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RESUMO 

 

Esta pesquisa busca analisar o licenciamento ambiental em face do controle social da 

atividade administrativa ambiental.  Com efeito, referido instrumento foi instituído pela 

Política Nacional do Meio Ambiente – PNMA (Lei nº 6.938/81), destinado a exercer o 

controle prévio das atividades e dos empreendimentos potencialmente poluidores. Também 

possui como fundamento o art. 225 da Constituição Federal, que estabelece a todos o direito 

ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, sendo o dever de preservá-lo de 

responsabilidade do Poder Público e da coletividade, conjuntamente. A importância desse 

mecanismo como gestão e proteção do meio ambiente não impede que seja objeto de 

discussões, uma delas sobre a tendência de flexibilização, visando a torná-lo mais célere, e 

como ocorre o controle social do licenciamento ambiental e as suas repercussões em relação 

à participação popular e à premência de uma administração dialógica no âmbito da gestão 

ambiental, de modo que a pesquisa se baseia na seguinte pergunta de partida: como e em que 

medida o controle social repercute no licenciamento ambiental? Como objetivo geral, se 

propõe a investigar como e em que medida o controle social repercute no licenciamento 

ambiental. O trabalho utilizou-se do método dialético, quanto ao procedimento, a pesquisa 

compreende-se bibliográfica. No que se refere à abordagem do problema, entende-se por 

qualitativa. Concluiu-se que o licenciamento ambiental, como relevante instrumento da 

Política Nacional do Meio Ambiente, atua de maneira preventiva no que se refere à proteção 

do meio ambiente e que deve conciliar sua preservação com o desenvolvimento econômico-

social, constatada a importância do exercício adequado do controle social, cada vez mais 

apoiado na orientação para uma Administração dialógica, para maior efetividade das 

demandas relacionadas à defesa do meio ambiente. 

Palavras-chave: Licenciamento ambiental. Controle social. Atividade administrativa 

ambiental. 

  

 



 

ABSTRACT 

 

This research seeks to analyze environmental licensing in view of social control of the 

environmental administrative activity. In effect, the aforementioned instrument was 

instituted by the National Environment Policy (Law Nº 6.938/81), intended for the exercise 

or prior control of potentially polluting activities and enterprises. Also based on art. 225 of 

the Federal Constitution, which established all rights to an ecologically balanced 

environment, with the duty of jointly preserving the responsibility of the Public Power and 

the community. The importance of this mechanism as management and protection of the 

environment does not prevent it from being the object of discussions, one of them about the 

tendency towards flexibility, using a change at the most famous level; and how social control 

of environmental licensing occurs and its repercussions on the relationship of popular 

participation and a priority of the dialogical administration in environmental management. 

The research is based on the following starting question: how and to what extent does social 

control impact on environmental licensing? And as a general objective it is proposed to 

investigate how and to what extent social control has an impact on environmental licensing. 

The work used a dialectical method, and regarding the procedure, the research is understood 

as bibliographic. Regarding the approach to the problem, it is understood as qualitative. 

Environmental licensing was concluded as a relevant instrument of the National 

Environment Policy, which acts in a preventive manner that does not refer to the protection 

of the environment and that must reconcile its conservation with the economic and social 

development, evidencing the importance of adequate exercise for social control, increasingly 

supported by the orientation towards a dialogical administration, for greater effectiveness of 

the demands related to the defense of the environment. 

Keywords: Environmental licensing. Social control. Environmental administrative activity. 

 

 

 



 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO ………………...……………………………………………………... 09 

2 ASPECTOS PREAMBULARES DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL ………... 15 

2.1 Licenciamento ambiental e a Política Nacional do Meio Ambiente ……………..... 16 

2.2 Licenciamento ambiental em face das possíveis alterações normativas ………….. 32 

2.3 Licenciamento ambiental sob a óptica da complexidade ………………………….. 39 

3 CONTROLE SOCIAL DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA AMBIENTAL ….... 46 

3.1 Conceito e princípios do controle social ……………………………….….…..…….. 47 

3.2 Controle social e o art. 225 da Constituição Federal de 1988 ……………………... 54 

3.3 Controle social e desenvolvimento sustentável …………………….….…..…....…... 61 

4 CONTROLE SOCIAL DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL: DESAFIOS E 

PERSPECTIVAS ............................................................................................................... 73 

4.1 Participação popular no licenciamento ambiental ……………………………….... 74 

4.2 A transparência no licenciamento ambiental ……………………………………..... 85 

4.3 Importância da Administração Pública dialógica para a gestão ambiental ……... 92 

5 CONCLUSÃO …………...…………………………………………………………... 100 

REFERÊNCIAS ………………………………………………………...……………... 103 



9 

 

1 INTRODUÇÃO  

    

Na atualidade, as necessidades imediatas, para serem satisfeitas, precisam 

competir com o conhecimento do risco. Há uma preocupação econômica fundamental em 

enfrentar a escassez de recursos, que tem sido substituída por uma apreensão social em lidar 

com o risco. Ao investir em uma atividade econômica, por exemplo, deve haver uma reflexão 

referente à questão de conhecer qual risco social, ambiental e individual que esta atividade 

pode causar. 

Ameaças e incertezas pertencem às condições gerais de existência humana. 

Entende-se que o risco está relacionado, especificamente, ao processo de modernização, no 

qual atribui maior significado às decisões, às incertezas e à probabilidade, o que permite uma 

percepção no presente de ameaças futuras, reconhecidas como resultado da civilização. 

