que lhes podem efetuar comprórpia iniciativa e indústria, para confiar à coletividade, do mesmo modo passar 
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A subsidiariedade nada mais é do que um caráter voltado ao equilibro da intervenção 

estatal em face da liberdade do cidadão ou do ente nacional. Assim, a subsidiariedade por ser 

vista sob o ponto de negativo, segundo o qual um ente superior deve abster-se de atuar em 

favor de um nível político inferior, quando o este possa atuar de maneira eficaz, ou sob o 

aspecto positivo, no qual o ente maior cabe atuar nas matérias em que o ente inferior não 

possa atuar de maneira eficiente.  

A idéia central de tal princípio reside na promoção da dignidade humana como 

parâmetro para a organização da sociedade. Assim, através da subsidiariedade há o 

escalonamento de atribuições em função da complexidade do atendimento dos interesses da 

sociedade, entendendo–se que o nível político mais baixo seria aquele que melhor atenderia 

aos anseios da sociedade, pois cabe a sociedade coadjuvar com seus membros e não excluí-

los. 

Paulo de Bessa Antunes
105

, afirma que a Constituição Brasileira é perfeitamente 

compatível com a subsidiariedade, uma vez que com a utilização de tal princípio a norma 

constitucional poderá alcançar de forma mais eficaz seu objetivo de se concretizar o Estado 

Democrático de Direito, com base na dignidade humana. 

A repartição constitucional de competências, como vimos, está alicerçada em critérios 

que consideram apenas o poder real de cada um dos entes federados, sem que se observe em 

tal divisão a busca pela racionalidade na atividade administrativa.  

Assim, teremos que, quando prevista atuação comum de vários entes a exemplo das 

competências previstas no art. 23 da Constituição Federal, ao invés de termos uma atuação 

sobreposta, tal colaboração deve ser feita com base na racionalidade, indicando a necessidade 

que os serviços sejam prestados da forma mais eficiente possível, com maior economia de 

recursos e dando a maior oportunidade para a participação da sociedade
106

. 

Sob o ponto de vista do licenciamento ambiental, o princípio da subsidiaridade quando 

desempenhado de maneira eficaz por ente federativo inferior, se mostra bastante interessante 

na medida em que se privilegia o princípio da gestão democrática de direitos, uma vez que as 

                                                                                                                                                   
para a sociedade maior e mais elevada o que sociedades menores e inferiores podiam conseguir é uma injustiça, 

um grave dano e perturbação da ordem social. O fim natural da sociedade e de sua ação social é coadjuvar os 

seus membros e não destruí-los ou absorvê-los”. Compêndio da Doutrina Social da Igreja Apud ANTUNES, 

Paulo de Bessa. Op. cit., p. 178, nota 16.  
105 ANTUNES, Paulo de Bessa. Op. cit., p. 178-179, nota 16. 
106 Paulo de Bessa Antunes afirma que em casos como este a autoridade municipal, quando qualificada para a 

atividade e amparada pelas instâncias superiores, seria prontamente identificada como autoridade competente. 

In: Op. cit., p. 186, nota 16. 
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decisões e instância de licenciamento estarão mais próximas do empreendedor e da sociedade 

como um todo, tornando o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado mais efetivo.  

Sobre o tema Paulo Affonso Leme Machado
107

 afirma que “quem deve resolver o 

problema inicialmente é quem está perto dele”. Logo, sendo o município capaz de dar solução 

a questão, deve ele ter competência administrativa prioritária para controlar e fiscalizar as 

questões ambientais. 

Por tanto, até que se tenha a edição da lei complementar prevista no parágrafo único 

do art. 23 definindo a cooperação entre os entes, o melhor critério a ser utilizado é o critério 

da interpretação sistêmica da Constituição Federal. Para tanto, deverão ser aliados os 

princípios da predominância de interesses e o princípio da subsidiariedade.  

 

6.4 A SUPERPOSIÇÃO DE LICENCIAMENTOS 

 

No que tange a problemática da superposição de licenciamentos, como vimos, para 

aqueles que seguem a Resolução CONAMA 237, o licenciamento ambiental deve se realizado 

em apenas um único nível. Contudo, para os defensores de uma interpretação constitucional 

sobre o licenciamento, o exercício da competência comum é possível que seja realizada 

cumulativamente, na medida em que ao art. 23, ao definir as competências ambientais 

comuns, não impôs qualquer restrição em seu texto. Portanto, nos moldes do federalismo 

cooperativo adotado pelo parágrafo único de art. 23, o Brasil permite o licenciamento 

cumulativo pelos diversos entes federativos
108

. 

Contudo, o procedimento cumulativo deve ser visto de maneira excepcional apenas em 

caso de atividades cujo impacto é de abrangência indefinida. Logo, deve o licenciamento se 

dar de forma articulada a fim de que se privilegie a utilização racional e eficiente da máquina 

administrativa, evitando o desperdício de dinheiro público
109

. 

                                                
107 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Op.citada. pag. 117. 
108

 CONSTITUCIONAL. ADMININISTRATIVO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. 

LICENCIAMENTO AMBIENTAL. SILVICULTURA. . A atividade de silvicultura no Estado do Rio Grande do 

Sul é tratada no âmbito fiscalizatório estadual, reclamando a intervenção do órgão estadual de proteção 

ambiental (FEPAM). Não havendo interesse do IBAMA e da União Federal na demanda, o feito deve tramitar 

perante a Justiça Estadual. . A competência para o licenciamento ambiental é partilhada pelos três níveis de 

governo, sendo a área de influência direta do impacto ambiental critério determinante a estabelecer o órgão 

ambiental preponderantemente habilitado para o licenciamento. Agravo improvido. (AG 200804000022470, 

Relator NICOLAU KONKEL JÚNIOR, TRF 4ª Região, TERCEIRA TURMA, D.E. 19/08/2009) (grifos nossos) 
109 YOSHIDA, Consuelo Yatsuda Moromizato. Op. cit., p. 40, nota 25.   
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Kreel
110

 afirma que o licenciamento ambiental em um único nível é adotado em quase 

todas as federações democráticas, funcionando a licença ambiental uma como medida de 

segurança aos agentes econômicos interessados na realização de empreendimentos, que 

sofrem com a insegurança jurídica em suas atividades, bem como trazendo a possibilidade de 

responsabilização do poder estatal em caso de licenciamento precário e consequente dano à 

sociedade. 

Como ensina Talden Farias
111

, o múltiplo licenciamento deve ser tratado como 

exceção, pois um determinado órgão pode acompanhar e fiscalizar o licenciamento feito por 

outro na condição de interessado, sem que sejam repartidos os procedimentos, dando assim 

mais efetividade a proteção do bem jurídico ambiental como segurança jurídica ao 

empreendedor no desempenho de suas atividades econômicas. 