A sociedade de risco decorre da modernidade e coincide com o nascimento da 

sociedade industrial, momento em que passam a se relacionar de maneira instável e arriscada 

aos sistemas inerentes à globalização, os quais propiciam um processo de modernização 

acelerado que prioriza o desenvolvimento econômico.  

Aparentemente vive-se em ordem; contudo, quando se busca enxergar além da 

zona de conforto, percebe-se que a realidade ambiental da humanidade está em perigo, a um 

ponto de ser possível atribuir à sociedade tecnológica a denominação de sociedade de risco. 

Efeito estufa, enchentes, inundações, queimadas, desertificação, derretimento de geleiras e 

poluição do ar são algumas consequências conhecidas da sociedade de risco. Em razão da 

crise ambiental que assola o planeta, a necessidade de normatização das condutas humanas 

em relação ao meio ambiente faz-se patente.  

Diante de uma perspectiva difusa do meio ambiente, na qual todos são titulares 

e necessitam de um ambiente saudável para se viver com dignidade, não se deve levar em 

conta entidades singulares para fins de preservação, mas deve atingir como um todo a 

qualidade de vida humana. A natureza passa a ser o centro das discussões, o elemento 

definidor de um novo modelo para a sociedade e para a democracia, gerando uma nova 



10 

 

relação entre o homem e a natureza, dessa maneira a proteção do meio ambiente passou a ser 

debatida no âmbito nacional e internacional, desenvolvendo-se relatórios, tratados e 

resoluções no sentido de proteção ambiental. 

Com efeito, com a instituição da Política Nacional do Meio Ambiente – PNMA 

(Lei nº 6.938/81), e ainda, com a promulgação da Constituição Federal de 1988, se 

desenvolve no Brasil uma conduta que influencia de maneira considerável as relações 

privadas, relacionada aos ideais da justiça intergeracional e dos direitos das futuras gerações, 

indispensável para proteção efetiva e real da natureza e para consecução da justiça ecológica. 

No sentido de operacionalizar a Política Nacional do Meio Ambiente, instituiu-

se o licenciamento ambiental. O licenciamento ambiental constitui-se, por conseguinte, em 

um dos instrumentos da PNMA e tem como finalidade promover o controle prévio a 

construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades 

utilizadoras de recursos ambientais, consideradas efetiva e potencialmente poluidoras, bem 

como aquelas que de alguma maneira possam causar degradação ambiental.  

O licenciamento ambiental abrange uma gama de empreendimentos 

desenvolvidos por empresas e organismos governamentais, atuando, por exemplo, nos 

projetos de infraestrutura, nas indústrias extrativas, nos programas de expansão urbana, 

agropecuária e turismo, cuja implantação possa, efetiva ou potencialmente, causar 

degradação ambiental. Ao exigir tal licenciamento para determinadas atividades ou 

empreendimentos, busca-se estabelecer mecanismos de controle ambiental das intervenções 

que possam vir a comprometer o equilíbrio do meio ambiente. 

A Constituição Federal, no art. 225, atribui a todos o direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, bem como estabelece o dever do Poder Público e da 

coletividade perante as futuras gerações. Esse dispositivo prevê ainda o controle que deve 

ser exercido pelo Poder Público: “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”. Nesse contexto, agrega-se o licenciamento ambiental, por meio do qual a 

Administração Pública realiza a gestão das intervenções no meio ambiente.   
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O objetivo do licenciamento ambiental está, portanto, no controle de toda 

atividade que interfira no meio ambiente, de modo a estabelecer regras à instalação e ao 

funcionamento como um todo dos empreendimentos que utilizem recursos naturais capazes 

de submetê-los a degradação. 

Nessa conjuntura, o licenciamento ambiental, instrumento de gestão instituído 

pela Política Nacional do Meio Ambiente, de utilização compartilhada entre a União e os 

Estados da Federação, o Distrito Federal e os Municípios, em conformidade com as 

respectivas competências, objetiva regular atividades e empreendimentos que utilizam de 

recursos naturais e podem causar degradação ambiental no local onde se encontram 

instalados.  

A importância desse mecanismo como gestão e proteção do meio ambiente não 

o resguarda de discussões polêmicas que podem, inclusive, colocar em questão a sua 

efetividade, conforme será evidenciado nesta pesquisa, como o debate sobre as 

especificidades do licenciamento ambiental e sobre a tendência de flexibilização, visando a 

torná-lo mais célere, e como ocorre o controle social do licenciamento ambiental e as suas 

repercussões em relação à participação popular e a premência de uma administração 

dialógica no âmbito da gestão ambiental. 

Esta pesquisa busca responder à seguinte pergunta de partida: como e em que 

medida o controle social repercute no licenciamento ambiental? A fim de responder este 

problema principal, procede-se ao confronto com os seguintes questionamentos: quais são os 

fundamentos que estruturam o licenciamento ambiental? Como se dá o controle social da 

atividade administrativa ambiental? Quais os desafios e possibilidades para a realização do 

controle social do licenciamento ambiental?  

Sendo assim, o objetivo geral da pesquisa se propõe a investigar como e em que 

medida o controle social repercute no licenciamento ambiental, e os objetivos específicos 

são: a) discorrer sobre os elementos que fundamentam o licenciamento ambiental; b) 

pesquisar sobre o controle social da atividade administrativa ambiental; c) analisar os 

desafios e possibilidades perante a ocorrência do controle social do licenciamento ambiental. 
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O licenciamento ambiental atua como procedimento administrativo de caráter 

preventivo, mas também submetido a um monitoramento frequente, com fito de evitar ou 

minimizar os danos ao meio ambiente, o qual envolve uma série de atos sucessivos e 

coordenados, submetendo-se a um resultado final e conclusivo, que integra um modelo de 

gestão estatal com a participação e cooperação da sociedade, de modo cauteloso e preventivo, 

visando à recuperação e à preservação do meio ambiente, de modo que este se reequilibre e 

possa ser um abrigo saudável para as próximas gerações. 

Evidencia-se que o licenciamento ambiental tem sido objeto de vários projetos 

de lei e de proposta de emenda constitucional que tramitam na Câmara dos Deputados e no 

Senado, os quais podem ocasionar comprometimento ao desenvolvimento econômico em 

bases ambientalmente sustentáveis, conforme preconizam os artigos 170 e 225 da 

Constituição Federal.  

Nessas circunstâncias, tem-se o licenciamento ambiental como mecanismo 

garantidor do princípio da proibição do retrocesso aplicável aos direitos fundamentais, 

especificamente em matéria ambiental, por meio do qual se preservam os avanços obtidos, 

principalmente, no que se refere à legislação. 

Percebe-se, então, como as peculiaridades do Direito do Ambiental são 

relevantes no âmbito da legislação e das práticas administrativas relativas à gestão ambiental. 

Tem-se, ao final, um ato administrativo diretamente influenciado pelos princípios do Direito 

Ambiental, em que deve haver o equilíbrio entre a defesa do meio ambiente e a manutenção 

dos interesses econômicos dos particulares. Do referido instrumento decorrem atos 

administrativos, por meio dos quais a Administração Pública reconhece, em benefício ao 

administrado, um direito que tem por conteúdo o exercício de uma atividade econômica.  

A metodologia utilizada nesta pesquisa compreende a análise documental e 

bibliográfica. No que se refere à abordagem do problema, entende-se por qualitativa, pois 

considera a existência de um vínculo de subjetividade, que não pode ser traduzido em 

números, a fim de se conhecer e interpretar a natureza de um fato de repercussão social, 

visando a aprofundar a compreensão acerca do instituto do licenciamento ambiental e da 

possibilidade de exercício do controle social.  
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Sendo assim, o fenômeno pode ser melhor compreendido no contexto em que 

ocorre e do qual é parte, devendo ser analisado sob uma concepção integrada. Percebe-se que 

as realidades jurídicas se relacionam mais às análises qualitativas do que às observações 

quantitativas, pois a maioria dos objetos estudados pelas ciências jurídicas têm um perfil 

variável, não mensurável completamente e de difícil manipulação exata. 

Com a previsão do disposto no art. 225 da Constituição Federal, o meio ambiente 

colocou-se como direito fundamental do cidadão e atribuiu-se tanto ao Estado quanto à cada 

indivíduo o dever de resguardá-lo. Assim, pode-se inferir que a defesa do meio ambiente está 

diretamente relacionada à atividade econômica, devendo, inclusive, orientá-la, de modo que 

não são admissíveis atividades e empreendimentos da iniciativa privada e pública que violem 

a proteção do meio ambiente. 

O licenciamento ambiental como um dos instrumentos da Política Nacional do 

Meio Ambiente deve agir de maneira preventiva no que se refere à proteção do meio 

ambiente, bem como conciliar sua preservação com o desenvolvimento econômico-social. 

Observando-se que ambos são direitos constitucionais e funcionam como aspectos 

fundamentais para a sociedade.  

Para tanto, a presente dissertação está estruturada em três capítulos de conteúdo, 

além da introdução e conclusão. Inicialmente, o estudo se refere aos aspectos preambulares 

do licenciamento ambiental, em que se procede ao estudo introdutório a respeito do 

licenciamento ambiental. Serão tratadas proposições iniciais para a análise desse importante 

instrumento de gestão do meio ambiente, em que são observados os fundamentos 

constitutivos desse mecanismo legitimador de intervenção e sua relevância para o controle e 

equilíbrio do meio ambiente. Serão analisados o licenciamento ambiental e a Política 

Nacional do Meio Ambiente, o licenciamento ambiental em face das possíveis alterações 

normativas e, finalmente, o licenciamento ambiental sob a óptica da complexidade. 

O capítulo seguinte abordará o controle social da atividade administrativa 

ambiental. O objetivo é possibilitar a compreensão acerca do perfil sociojurídico da atividade 

administrativa, considerando seus limitadores legais, os efeitos causados por sua 

inobservância e os reflexos perante a sociedade. Será analisada a interação democrática entre 
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o Poder Público (Administração) e a coletividade, com fins de exercício do poder fiscalizador 

que o ordenamento jurídico confere ao cidadão, bem como de que maneira é possível a 

coletividade acompanhar e fiscalizar. Se procederá ao estudo sobre o controle social e o art. 

225 da Constituição Federal, bem como sobre o controle social do licenciamento ambiental 

em razão dos desafios e das perspectivas. 