 Defende Consuelo Yoshida
112

 que a alternativa que melhor concilia todos os interesses 

envolvidos no licenciamento ambiental seria que, considerado o interesse mútuo, o 

licenciamento ambiental se desse de maneira complexa, com a participação dos dois entes, 

materializadas em uma única licença, sem a necessidade de o empreendedor galgar várias 

esferas administrativas para o exercício de sua atividade. 

 No mesmo sentido, a aceitação e implementação de ´condomínios licenciatórios´, 

como um ato complexo proveniente de vários entes federativos em busca da redução de 

litígios em relação, parece ser a melhor solução atendendo aos princípios do federalismo 

cooperativo e da subsidiariedade
113

. 

 

6.5 O MUNICÍPIO E O LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

 

 Como estudado, a possibilidade dos Municípios exercerem o licenciamento ambiental 

ainda é uma questão controvertida que precisa ser solucionada, tendo em vista que tal 

instrumento é de vital importância para o controle ambiental. 

 A interpretação daqueles que afirmam ser impossível o licenciamento municipal se dá 

ante a disposição do art. 10 da Lei 6.938/81e não deve prosperar, pois à época da 

promulgação de tal lei os Municípios não eram considerados entes federativos, motivo pelo 

qual a omissão referente a tal ente. 

                                                
110 KREEL, Andreas Joachim. Licença ou autorização ambiental? Muita discussão em torno de um falso dilema. 
In: Revista de Direito Ambiental, ano 13, jan/mar, 2008, nº 49, p. 60. 
111 FARIAS, Talden. Op. cit., p. 139, nota 82.   
112 YOSHIDA, Consuelo Yatsuda Moromizato. Op. cit., p. 43, nota 25.   
113 KREEL, Andreas Joachim. Op. cit., p. 60, nota 110.  
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 Procurando adaptar á nova realidade constitucional e trazer segurança a questão, a 

Resolução 237/97 do CONAMA trouxe a previsão expressa do licenciamento ambiental 

municipal, delimitando suas hipóteses em seu art.6º, sendo este o fundamento que alguns se 

utilizam para reconhecer a possibilidade do licenciamento ambiental municipal. Contudo, 

conforme já restou claro, a referida resolução extrapolou os limites regulamentares que 

possuía o órgão, impondo condições aos Municípios para o licenciamento ambiental e 

ferindo, consequentemente, a autonomia federativa e recaindo em inconstitucionalidade.  

 Ora, em que pese as interpretações em sentido oposto já ressaltas, o licenciamento 

ambiental municipal é possível e tem suas bases em diversos dispositivos da Constituição 

Federal de 1988 que trouxe como inovação a elevação do Município ao status de ente 

federativo.   

 Primeiramente, o texto constitucional, em capítulo reservado a proteção ao meio 

ambiente, normativizou como dever de todas as esferas do Poder Público a proteção e a 

preservação ambiental. Ademais, ao fazer a repartição de competências ambientais, a 

Constituição Federal, sob o ponto de vista material, incluiu os Municípios para, 

concorrentemente com os demais entes, proteger o meio ambiente e também conferiu-lhes 

competência para legislar sobre assuntos de interesse local. 

 Ora, como também já foi analisado, a repartição de competências na Federação é 

matéria reservada à Constituição Federal sob pena de afronta ao pacto federativo. Logo, 

estando umbilicalmente ligados os conceitos de federação, constituição e repartição de 

competências, não pode lei ordinária ou resolução tratar deste último tema de forma diversa 

daquela tratada pela Lei Maior. 

 Destarte, mesmo com as críticas daqueles que se utilizam do critério da interpretação 

literal da Lei 6.938/81 e independentemente da inconstitucionalidade do art. 6º da Resolução 

237 do CONAMA, os Municípios tem competência para o licenciamento ambiental advindas 

do art. 225 e 23 da Constituição Federal
114

.  

 Para o exercício de tal competência devem os Municípios, nos moldes do inciso I do 

art. 30 da Constituição Federal, legislar sobre o licenciamento ambiental das atividades de 

interesse preponderantemente local, e dispor de órgão ambiental municipal dotado de 

estrutura e corpo técnico capacitado. 

 Nesse ponto, convém mencionar que concordamos com as ponderações de Paulo 

Affonso Leme Machado
115

 que não obstante o entusiasmo quanto ao licenciamento ambiental 

                                                
114 FARIAS, Talden. Op. cit., p. 127, nota 82.  
115 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Op. cit., p. 117, nota 71.  
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municipal, essa municipalização é tarefa difícil, haja vista a escassez de recursos de tais entes, 

a falta de preparo de seus agentes, ou até mesmo a utilização do controle ambiental como 

forma de arrecadar receitas ou privilegiar interesses particulares. 

Contudo, na aplicação dos princípios constitucionais da predominância do interesse e 

da subsidiariedade, a atuação municipal se torna imprescindível para a redução dos problemas 

ambientais. Exercendo os poderes que lhes foram constitucionalmente conferidos e atuando 

na prevenção dos danos ao meio ambiente através do processo de licenciamento, os 

Municípios poderão controlar o planejamento, o crescimento e o exercício de atividades em 

seu território, promovendo um desenvolvimento sustentado, que hoje, objetivo constitucional.  

 

6.6 PERSPECTIVAS PARA A REGULAMENTAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO 

ARTIGO 23  

 

O Projeto de Lei Complementar nº 12 – PLP nº 12/2003, proposto pelo Deputado 

Sarney Filho, foi o primeiro a buscar a regulamentação do art. 23, sendo considerado o 

principal projeto nesse sentido tramitando no Congresso Nacional. Conforme justificação do 

projeto apresentada pelo deputado, o mesmo tem por objetivo servir de suporte inicial a essa 

importante discussão. 

No que diz respeito ao critério de cooperação para o licenciamento ambiental, o PLP 

12/2003 assim a distribuiu: a) à União caberia o licenciamento das atividades com impacto 

ambiental regional ou nacional, daquelas realizadas por dois ou mais Estados brasileiros ou 

em país limítrofe, das atividades que afetem unidade indígena, unidade de conservação, 

plataforma continental, zona econômica exclusiva, áreas militares ou atividades que envolvam 

organismo geneticamente modificado; b) aos Estados caberia estabelecer normas e critérios 

para o licenciamento, respeitada a legislação federal pertinente e efetuar o licenciamento de 

empreendimentos e atividades potencialmente causadoras de poluição ou degradação do meio 

ambiente; c) por fim, aos Municípios caberia o licenciamento ambiental em substituição ao 

órgão estadual, quando o impacto da atividade fosse limitado ao seu território, se assim 

previsto em convênio com o órgão estadual. 

Como se pode perceber, embora o PLP privilegiasse o critério geográfico para a 

definição de competência, o mesmo se diferenciava do disposto na Resolução CONAMA nº 

237/97, especialmente no que diz respeito à competência municipal, uma vez que esta seria 

apenas substitutiva à estadual e dependente de previsão em convênio celebrado com tal 
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finalidade. Ademais, a competência estadual se daria sempre que o licenciamento não fosse 

federal, conforme os casos elencados
116

. 