No último capítulo de desenvolvimento se procederá ao estudo da participação 

popular no licenciamento ambiental por meio da análise sobre como ocorre a participação da 

sociedade no licenciamento ambiental, considerando que uma das etapas previstas pela 

legislação é a ocorrência de audiência pública, que se coaduna com o que dispõe a 

Constituição Federal a respeito do Estado Democrático de Direito, do exercício da cidadania 

e da proteção ambiental. Por conseguinte, será feita a análise da transparência no 

licenciamento ambiental e da importância da Administração Pública dialógica para a gestão 

ambiental. 

Vislumbra-se a importância do estudo quanto à necessidade de uma nova atuação 

da Administração Pública, no sentido de promover medidas mais eficazes de gestão 

ambiental, baseadas no diálogo com a sociedade, em que se possibilita a verificação de um 

modelo de Administração Pública democrático, horizontal, transparente, mais flexível e 

apropriado às condições impostas pela contemporaneidade. 
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2 ASPECTOS PREAMBULARES DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
 

Procede-se ao estudo introdutório a respeito do licenciamento ambiental, no qual 

serão tratadas proposições iniciais para a análise de importante instrumento de gestão do 

meio ambiente, em que são observados os fundamentos constitutivos desse mecanismo 

legitimador de intervenção e a sua relevância para o controle e equilíbrio do meio ambiente, 

sob um enfoque generalista de cabimento do instrumento e sua conformação. 

O progresso da conscientização da sociedade a respeito da defesa do meio 

ambiente exige a adoção de práticas adequadas de gerenciamento ambiental para as diversas 

atividades que efetiva ou potencialmente ocasionam impacto ao meio ambiente. Também 

cumpre observar de que maneira o empreendedor pode se beneficiar com o licenciamento e 

como pode contribuir para que cresça o número de empresários que reconheçam a 

necessidade e a importância do cumprimento da legislação respectiva. 

O licenciamento ambiental configura um relevante instrumento da Política 

Nacional de Meio Ambiente. Diante disso, importante se faz o estudo acerca dos diferentes 

tipos de licenças ambientais e sobre os respectivos processos de licenciamento, bem como 

relacioná-los aos principais conceitos inseridos nos normativos aplicáveis a essa temática. 

A Política Nacional do Meio Ambiente, sancionada em 1981 pela Lei nº 6.938, 

criou o Sistema Nacional do Meio Ambiente, o qual contempla os fundamentos para a 

proteção ambiental no Brasil, que são objetos de regulamentação por meio de decretos, 

resoluções de competência dos Conselhos Nacional, Estaduais e Municipais de meio 

ambiente e também por meio de normas e portarias. Em um contexto que necessita de 

operacionalização desses instrumentos normativos, instituiu-se o licenciamento ambiental.  

Quando se exige o licenciamento ambiental para determinadas atividades ou 

empreendimentos, pretende-se estabelecer expedientes de controle ambiental nas 

intervenções setoriais que possam comprometer a qualidade do meio ambiente. Assim, a 

Política Nacional do Meio Ambiente dispõe sobre as sanções penais e administrativas lesivas 

ao meio ambiente e prevê a obrigatoriedade do licenciamento ambiental para as atividades 

degradadoras da qualidade ambiental. 
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Percebe-se que o gerenciamento da qualidade ambiental se coloca no centro dos 

objetivos da Política Nacional de Meio Ambiente, que se alia à manutenção, preservação, 

melhoria e recuperação do meio ambiente e a sua relação com a qualidade de vida da 

população. 

 

2.1 Licenciamento ambiental e a Política Nacional do Meio Ambiente 

 

No Brasil, inaugurou-se uma política de proteção ambiental com a Lei nº 6.938, 

de 31 de agosto de 1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA) 

e que instituiu o Sistema Nacional do Meio Ambiente, normativo que se fundamenta em 

diretrizes necessárias ao equilíbrio ecológico, integrando defesa do meio ambiente e 

incremento da atividade econômica. 

Conciliar interesses conflituosos como a proteção do meio ambiente e a atividade 

econômica não é uma missão fácil. É, portanto, um desafio designado a garantir a 

sobrevivência das futuras gerações e do próprio planeta, de modo que o gerenciamento dessa 

dificuldade fica a cargo do Estado, sendo o licenciamento utilizado com esse propósito 

(ALONSO JUNIOR; DAWALIBI; FINK, 2000). 

Depois da Constituição Federal de 1988, a Política Nacional do Meio Ambiente 

é reconhecida como a mais relevante norma ambiental, que inclusive fora recepcionada por 

aquela, de modo que delineou toda a sistemática das políticas públicas relativas ao meio 

ambiente (FARIAS, 2017).  

Compreende-se, assim, que a Política Nacional do Meio Ambiente pretende 

efetivar o princípio constitucional basilar contido no art. 2251 da Constituição Federal, o 

                                                 
1 Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e 
essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e 
preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 
§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: 
I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e 
ecossistemas;          
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direito e o dever de todos ao meio ambiente equilibrado, buscando combinar o 

desenvolvimento socioeconômico com o uso racional dos recursos ambientais e propiciando 

a sadia qualidade de vida. 

Com o intuito de operacionalizar a Política Nacional do Meio Ambiente, 

instituiu-se o Licenciamento Ambiental. Trata-se de um dos instrumentos da PNMA que tem 

como finalidade promover o controle prévio a atividades utilizadoras de recursos ambientais, 

consideradas efetiva e potencialmente poluidoras, bem como aquelas que de alguma maneira 

possam causar degradação ambiental. Contudo, Farias (2017) esclarece que o objetivo do 

licenciamento ambiental é exercido por meio de um controle prévio e de uma supervisão 

constante das atividades humanas que possam ocasionar algum tipo de impacto ao meio 

ambiente. 