Tal projeto passou por análises nas Comissões de Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável – CMADS, na Constituição e Justiça e Cidadania – CCJC e na Comissão de 

Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural – CAPADR, o Projeto passou 

também a ser analisado por essa Comissão até que, em 2007, foi apensado ao PLP 388/2007.  

A PLP nº 388/2007 foi proposta pelo Poder Executivo como parte do pacote de 

medidas legislativas do Plano de Aceleração do Crescimento – PAC. Conforme se extrai de 

sua exposição de motivos, foi fruto de Grupo de Trabalho formado por representantes do 

Ministério do Meio Ambiente, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis - IBAMA, Agência Nacional de Águas - ANA, da Associação Brasileira de 

Entidades Estaduais de Meio Ambiente - ABEMA e da Associação Nacional dos Municípios 

e Meio Ambiente - ANAMMA, visando a definir, de forma cooperada e racional, as 

atribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para o exercício da 

gestão ambiental. 

O PLP nº 388/2007, em seu art. 3º, previa expressamente a necessidade de observância 

do critério da extensão geográfica do impacto ambiental direto. Para isso, de maneira 

louvável, tentou conceituar o interesse nacional, regional ou local, para a prática das ações 

administrativas decorrentes da competência comum. 

Quanto ao licenciamento ambiental, não houve grandes mudanças em relação ao PLP 

12/2003 no que diz respeito. A competência da União para o licenciamento segue o mesmo 

padrão estabelecido naquele projeto, atribuindo ao ente o licenciamento ambiental dos 

empreendimentos que afetem diretamente a sua área de interesse. Com relação aos Estados e 

Municípios, estabelecia a competência para os casos de impacto direto no âmbito estadual ou 

local respectivamente e quando se tratar de Unidades de Conservação dos Estados ou 

Municípios. A exceção a tal critério fica por conta das em Áreas de Proteção Ambiental - 

APAs, onde deverá ser observado o critério do impacto ambiental direto das atividades ou 

empreendimentos, independentemente da dominialidade da mesma. 

Assim, grandes avanços já podem ser considerados no PLP na medida em que, 

consoante com o espírito constitucional, confere atuação independente dos órgãos municipais, 

sem a necessidade de qualquer formalização de convênio com o órgão estadual. Talden 

                                                
116 Assim, nos termos de tal projeto, compete aos órgãos ambientais dos Estados o licenciamento ambiental de 

todos os empreendimentos e atividades potencialmente causadores de poluição ou degradação do meio ambiente, 

salvo aqueles previstos no inciso XIV do art. 8º, como de competência do órgão ambiental federal. 
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Farias
117

 salienta que a referida norma apenas previu a atuação supletiva
118

 de outro ente 

federativo na hipótese de inexistência do órgão ambiental competente e tal requisito pode ser 

facialmente cumprido sob o aspecto formal, embora não possua o órgão em termos práticos 

corpo técnico habilitado. Na opinião do autor melhor seria a previsão de atuação supletiva nas 

hipóteses de inexistência ou inadequação do órgão competente ao exercício da atividade 

licenciatória. 

Outros avanços importantes seriam o reconhecimento da única instância 

licenciatória
119

, podendo qualquer ente interessando se manifestar, de maneira não vinculante, 

no procedimento de licenciamento ambiental, acabando por fim as celeumas em relação ao 

duplo licenciamento ambiental e a previsão de casos de iminência ou ocorrência de dano 

ambiental, o ente federativo que tiver conhecimento do fato deverá agir para evitá-lo ou cessá-

lo, comunicando imediatamente o ente responsável, para as providências devidas
120

. 

 O PLP 12/2003 foi, ainda, apensado ao PLP 127/2003 apresentado também no mesmo 

ano. Ante o apensamento de tais projetos foi apresentada Emenda Substitutiva Global que foi 

aprovada em plenário e enviada ao Senado Federal. Lá a Emenda substitutiva global recebeu a 

denominação de Projeto de Lei da Câmara nº 01 de 2010 – PLC nº 01/2010, e foi distribuído 

para análise das comissões pertinentes e, no último dia 26 de outubro foi aprovada em 

plenário, concluindo favoravelmente ao projeto com a apresentação das Emendas nº1 e 2-

PLEN, de redação. 

 

 

 

 

                                                
117 FARIAS, Talden. Op. cit., p. 143, nota 82. 
118 Art. 12. As ações administrativas subsidiárias, de que tratam o parágrafo único do art. 3o desta Lei, nas 
hipóteses do art. 7º, incisos XIV, XV, XVII e XVIII, e do art. 8o, incisos XIV, XV e XVI, dar-se-á da seguinte 

forma: 

I - inexistindo órgão ambiental no Estado ou no Distrito Federal, a União desempenhará as ações administrativas 

estaduais ou distritais até a sua criação; e 

II - inexistindo órgão ambiental no Município, o Estado desempenhará as ações administrativas municipais até a 

sua criação. 
119 Art. 9º A construção, instalação, operação e ampliação de estabelecimentos e atividades utilizadoras de 

recursos ambientais, considerados efetiva e potencialmente poluidores, bem como os capazes, sob qualquer 

forma, de causar degradação ambiental dependerão de prévias licenças do ente federativo responsável por 

promover o licenciamento ambiental, nos termos desta Lei Complementar. 

§ 1º Os demais entes federativos interessados poderão se manifestar, de maneira não vinculante, no 

procedimento de licenciamento ambiental. 
120 Art. 13. Nos casos de iminência ou ocorrência de dano ambiental o ente federativo que tiver conhecimento do 

fato deverá agir para evitar ou cessá-lo. 

Parágrafo único. O ente que atuou para evitar ou cessar o dano ambiental comunicará imediatamente o ente 

federativo responsável, para as providências devidas. 
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6.6.1 Análise do projeto de lei da câmara nº 01 de 2010 – PLC nº 01/2010  

 

 A versão aprovada em plenário no último dia 26 de outubro como veremos, longe de 

dizimar por completo as celeumas quanto ao licenciamento ambiental, tem proposições 

louváveis no sentido de implementar a cooperação nas ações administrativas entre a União, os 

estados, o Distrito federal e os Municípios em prol do meio ambiente. 

Na discriminação das ações de cooperação restou a União a competência para 

promover o licenciamento de empreendimentos ou atividades: a) localizados ou 

desenvolvidos em 2 (dois) ou mais Estados ou conjuntamente no Brasil e em país limítrofe; b) 

localizados ou desenvolvidos no mar territorial, na plataforma continental, na zona econômica 

exclusiva, em terras indígenas ou em unidades de conservação instituídas pela União, exceto 

em Áreas de Proteção Ambiental – APAs
121

; c) 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; d) 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 e) 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 de Meio Ambiente – CONAMA, e considerados os critérios de porte, 

potencial poluidor e natureza  da atividade ou empreendimento. 

Aos Municípios foi conferido competência expressa de promover o licenciamento 

ambiental das seguintes 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. Aos Estados, residualmente, foi atribuída 

competência para licenciar as demais atividades e empreendimentos não atribuídos à União e 

aos Municípios e quando localizados ou desenvolvidos em unidades de conservação 

instituídas pelo Estado, exceto em Áreas de Proteção Ambiental – APAs. 

Permanece, na proposição aprovada, o intuito de evitar conflitos de atribuições e 

garantir uma atuação administrativa eficiente, atribuindo o procedimento de licenciamento a 

                                                
121 Onde será observado o impacto direto. 
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um único ente federativo. Contudo, caso possuam interesse, podem os demais entes 

federativos, manifestar-se ao órgão competente, de maneira não vinculante, respeitados os 

prazos e procedimentos do licenciamento ambiental. 

Elogiáveis, também, a previsão e conceituação de atuação supletiva e subsidiária de 

modo a implementar o caráter cooperativo entre os entes. De acordo com o art. 2º do projeto, 

a atuação supletiva é a “ação do ente da Federação que se substitui ao ente federativo 

originariamente detentor das atribuições”. De acordo com o art. 15 a atuação supletiva pode 

se dará em caso de inexistência de órgão ambiental capacitado ou conselho de meio ambiente, 

ocasião em que o ente federativo de maior abrangência deve desempenhar as ações 

administrativas. Logo, foram sanadas as críticas ao PLP 388, na medida em que a 

competência suplementar passa a estar atrelada a existência de capacidade técnica do órgão 

ambiental.  A atuação subsidiária, por sua vez, será desempenhada, sempre que solicitada pelo 

ente detentor da atribuição, através de apoio técnico, científico, administrativo ou financeiro, 

sem prejuízo de outras formas de cooperação.  

Não obstante tais avanços, as críticas ao referido projeto ficam a cargo da criação de 

uma Comissão Tripartite Nacional
122

 com atribuições, entre outras, de propor tipologias a fim 

de se definir a repartição de competências, considerados critérios de porte, potencial poluidor 

e natureza da atividade ou empreendimento. Tal atribuição entra em choque com as 

competências atribuídas ao CONAMA como órgão responsável pela emissão de normas de 

caráter técnico, podendo um dos dois órgãos ver sua competência esvaziada ante a atuação do 

outro. Acrescente-se, ainda, que tal projeto adota critérios de difícil definição, baseados em 

conceitos como o de porte e potencial poluidor, sem se referir expressamente, contudo, à 

significância do impacto
123

. 

Assim, é razoável concluir-se que a edição de lei complementar, conforme versão final 

aprovada no Senado, não obstante os grandes avanços já anunciados, não implicará na 

resolução dos conflitos institucionais existentes, pois permanece a utilização de conceitos de 

difícil determinação concreta, além de implicar num novo procedimento, menos democrático 

que esvazia a competência do CONAMA. 

 

                                                
122 É composta por representantes dos Poderes Executivo Federal, Estadual e municipais, com atribuições, entre 

outras, de propor tipologias a fim de se definir a repartição de competências, considerados critérios de porte, 

potencial poluidor e natureza da atividade ou empreendimento. 
123 MACIEL, Marcela Albuquerque. Competência para o licenciamento ambiental: Uma análise das propostas de 

regulamentação do art. 23 da CF. In: Revista Âmbito Jurídico, nº 83, Ano XIII, Dez. 2001. Disponível em: 

<http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=8759>. Acesso 

em: 10 out. 2011. 
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7 CONCLUSÕES 

 

A Carta Magna de 1988, de forma inédita no âmbito constitucional pátrio, dispõe 

acerca do tema ambiental, seja através de diversos dispositivos fragmentados, seja através de 

um capítulo específico, dentro da ordem social. Ademais, distintamente da ordem anterior, a 

nova ordem constitucional vigente a partir de 1988 adota sistema contemporâneo de divisão 

de competências legislativas e materiais, fundado no federalismo cooperativo, que 

corresponde à fixação de temas comuns aos entes federados, prevendo atuações paralelas, 

respeitadas, naturalmente, as esferas de atuação de cada um. 

O federalismo cooperativo pode expressar compromissos de coordenação, através de 

competências concorrentes, buscando um resultado comum e de interesse de todos os entes, e 

compromissos de cooperação, buscando interação entre os entes federados para a 

implementação de políticas públicas comuns, sem que haja qualquer usurpação de 

competências ou superposição de atribuições.  

Como instrumentos de caráter preventivo da gestão ambiental, o licenciamento merece 

destaque, pois visa exercer um controle prévio e acompanhar as atividades humanas capazes 

de gerar impactos sobre o meio ambiente, com o intuito de concretizar o direito fundamental 

ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e o desenvolvimento sustentável como meta. 

Através dele busca-se fazer com que a liberdade de atividades econômicas, valor 

constitucionalmente expresso, cumpra sua função social, respeitando o direito fundamental ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

Apesar de sua relevância, o licenciamento ambiental não tem sido muito efetivo, o que 

pode ser aferido das controvérsias existentes quanto ao tema, em especial àqueles que tratam 

da competência dos entes federativos. 

Anteriormente à ordem constitucional hoje vigente, o licenciamento foi estabelecido 

como um instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente, disciplinado pela Lei nº 

6938/81. Nos termos desta lei, foi conferida ampla competência ao órgão estadual para 

preceder ao licenciamento ambiental, reservando-se ao órgão federal apenas a competência 

para o licenciamento em casos de atividades que ofereçam um significativo risco de impacto 

ambiental, de âmbito nacional ou regional ou supletivamente, quando o órgão ambiental 

estadual inexistir ou for inepto. Os Municípios, não considerados entes federativos à época da 

promulgação de tal lei, foram excluídos do rol de entes competentes pela determinada lei.  

Assim, grande insegurança jurídica se formou na medida de em que, o diploma legal 

que trazia as bases do licenciamento ambiental não mais se coadunava com a Lei Maior.  
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O CONAMA, utilizando sua competência regulamentadora advinda do art. 8º, inciso I 

da Lei 6.938/81, buscou solucionara a questão editando a Resolução nº 237/97, buscando 

estabelecer um sistema racional de subdivisão das atribuições nas atividades de licenciamento 

ambiental entre as três esferas governamentais. 

A regra geral de competência material adotada pela resolução seria a do critério de 

abrangência dos impactos diretos. Deste modo, as atividades de significativo impacto nacional 

ou regional ficam sob a responsabilidade do órgão federal, as atividades de impacto estadual 

ou intermunicipal ficam a cargo do órgão estadual e, finalmente, as atividades de impacto 

local ficam sob a responsabilidade do órgão municipal. 

 Sob todos os ângulos que se observem tal repartição de competências são notadas 

ilegalidades e inconstitucionalidades. Primeiramente, em relação ao conferido pela Lei 

6.938/81 a Resolução é ilegal, uma vez que o CONAMA é órgão que se limita ao 

estabelecimento de normas e critérios técnicos, das quais não se extrai, de modo algum, 

competência para estabelecimento de repartição de competências, muito menos alterando as 

disposições normativas nela inserida.  