                                                 
II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas 
à pesquisa e manipulação de material genético;           
III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem 
especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer 
utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção;           
IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa 
degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade;       
V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem 
risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente;        
VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a 
preservação do meio ambiente; 
VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função 
ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade.           
§ 2º Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo 
com solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei. 
§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas 
ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos 
causados. 
§ 4º A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona 
Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que 
assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais.           
§ 5º São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, por ações discriminatórias, 
necessárias à proteção dos ecossistemas naturais. 
§ 6º As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei federal, sem o que 
não poderão ser instaladas. 
§ 7º Para fins do disposto na parte final do inciso VII do § 1º deste artigo, não se consideram cruéis as práticas 
desportivas que utilizem animais, desde que sejam manifestações culturais, conforme o § 1º do art. 215 desta 
Constituição Federal, registradas como bem de natureza imaterial integrante do patrimônio cultural brasileiro, 
devendo ser regulamentadas por lei específica que assegure o bem-estar dos animais envolvidos. 
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O objetivo geral da PMNA encontra-se no art. 2º2, o qual também estabelece os 

princípios a serem atendidos. Quanto àquele se destacam a preservação, a melhoria e a 

recuperação do meio ambiente e, quanto aos objetivos específicos, são apresentados de forma 

ampla pelo art. 4º da referida Lei. Dessa maneira, pode-se inferir que o meio ambiente é 

reconhecido como patrimônio público a ser assegurado e defendido, notadamente bem 

público de interesse coletivo e submete-se, portanto, à tutela administrativa do Estado, em 

que prepondera o sentido de conciliar desenvolvimento socioeconômico e defesa do meio 

ambiente. 

Segundo Abrão e Castro (2005), destaca-se a relevância do bem ambiental, de 

modo que o legislador estende a responsabilidade pela sua proteção ao Poder Público e à 

coletividade, aos quais incumbe a conservação da sadia qualidade de vida, pois em um Estado 

Democrático de Direito a sociedade se apresenta como a principal gestora de seus próprios 

bens e interesses, o que se ratificou com a Constituição Federal de 1988, que impôs a proteção 

ambiental e incentivou a elaboração de normas infraconstitucionais com esse propósito. 

Importa observar que a PNMA traz em seu texto diversos conceitos que devem 

ser assimilados, a fim de propiciar um entendimento mais abrangente da própria lei, que se 

inicia no art. 3º com o conceito de meio ambiente como sendo 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”. Dispõe, ainda, sobre o que se configura como degradação 

ambiental, que se constata com a alteração indiscriminada do meio ambiente, incluindo a 

                                                 
2 Art. 2º - A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação, melhoria e recuperação da 
qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, no País, condições ao desenvolvimento 
socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana, atendidos os 
seguintes princípios: 
I - ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, considerando o meio ambiente como um 
patrimônio público a ser necessariamente assegurado e protegido, tendo em vista o uso coletivo; 
II - racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do ar; 
Ill - planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais; 
IV - proteção dos ecossistemas, com a preservação de áreas representativas; 
V - controle e zoneamento das atividades potencial ou efetivamente poluidoras; 
VI - incentivos ao estudo e à pesquisa de tecnologias orientadas para o uso racional e a proteção dos recursos 
ambientais; 
VII - acompanhamento do estado da qualidade ambiental; 
VIII - recuperação de áreas degradadas;  
IX - proteção de áreas ameaçadas de degradação; 
X - educação ambiental a todos os níveis de ensino, inclusive a educação da comunidade, objetivando 
capacitá-la para participação ativa na defesa do meio ambiente. 
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poluição decorrente de atividades que o prejudiquem direta ou indiretamente, bem como 

aponta para a responsabilização do poluidor. 

De acordo com Farias (2017), configura-se a como primeira finalidade da PNMA 

a promoção do desenvolvimento sustentável e como última, a efetivação do princípio da 

dignidade da pessoa humana, sendo estas atendidas por meio dos mecanismos utilizados pela 

Administração Pública dispostos no art. 9º3, que, por conseguinte, se relacionam diretamente 

com o licenciamento ambiental.  

É possível exemplificar alguns desses mecanismos previstos no art. 9º da referida 

Lei que se correlacionam com licenciamento ambiental, como explica Oliveira (2005): os 

padrões de qualidade ambiental, os quais pretendem defender o uso racional dos recursos 

ambientais, bem como verificam a ocorrência de degradação ambiental e de que modo reflete 

na qualidade de vida do cidadãos afetados; e o zoneamento ambiental propicia a melhor 

gestão dos recursos naturais no planejamento governamental dos usos do solo. Deve-se 

observar que tanto as regras para uso e ocupação do solo como as relativas aos padrões de 

qualidade repercutem na concessão ou não da licença ambiental (FARIAS, 2017). 

                                                 
3 Art. 9º - São instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente: 
I - o estabelecimento de padrões de qualidade ambiental; 
II - o zoneamento ambiental;                 
III - a avaliação de impactos ambientais; 
IV - o licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras; 
V - os incentivos à produção e instalação de equipamentos e a criação ou absorção de tecnologia, voltados 
para a melhoria da qualidade ambiental; 
VI - a criação de reservas e estações ecológicas, áreas de proteção ambiental e as de relevante interesse 
ecológico, pelo Poder Público Federal, Estadual e Municipal; 
VI - a criação de espaços territoriais especialmente protegidos pelo Poder Público federal, estadual e 
municipal, tais como áreas de proteção ambiental, de relevante interesse ecológico e reservas 
extrativistas;                      
VII - o sistema nacional de informações sobre o meio ambiente; 
VIII - o Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental; 
IX - as penalidades disciplinares ou compensatórias ao não cumprimento das medidas necessárias à 
preservação ou correção da degradação ambiental. 
X - a instituição do Relatório de Qualidade do Meio Ambiente, a ser divulgado anualmente pelo Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis - IBAMA;                     
XI - a garantia da prestação de informações relativas ao Meio Ambiente, obrigando-se o Poder Público a 
produzí-las, quando inexistentes;                          
 XII - o Cadastro Técnico Federal de atividades potencialmente poluidoras e/ou utilizadoras dos recursos 
ambientais.                    
XIII - instrumentos econômicos, como concessão florestal, servidão ambiental, seguro ambiental e outros. 
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Depreende-se que o licenciamento ambiental contribui para o desenvolvimento 

sustentável, principalmente quando atua de modo integrado com os demais instrumentos de 

proteção do meio ambiente, que, por conseguinte, incide sobre a atuação estatal no sentido 

de preservação, recuperação e melhoria do meio ambiente. 

O dever estatal de proteção ao meio ambiente relaciona-se, ainda, à noção de 

mínimo existencial ecológico, que remete aos padrões mínimos de proteção ambiental face 

aos riscos existenciais inaceitáveis, e à vedação do retrocesso que, em um enfoque ecológico, 

protege e garante que não se realizem medidas retrocessivas que possam prejudicar níveis 

essenciais de preservação ecológica. 

Belchior (2017) ensina que a proibição do retrocesso se baseia, essencialmente, 

nos direitos fundamentais, por conseguinte, no mínimo existencial para se viver dignamente. 

Assim, a proibição do retrocesso deve contribuir para a garantia do mínimo existencial, bem 

como não permitir que se possa retroceder com o intuito de piorar as condições jurídicas dos 

cidadãos. Necessita-se da efetivação da dignidade da pessoa humana, de modo a não ser 

possível se retroceder a um nível de proteção ao meio ambiente inferior ao que já existe. 

Nessas circunstâncias, tem-se o licenciamento ambiental como mecanismo 

garantidor do princípio da proibição do retrocesso aplicável aos direitos fundamentais, 

especificamente em matéria ambiental, por meio do qual se preservam os avanços obtidos, 

tanto no que se refere à legislação, quanto ao posicionamento jurisprudencial. Assim, o 

legislador não pode retroceder quanto à matéria, inclusive em relação à revogação de normas, 

ou quanto a quaisquer outras medidas prejudiciais à sua efetivação, como a imposição de 

exigências incompatíveis para o seu cumprimento. 

Percebe-se, então, como as peculiaridades do Direito do Ambiental são 

relevantes no âmbito da legislação e das práticas administrativas relativas à gestão ambiental. 

Tem-se, ao final, um ato administrativo diretamente influenciado pelos princípios do Direito 

Ambiental. 

Dessa maneira, concebe-se o exercício do poder de polícia em matéria ambiental 

em relação à Política Nacional do Meio Ambiente. No entender de Dawalibi (2000), os 
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referidos instrumentos dispostos pela PNMA são atos de polícia em matéria ambiental, 

contudo não se trata de um rol taxativo, pois existem inúmeras normas que versam sobre o 

poder de polícia e que instituem outros atos de polícia em meio ambiente.   

Além desses instrumentos, faz-se necessária a compreensão do Sistema Nacional 

do Meio Ambiente (SISNAMA) criado pela PNMA, que se coloca como uma estrutura 

administrativa de implementação e execução, agindo de maneira eficaz para atingir o 

desenvolvimento sustentável e propiciar a utilização racional dos recursos naturais 

(OLIVEIRA, 2005). 

O SISNAMA está previsto no art. 6º4 da Lei nº 6.938/81 como o conjunto de 

órgãos e entidades responsáveis pela proteção do meio ambiente nos níveis federal, estadual, 

distrital e municipal. Consequentemente, apenas referidos órgãos e entidades são capazes de 