Ademais, sob o aspecto constitucional teremos que o próprio parágrafo único do art. 

23 afirma que Lei Complementar é o instrumento cabível para a fixação de critérios como se 

dará a cooperação entre entes para o exercício das competências administrativas para o 

licenciamento, sendo inconstitucional a fixação de tais critérios por qualquer outro 

instrumento que não seja esse. Para que a autonomia dos entes que aderiram ao pacto 

federativo seja preservada, não pode lei ordinária ou resolução tratar deste último tema de 

forma diversa daquela tratada pela Lei Maior, sob pena de inconstitucionalidade. 

Assim, considerada que a interpretação literal da Lei. 6938/81 levaria a distorções que 

não se compatibilizam com o modelo constitucional da carta de 1988 e, diante da 

impossibilidade de ignorar as ilegalidades e inconstitucionalidades presentes da Resolução 

237, é possível se cogitar, enquanto não há a edição da lei complementar que regulamenta o 

parágrafo único do art. 23, extrair do próprio texto constitucional as competências dos entes 

federativos para o licenciamento ambiental. 

Da interpretação sistêmica da nossa Lei Maior, podemos destacar o critério da 

predominância de interesses como o utilizado pela própria Constituição para o 

estabelecimento de competências, na medida em que se o caput do art. 225 atribuiu a todos os 

entes federativos o dever de preservação do meio ambiente, cada um deve fazê-lo de acordo 

com os interesses predominantes na questão envolvida. Contudo, é necessário conjugar o 

princípio da predominância de interesse com o princípio da subsidiariedade, que se traduz na 
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idéia de que, se possível, o ente mais próximo do administrado exercerá as funções 

administrativas. 

Ademais, não é possível qualquer ordenamento infraconstitucional restringir as 

competências expressamente designadas na Constituição, sendo admissível a hipótese de 

múltiplo licenciamento ambiental. Contudo, devem ser feitas ponderações acerca dos 

princípios constitucionais da segurança jurídica, da liberdade econômica e da eficiência, de 

modo que o múltiplo licenciamento seja considerado exceção extrema, sempre se 

privilegiando o licenciamento ambiental em única instância. 

No que diz respeito à competência legislativa em matéria ambiental, de acordo com o 

art. 24 da CF, cabe à União a edição de normas gerais, podendo os Estados descerem em 

minúcias suas próprias leis, levando sempre em consideração o interesse regional para tanto, e 

os Municípios, utilizando-se da competência assegurada no inciso I do art. 30 para legislar 

sobre assuntos de interesse local, fazer uso de sua competência para legislar, se adequando, 

logicamente, à legislação federal e estadual.   

 Acrescente-se que a Constituição Federal confere, ainda, aos Estados e aos Municípios 

a competência legislativa suplementar para, em casos onde a norma geral a cargo da União 

não foi editada ou for omissa, tais entes utilizarem de tal prerrogativa editando as normas. Tal 

competência suplementar abrange a matéria ambiental, estando aí incluídas as que dizem 

respeito ao licenciamento ambiental.  

Portanto, o Município não obstante a competência legislativa para legislar sobre 

assuntos de interesse local, o que inclui, como vimos, o licenciamento, possui, ainda, a 

competência suplementar para legislar sobre regras gerais de licenciamento ambiental caso a 

União ou os Estados não o façam. 

Por fim, conclui-se que o licenciamento ambiental pode perfeitamente ser conduzido 

pelos Municípios, tendo por base a interpretação do art. 225 e 23 da Constituição Federal. 

Para tal, basta o Município, utilizando-se da competência prevista no inciso I, legislar sobre a 

matéria de licenciamento ambiental das atividades de interesse preponderantemente local, e 

disponha de órgão ambiental municipal dotado de estrutura e corpo técnico capacitado. 

A municipalização não é tarefa fácil, haja vista a escassez de recursos de tais entes, a 

falta de corpo técnico, ou até mesmo a utilização do controle ambiental como forma de 

arrecadar receitas ou privilegiar interesses particulares. 

Exercendo os poderes que lhes foram constitucionalmente conferidos e atuando na 

prevenção dos danos ao meio ambiente através do processo de licenciamento, os Municípios 

poderão controlar o planejamento, o crescimento e o exercício de atividades em seu território, 
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promovendo um desenvolvimento sustentado, e efetivando o direito fundamental ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado. 

Esse deve ser o objetivo de todos, poder público em todas as suas esferas (federal, 

estadual, distrital ou municipal) e sociedade civil em geral: a cooperação racional no exercício 

da gestão ambiental. Única maneira de dar segurança ao empreendedor, à sociedade e à 

Administração. 
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ANEXO 1 

 

 

 

COMISSÃO DIRETORA PARECER Nº 1.189, DE 2011 

 

 
Redação final do Projeto de Lei da 

Câmara nº 1, de 2010 – Complementar 

(nº 12, de 2003, na Casa de origem) 

 

 

 

 

 

 

 

A Comissão Diretora apresenta a redação final do Projeto de Lei da Câmara nº1, de 2010 

– Complementar (nº 12, de 2003, na Casa de origem), que fixa normas, nos termos dos 

incisos III, VI e VII do caput e do parágrafo único do art. 23 da Constituição  Federal,  para  

a  cooperação  entre  a  União,  os  Estados,  o  Distrito Federal e os Municípios, nas ações 

administrativas decorrentes do exercício da competência comum relativas à proteção das 

paisagens naturais notáveis, à proteção do  meio  ambiente,  ao  combate  à  poluição  em  

qualquer  de  suas  formas  e  à preservação das florestas, da fauna e da flora e altera a Lei 

nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, consolidando as emendas de redação aprovadas pelo  

 

 

Sala de Reuniões da Comissão, em 26 de outubro de 2011. 
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ANEXO AO PARECER Nº 1.189, DE 2011. 

 

 

 

 

Redação final do Projeto de Lei da 

Câmara nº 1, de 2010 – Complementar 

(nº 12, de 2003, na Casa de origem). 

Fixa normas, nos termos dos incisos III, 

VI e VII do caput e do parágrafo único 

do art. 23 da Constituição Federal, para a 

cooperação entre a União, os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios nas 

ações administrativas decorrentes do 

exercício da competência comum 

relativas à proteção das paisagens 

naturais notáveis, à proteção do meio 

ambiente, ao combate à poluição em 

qualquer de suas formas e à preservação 

das florestas, da fauna e da flora; e altera 

a Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981. 

 

O CONGRESSO NACIONAL  decreta: 
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CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES 

GERAIS 
 
 

Art. 1º Esta Lei Complementar fixa normas, nos termos dos incisos III, VI e VII 

do caput e do parágrafo único do art. 23 da Constituição Federal, para a cooperação 

entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios nas ações administrativas 

decorrentes do exercício da competência comum relativas à proteção das paisagens naturais 

notáveis, à proteção  do  meio  ambiente,  ao  combate  à  poluição  em  qualquer  de  suas  

formas  e  à preservação das florestas, da fauna e da flora. 
 