                                                 
4Art. 6º - Os órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, 
bem como as fundações instituídas pelo Poder Público, responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade 
ambiental, constituirão o Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, assim estruturado: 
I - órgão superior: o Conselho de Governo, com a função de assessorar o Presidente da República na 
formulação da política nacional e nas diretrizes governamentais para o meio ambiente e os recursos 
ambientais;                    
II - órgão consultivo e deliberativo: o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), com a finalidade 
de assessorar, estudar e propor ao Conselho de Governo, diretrizes de políticas governamentais para o meio 
ambiente e os recursos naturais e deliberar, no âmbito de sua competência, sobre normas e padrões 
compatíveis com o meio ambiente ecologicamente equilibrado e essencial à sadia qualidade de 
vida;                          
III - órgão central: a Secretaria do Meio Ambiente da Presidência da República, com a finalidade de planejar, 
coordenar, supervisionar e controlar, como órgão federal, a política nacional e as diretrizes governamentais 
fixadas para o meio ambiente;                            
IV - órgãos executores: o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - 
IBAMA e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - Instituto Chico Mendes, com a 
finalidade de executar e fazer executar a política e as diretrizes governamentais fixadas para o meio ambiente, 
de acordo com as respectivas competências;                               
V - Órgãos Seccionais: os órgãos ou entidades estaduais responsáveis pela execução de programas, projetos e 
pelo controle e fiscalização de atividades capazes de provocar a degradação ambiental;                         
VI - Órgãos Locais: os órgãos ou entidades municipais, responsáveis pelo controle e fiscalização dessas 
atividades, nas suas respectivas jurisdições;                                 
§ 1º - Os Estados, na esfera de suas competências e nas áreas de sua jurisdição, elaborarão normas supletivas 
e complementares e padrões relacionados com o meio ambiente, observados os que forem estabelecidos pelo 
CONAMA. 
§ 2º O s Municípios, observadas as normas e os padrões federais e estaduais, também poderão elaborar as 
normas mencionadas no parágrafo anterior. 
§ 3º Os órgãos central, setoriais, seccionais e locais mencionados neste artigo deverão fornecer os resultados 
das análises efetuadas e sua fundamentação, quando solicitados por pessoa legitimamente interessada. 
§ 4º De acordo com a legislação em vigor, é o Poder Executivo autorizado a criar uma Fundação de apoio 
técnico científico às atividades do IBAMA.      
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proceder ao licenciamento ambiental, nos termos do art.17-L5 da citada Lei, que determina 

que essas ações são de competência exclusiva dos órgãos integrantes do SISNAMA.  

Assim se apresenta a composição do SISNAMA: Órgão Superior – Conselho de 

Governo; Órgão Consultivo e Deliberativo – CONAMA – Conselho Nacional do Meio 

Ambiente; Órgão Central – Ministério do Meio Ambiente; Órgão Executor – IBAMA;  

Órgãos Seccionais – os dos estados responsáveis pela execução de programas, projetos, 

controle e fiscalização de atividades degradadoras do meio ambiente; Órgãos Locais – os 

órgãos ou entidades municipais responsáveis pelo controle e fiscalização destas atividades, 

nas suas respectivas jurisdições. 

Conforme disposto na Lei nº 6.938/81, há um conjunto de órgãos federais, 

estaduais e municipais, cujas funções se unem com o fim de preservar e proteger o meio 

ambiente. No SISNAMA estão restringidos os órgãos capazes de exercerem o poder de 

polícia em matéria ambiental, bem como todos os atos nesse sentido, dentre eles o 

licenciamento ambiental.  Dawalibi (2000) explica que, em regra, o órgão competente pela 

execução do licenciamento ambiental também exercerá a fiscalização e a aplicação das 

penalidades administrativas em matéria ambiental. 

Quanto ao Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), este é o órgão 

consultivo e deliberativo do SISNAMA. O CONAMA foi instituído com o fim de assessorar, 

estudar e propor ao Governo orientações em torno das políticas governamentais para a 

exploração e preservação do meio ambiente e dos recursos naturais. É também da 

competência deste órgão a criação de normas e o estabelecimento de padrões compatíveis 

com o meio ambiente ecologicamente equilibrado e essencial à sadia qualidade de vida. 

Oliveira (2005) ressalta que a fixação de critérios por parte do órgão ambiental 

necessita de motivação, o que propicia a incidência do controle administrativo e judiciário 

do ato de licenciar, por ser ato administrativo vinculado. 

                                                 
5 Art. 17-L. As ações de licenciamento, registro, autorizações, concessões e permissões relacionadas à fauna, 
à flora, e ao controle ambiental são de competência exclusiva dos órgãos integrantes do Sistema Nacional do 
Meio Ambiente.    
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Sobre competência em matéria ambiental, cumpre ressaltar o que determina a 

Constituição Federal, no art. 24, ao atribuir competência legislativa concorrente à União, aos 

Estados e ao Distrito Federal em praticamente todos os temas que envolvem o meio ambiente, 

em que reserva à União a competência de editar normas gerais e aos Estados a de 

complementar essas normas de acordo com as suas peculiaridades (OLIVEIRA, 2005). 

Quanto aos Municípios, o art.30 da Constituição Federal prevê a competência 

suplementar à legislação federal e à estadual, além de poder legislar sobre assuntos de 

interesse local. Oliveira (2005) explica que se o Município verificar omissões nos âmbitos 

da norma geral e da complementar, poderá suplementá-las a fim de regulamentar as 

especificidades em nível municipal. 

A competência administrativa foi concedida pela Constituição Federal às três 

pessoas políticas de direito público interno, pois o art. 23 determina ser da competência da 

União dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dentre elas, a proteção e 

preservação do meio ambiente nas mais diversas formas. Tal dispositivo corrobora com o 

que determina o art. 225, também da Constituição Federal, no sentido de que cabe a todas as 

pessoas políticas de direito público o poder-dever de preservar o meio ambiente como lhes é 

proposto. 

Em relação ao licenciamento ambiental, especificamente, entendido como um 

importante instrumento de efetivação dos objetivos da Política Nacional do Meio Ambiente, 

o CONAMA elaborou a Resolução nº 237, de 19 de dezembro de 1997, que trata das linhas 

gerais dos procedimentos e critérios para o licenciamento ambiental no país. 