Art. 2º Para os fins desta Lei Complementar, consideram-se: 
 

I – licenciamento ambiental: 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; 
 

II – atuação supletiva: ação do ente da Federação que se substitui ao ente federativo 

originariamente detentor das atribuições, nas hipóteses definidas nesta Lei Complementar; 

III – atuação subsidiária: ação do ente da Federação que visa a auxiliar no 

desempenho das atribuições decorrentes das competências comuns, quando solicitado pelo 

ente federativo originariamente detentor das atribuições definidas nesta Lei Complementar. 
 

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da União, dos Estados, do Distrito Federal 

e dos Municípios, no exercício da competência comum a que se refere esta Lei 

Complementar: 
 

I – proteger, defender e conservar o meio ambiente ecologicamente equilibrado, 

promovendo gestão descentralizada, democrática e eficiente; 
 

II – garantir o equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico com a proteção do meio 

ambiente, observando a dignidade da pessoa humana, a erradicação da pobreza e a 

redução das desigualdades sociais e regionais; 
 

III – harmonizar as políticas e ações administrativas para evitar a sobreposição de 

atuação entre os entes federativos, de forma a evitar conflitos de atribuições e garantir uma 

atuação administrativa eficiente; 
 

IV – garantir a uniformidade da política ambiental para todo o País, respeitadas as 

peculiaridades regionais e locais. 
 
 

CAPÍTULO II 

DOS INSTRUMENTOS DE 

COOPERAÇÃO 
 
 

Art. 4º Os entes federativos podem valer-se, entre outros, dos seguintes instrumentos 

de cooperação institucional: 
 

I – consórcios públicos, nos termos da legislação em vigor; 
 

II – convênios, acordos de cooperação técnica e outros instrumentos similares com 

órgãos e entidades do Poder Público, respeitado o art. 241 da Constituição Federal; 
 

III –  Comissão  Tripartite  Nacional,  Comissões  Tripartites  Estaduais  e  Comissão 
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Bipartite do Distrito Federal; 
 

IV – fundos públicos e privados e outros instrumentos econômicos; 
 

V – delegação de atribuições de um ente federativo a outro, respeitados os requisitos 

previstos nesta Lei Complementar; 
 

VI – delegação da execução de ações administrativas de um ente federativo a outro, 

respeitados os requisitos previstos nesta Lei Complementar. 
 

§ 1º Os instrumentos mencionados no inciso II do caput podem ser firmados com 

prazo indeterminado. 
 

§ 2º A Comissão Tripartite Nacional será formada, paritariamente, por 

representantes dos Poderes Executivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, com o objetivo de fomentar a gestão ambiental compartilhada e descentralizada 

entre os entes federativos. 
 

§ 3º As Comissões Tripartites Estaduais serão formadas, paritariamente, por 

representantes dos Poderes Executivos da União, dos Estados e dos Municípios, com o 

objetivo de fomentar a gestão ambiental compartilhada e descentralizada entre os entes 

federativos. 

 § 4º A Comissão Bipartite do Distrito Federal será formada, paritariamente, por 

representantes dos Poderes Executivos da União e do Distrito Federal, com o objetivo de 

fomentar a gestão ambiental compartilhada e descentralizada entre esses entes federativos. 
 

§ 5º As Comissões Tripartites e a Comissão Bipartite do Distrito Federal terão sua 

organização e funcionamento regidos pelos respectivos regimentos internos. 
 

Art. 5º O ente federativo poderá delegar, mediante convênio, a execução de ações 

administrativas a ele atribuídas nesta Lei Complementar, desde que o ente destinatário da 

delegação disponha de órgão ambiental capacitado a executar as ações administrativas 

a serem delegadas e de conselho de meio ambiente. 
 

Parágrafo único. Considera-se órgão ambiental capacitado, para os efeitos do 

disposto no caput, aquele que possui técnicos próprios ou em consórcio, devidamente 

habilitados e em número compatível com a demanda das ações administrativas a serem 

delegadas. 

CAPÍTULO III 

DAS AÇÕES DE 

COOPERAÇÃO 
 
 

Art. 6º As ações de cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios deverão ser desenvolvidas de modo a atingir os objetivos previstos no art. 3º e a 

garantir o desenvolvimento sustentável, harmonizando e integrando todas as políticas 

governamentais. 
 

Art. 7º São ações administrativas da União: 
 

I – formular, executar e fazer cumprir, em âmbito nacional, a Política Nacional do 

Meio 

Ambiente; 
 

II – exercer a gestão dos recursos ambientais no âmbito de suas atribuições; 
 

III – promover ações relacionadas à Política Nacional do Meio Ambiente nos âmbitos 

nacional e internacional; 
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IV  –  promover  a  integração  de  programas  e  ações  de  órgãos  e  entidades  

da administração pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 

relacionados à proteção e à gestão ambiental; 
 

V – articular a cooperação técnica, científica e financeira, em apoio à Política 

Nacional do Meio Ambiente; 
 

VI – promover o desenvolvimento de estudos e pesquisas direcionados à proteção e à 

gestão ambiental, divulgando os resultados obtidos; 
 

VII  –  promover  a  articulação  da  Política  Nacional  do  Meio  Ambiente  com  as  

de 

Recursos Hídricos, Desenvolvimento Regional, Ordenamento Territorial e outras; 
 

VIII – organizar e manter, com a colaboração dos órgãos e entidades da administração 

pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, o Sistema Nacional de 

Informação sobre Meio Ambiente (Sinima); 
 

IX – elaborar o zoneamento ambiental de âmbito nacional e regional; 
 

X – definir espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos; 
 

 XI – promover e orientar a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a 
conscientização pública para a proteção do meio ambiente; 

XII – controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e 

substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente, 

na forma da lei; 
 

XIII – exercer o controle e fiscalizar as atividades e empreendimentos cuja atribuição 

para licenciar ou autorizar, ambientalmente, for cometida à 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; 
 

XV – aprovar o manejo e a supressão de vegetação, de florestas e formações 
sucessoras 
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em: 

a) florestas públicas federais, terras devolutas federais ou unidades de conservação 

nstituídas pela União, exceto em APAs; e 
 

b) atividades ou empreendimentos licenciados ou autorizados, ambientalmente, 

pela 

União; 
 

XVI – elaborar a relação de espécies da fauna e da flora ameaçadas de extinção e de 

espécies  sobre-explotadas  no  território  nacional,  mediante  laudos  e  estudos  

técnico- científicos, fomentando as atividades que conservem essas espécies in situ; 
 

XVII – controlar a introdução no País de espécies exóticas potencialmente 

invasoras que possam ameaçar os ecossistemas, habitats e espécies nativas; 
 

XVIII – aprovar a liberação de exemplares de espécie exótica da fauna e da flora em 

ecossistemas naturais frágeis ou protegidos; 
 

XIX – controlar a exportação de componentes da biodiversidade brasileira na forma de 

espécimes  silvestres  da  flora,  micro-organismos  e  da  fauna,  partes  ou  produtos  deles 

derivados; 
 

XX – controlar a apanha de espécimes da fauna silvestre, ovos e larvas; 

XXI – proteger a fauna migratória e as espécies inseridas na relação prevista no 
inciso XVI; 

XXII – exercer o controle ambiental da pesca em âmbito nacional ou regional; 
 

XXIII – gerir o patrimônio genético e o acesso ao conhecimento tradicional associado, 

respeitadas as atribuições setoriais; 
 

XXIV  –  exercer  o  controle  ambiental  sobre  o  transporte  marítimo  de  

produtos perigosos; e 
 

XXV  –  exercer  o  controle  ambiental  sobre  o  transporte  interestadual,  fluvial  ou 

terrestre, de produtos perigosos. 
 

Parágrafo único. O licenciamento dos empreendimentos cuja localização compreenda 

concomitantemente áreas das faixas terrestre e marítima da zona costeira será de atribuição 

da União exclusivamente nos casos previstos em tipologia estabelecida por ato do Poder 

Executivo, a partir de proposição da Comissão Tripartite Nacional, assegurada a 

participação de  um  membro  do  Conselho  Nacional  do  Meio  Ambiente  (Conama)  e  

considerados  os critérios de porte, potencial poluidor e natureza da atividade ou 

empreendimento. 
 

Art. 8º São ações administrativas dos Estados: 
 

I – executar e fazer cumprir, em âmbito estadual, a Política Nacional do Meio 

Ambiente e demais políticas nacionais relacionadas à proteção ambiental; 
 

II – exercer a gestão dos recursos ambientais no âmbito de suas atribuições; 
 

III – formular, executar e fazer cumprir, em âmbito estadual, a Política Estadual 

de 

Meio Ambiente; 
 

IV – promover, no âmbito estadual, a integração de programas e ações de órgãos e 

entidades da administração pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, relacionados à proteção e à gestão ambiental; 
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V – articular  a  cooperação  técnica,  científica  e  financeira,  em  apoio  às  Políticas 

Nacional e Estadual de Meio Ambiente; 
 

VI – promover o desenvolvimento de estudos e pesquisas direcionados à proteção e à 

gestão ambiental, divulgando os resultados obtidos; 
 

VII – organizar e manter, com a colaboração dos órgãos municipais competentes, 

o 

Sistema Estadual de Informações sobre Meio Ambiente; 
 

VIII – prestar informações à União para a formação e atualização do Sinima; 
 

IX – elaborar o zoneamento ambiental de âmbito estadual, em conformidade com os 

zoneamentos de âmbito nacional e regional; 
 

X – definir espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos; 
 

XI – promover e orientar a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a 

conscientização pública para a proteção do meio ambiente; 
 

XII – controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e 

substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente, 

na forma da lei; 
 

XIII – exercer o controle e fiscalizar as atividades e empreendimentos cuja atribuição 

para licenciar ou autorizar, ambientalmente, for cometida aos 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; 

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); 
 

XVI – aprovar o manejo e a supressão de vegetação, de florestas e formações 

sucessoras em: 

 

a) florestas públicas estaduais ou unidades de conservação do Estado, exceto em Áreas 

de Proteção Ambiental (APAs); 

 

b) imóveis rurais, observadas as atribuições previstas no inciso XV do art. 7º; e 

 

c) atividades ou empreendimentos licenciados ou autorizados, ambientalmente, pelo 

Estado; 

 

XVII – elaborar a relação de espécies da fauna e da flora ameaçadas de extinção no 

respectivo território, mediante laudos e estudos técnico-científicos, fomentando as atividades 

que conservem essas espécies in situ; 

 

XVIII – controlar a apanha de espécimes da fauna silvestre, ovos e larvas destinadas à 

implantação de criadouros e à pesquisa científica, ressalvado o disposto no inciso XX do art. 

7º; 

 

XIX – aprovar o funcionamento de criadouros da fauna silvestre; XX – exercer o 

controle ambiental da pesca em âmbito estadual; e 
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XXI – exercer o controle ambiental do transporte fluvial e terrestre de produtos 

perigosos, ressalvado o disposto no inciso XXV do art. 7º. 

 

Art. 9º São ações administrativas dos Municípios: 

 

I – executar e fazer cumprir, em âmbito municipal, as Políticas Nacional e Estadual de 

Meio Ambiente e demais políticas nacionais e estaduais relacionadas à proteção do meio 

ambiente; 

 

II – exercer a gestão dos recursos ambientais no âmbito de suas atribuições; 

 

III – formular, executar e fazer cumprir a Política Municipal de Meio Ambiente; 

 

IV – promover, no Município, a integração de programas e ações de órgãos e 

entidades da administração pública federal, estadual e municipal, relacionados à proteção e à 

gestão ambiental; 

 

V –  articular  a  cooperação  técnica,  científica  e  financeira,  em  apoio  às  Políticas 

Nacional, Estadual e Municipal de Meio Ambiente; 

 

VI – promover o desenvolvimento de estudos e pesquisas direcionados à proteção e à 

gestão ambiental, divulgando os resultados obtidos; 

 

VII – organizar e manter o Sistema Municipal de Informações sobre Meio Ambiente; 

 

VIII – prestar informações aos Estados e à União para a formação e atualização dos 

Sistemas Estadual e Nacional de Informações sobre Meio Ambiente; 

 

IX – elaborar o Plano Diretor, observando os zoneamentos ambientais; 

 

X – definir espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos; 

 

XI – promover e orientar a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a 

conscientização pública para a proteção do meio ambiente; 

XII – controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e 

substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente, na 

forma da lei; 

 

XIII – exercer o controle e fiscalizar as atividades e empreendimentos cuja atribuição 

para licenciar ou autorizar, ambientalmente, for cometida ao Município; 

 

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 
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b) localizados em unidades de conservação instituídas pelo Município, exceto em 

Áreas de Proteção Ambiental (APAs); 

 

XV –  observadas  as  atribuições  dos  demais  entes  federativos  previstas  nesta  Lei 

Complementar, aprovar: 

 

a) a  supressão  e  o  manejo  de  vegetação,  de  florestas  e  formações  sucessoras  

em florestas públicas municipais e unidades de conservação instituídas pelo Município, 

exceto em Áreas de Proteção Ambiental (APAs); e 

 

b) a supressão e o manejo de vegetação, de florestas e formações sucessoras em 

empreendimentos licenciados ou autorizados, ambientalmente, pelo Município. 

 

Art. 10. São ações administrativas do Distrito Federal as previstas nos arts. 8º e 9º. 

 

Art. 11. A lei poderá estabelecer regras próprias para atribuições relativas à 

autorização de manejo e supressão de vegetação, considerada a sua caracterização como 

vegetação primária ou secundária em diferentes estágios de regeneração, assim como a 

existência de espécies da flora ou da fauna ameaçadas de extinção. 

 

Art. 12. Para fins de licenciamento ambiental de atividades ou empreendimentos 

utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob 

qualquer forma, de causar degradação ambiental, e para autorização de supressão e manejo de 

vegetação, o  critério  do  ente  federativo  instituidor  da  unidade  de  conservação  não  será 

aplicado às Áreas de Proteção Ambiental (APAs). 

 

Parágrafo único. A definição do ente federativo responsável pelo licenciamento e 

autorização a que se refere o caput, no caso das APAs, seguirá os critérios previstos nas 

alíneas “a”, “b”, “e”, “f” e “h” do inciso XIV do art. 7º, no inciso XIV do art. 8º e na alínea 

“a” do inciso XIV do art. 9º. 

 

Art. 13. Os empreendimentos e atividades são licenciados ou autorizados, 

ambientalmente, por um único ente federativo, em conformidade com as atribuições 

estabelecidas nos termos desta Lei Complementar. 

 

§  1º  Os  demais  entes  federativos  interessados  podem  manifestar-se  ao  órgão 

responsável pela licença ou autorização, de maneira não vinculante, respeitados os prazos e 

procedimentos do licenciamento ambiental. 

 

§ 2º A supressão de vegetação decorrente de licenciamentos ambientais é autorizada 

pelo ente federativo licenciador. 

 

§ 3º Os valores alusivos às taxas de licenciamento ambiental e outros serviços afins 

devem  guardar  relação  de  proporcionalidade  com  o  custo  e  a  complexidade  do  serviço 

prestado pelo ente federativo. 

Art. 14.  Os órgãos licenciadores devem observar os prazos estabelecidos para tramitação dos 

processos de licenciamento. 
 

§ 1º As exigências de complementação oriundas da análise do empreendimento ou 

atividade devem ser comunicadas pela autoridade licenciadora de uma única vez ao 

empreendedor, ressalvadas aquelas decorrentes de fatos novos. 
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§ 2º As exigências de complementação de informações, documentos ou estudos feitas 

pela autoridade licenciadora suspendem o prazo de aprovação, que continua a fluir após o 

seu atendimento integral pelo empreendedor. 
 

§ 3º O decurso dos prazos de licenciamento, sem a emissão da licença ambiental, não 

implica emissão tácita nem autoriza a prática de ato que dela dependa ou decorra, 

mas instaura a competência supletiva referida no art. 15. 
 

§ 4° A renovação de licenças ambientais deve ser requerida com antecedência 

mínima de 120 (cento e vinte) dias da expiração de seu prazo de validade, fixado na 

respectiva licença, ficando este automaticamente prorrogado até a manifestação definitiva do 

órgão ambiental competente. 
 

Art. 15. Os entes federativos devem atuar em caráter supletivo nas ações 

administrativas de licenciamento e na autorização ambiental, nas seguintes hipóteses: 
 

I – inexistindo órgão ambiental capacitado ou conselho de meio ambiente no Estado 

ou no Distrito Federal, a União deve desempenhar as ações administrativas estaduais ou 

distritais até a sua criação; 
 

II – inexistindo órgão  ambiental  capacitado  ou  conselho  de  meio  ambiente  no 

Município, o Estado deve desempenhar as ações administrativas municipais até a sua 

criação; e 
 

III – inexistindo órgão ambiental capacitado ou conselho de meio ambiente no Estado 

e no Município, a União deve desempenhar as ações administrativas até a sua criação em 

um daqueles entes federativos. 
 

Art. 16. A ação administrativa subsidiária dos entes federativos dar-se-á por meio de 

apoio técnico, científico, administrativo ou financeiro, sem prejuízo de outras formas de 

cooperação. 
 

Parágrafo único.  A ação subsidiária deve ser solicitada pelo ente originariamente 

detentor da atribuição nos termos desta Lei Complementar. 
 

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. 
 

§ 1º  Qualquer  pessoa  legalmente  identificada,  ao  constatar  infração  

ambiental decorrente de empreendimento ou atividade utilizadores de recursos ambientais, 

efetiva ou potencialmente poluidores, pode dirigir representação ao órgão a que se refere o 

caput, para efeito do exercício de seu poder de polícia. 
 

§ 2º Nos casos de iminência ou ocorrência de degradação da qualidade ambiental, o 

ente federativo que tiver conhecimento do fato deverá determinar medidas para evitá-

la, fazer cessá-la ou mitigá-la, comunicando imediatamente ao órgão competente para as 

providências cabíveis. 

§ 3º O disposto no caput deste artigo não impede o exercício pelos entes federativos 

da atribuição comum de fiscalização da conformidade de empreendimentos e atividades 

efetiva ou potencialmente poluidores ou utilizadores de recursos naturais com a legislação 

ambiental em vigor, prevalecendo o auto de infração ambiental lavrado por órgão que 

detenha a atribuição de licenciamento ou autorização a que se refere o caput. 
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CAPÍTULO IV 

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 
 
 

Art. 18. Esta Lei Complementar aplica-se apenas aos processos de licenciamento e 

autorização ambiental iniciados a partir de sua vigência. 
 

§ 1º Na hipótese de que trata a alínea “h” do inciso XIV do art. 7º, a aplicação desta 

Lei 

Complementar dar-se-á a partir da entrada em vigor do ato previsto no referido dispositivo. 
 

§ 2º Na hipótese de que trata a alínea “a” do inciso XIV do art. 9º, a aplicação desta 

Lei 

Complementar dar-se-á a partir da edição da decisão do respectivo Conselho Estadual. 
 

§ 3º Enquanto não forem estabelecidas as tipologias de que tratam os §§ 1º e 2º deste 

artigo, os processos de licenciamento e autorização ambiental serão conduzidos conforme a 

legislação em vigor. 
 

Art. 19. O manejo e a supressão de vegetação em situações ou áreas não previstas 

nesta Lei Complementar dar-se-ão nos termos da legislação em vigor. 
 

Art. 20. O art. 10 da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, passa a vigorar com a 

seguinte redação: 
 

“Art. 10. A construção, instalação, ampliação e funcionamento de 

estabelecimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais, 

efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer 

forma, de causar degradação ambiental dependerão de prévio 

licenciamento ambiental. 
 

§ 1º Os pedidos de licenciamento, sua renovação e a respectiva 

concessão serão publicados no jornal oficial, bem como em 

periódico regional ou local de grande circulação, ou em meio 

eletrônico de comunicação mantido pelo órgão ambiental 

competente. 
 

§ 2º (Revogado). 
 

§ 3º (Revogado). 
 

§ 4º (Revogado).” (NR) 
 

Art. 21. Revogam-se os §§ 2º, 3º e 4º do art. 10 e o § 1º do art. 11 da Lei nº 6.938, de 

31 de agosto de 1981. 

 

Art. 22. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