Dawalibi (2000) explica que, com a edição desta Resolução, o CONAMA adotou 

o critério da extensão do impacto ambiental da atividade a ser licenciada. Desse modo, ao 

Município cabe licenciar o que corresponder ao impacto meramente local; ao Estado compete 

os impactos de abrangência regionais; e à União, por meio do IBAMA, cabe o licenciamento 

de empreendimentos que se estendam a dois ou mais Estados. 

Assim, vislumbra-se que o licenciamento ambiental é regido principalmente pelo 

art. 225 da Constituição Federal e pelas seguintes normas: Lei nº 6.938/81, que instituiu a 



24 

 

Política Nacional de Meio Ambiente, Resolução do CONAMA nº 001, de 23 de janeiro de 

1986, que estabeleceu diretrizes gerais para elaboração do Estudo de Impacto Ambiental 

(EIA) e respectivo Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) nos processos de licenciamento 

ambiental, Resolução nº 237, de 19 de dezembro de 1997, que estabeleceu procedimentos e 

critérios e reafirmou os princípios de descentralização presentes na Política Nacional de Meio 

Ambiente e na Constituição Federal de 1988, e a Lei Complementar nº 140/2011, 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 condução do licenciamento ambiental, estabelece-se um processo de 

avaliação preventiva que consiste no exame dos aspectos ambientais dos projetos em suas 

diferentes fases: concepção/planejamento, instalação e operação. O processo de 

licenciamento se dá em etapas, por meio da concessão das licenças prévia, de instalação e de 

operação, e acompanhamento das consequências ambientais de uma atividade econômica ou 

empreendimento, e está definido no art.1º, I, da Resolução nº 237/97 do CONAMA6. 

Nos termos do art. 8º da Resolução nº 237/97 do CONAMA, as licenças 

ambientais devem ser concedidas isoladamente, de acordo com a natureza, as características 

e a fase do empreendimento ou da atividade, que são estas: a) licença prévia: concedida na 

fase preliminar do planejamento do empreendimento ou da atividade, aprovando sua 

localização e concepção, atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos 

básicos e condicionantes a serem atendidos nas próximas fases de sua implementação; b) 

licença de instalação: autoriza a instalação do empreendimento ou da atividade de acordo 

com as especificações constantes dos planos, programas e projetos aprovados, incluindo 

medidas de controle ambiental e demais condicionantes, da qual constituem motivo 

determinante; e c) licença de operação: autoriza a operação da atividade ou empreendimento, 

após a verificação do efetivo cumprimento do que consta das licenças anteriores, com as 

medidas de controle ambiental e condicionantes determinados para a operação. 

                                                 
6 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. 
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A referida Resolução também determina os prazos de validade de cada uma 

dessas licenças, por quanto tempo podem ser prorrogados, respeitados os prazos máximos 

estabelecidos e também permite que o órgão competente possa estabelecer prazo diverso, 

diante das especificidades do empreendimento7. 

A citada Resolução, em seu art. 19, por sua vez, indica que cada uma dessas 

licenças concedidas está sujeita à modificação das condicionantes e das medidas de controle 

e adequação por parte do órgão ambiental competente mediante decisão motivada, podendo, 

ainda, suspender ou cancelar uma licença expedida, quando ocorrer violação ou inadequação 

de quaisquer condicionantes ou normas legais, omissão ou falsa descrição de informações 

relevantes que subsidiaram a expedição da licença e, por fim, a superveniência de graves 

riscos ambientais e de saúde. 

O licenciamento ambiental que inicialmente aplicou-se às indústrias de 

transformação passou a abranger uma gama de empreendimentos de infraestrutura 

promovidos por empresas e organismos governamentais, estendendo-se, ainda, às indústrias 

extrativas e aos projetos de expansão urbana, agropecuária e turismo, cuja implantação 

pudesse ocasionar, efetiva ou potencialmente, degradação ambiental. Entende-se que ao 

                                                 
7 Art. 18 - O órgão ambiental competente estabelecerá os prazos de validade de cada tipo de licença, 
especificando-os no respectivo documento, levando em consideração os seguintes aspectos: 
I - O prazo de validade da Licença Prévia (LP) deverá ser, no mínimo, o estabelecido pelo cronograma de 
elaboração dos planos, programas e projetos relativos ao empreendimento ou atividade, não podendo ser 
superior a 5 (cinco) anos. 
II - O prazo de validade da Licença de Instalação (LI) deverá ser, no mínimo, o estabelecido pelo cronograma 
de instalação do empreendimento ou atividade, não podendo ser superior a 6 (seis) anos. 
III - O prazo de validade da Licença de Operação (LO) deverá considerar os planos de controle ambiental e 
será de, no mínimo, 4 (quatro) anos e, no máximo, 10 (dez) anos. 
§ 1º - A Licença Prévia (LP) e a Licença de Instalação (LI) poderão ter os prazos de validade prorrogados, 
desde que não ultrapassem os prazos máximos estabelecidos nos incisos I e II 
§ 2º - O órgão ambiental competente poderá estabelecer prazos de validade específicos para a Licença de 
Operação (LO) de empreendimentos ou atividades que, por sua natureza e peculiaridades, estejam sujeitos a 
encerramento ou modificação em prazos inferiores. 
§ 3º - Na renovação da Licença de Operação (LO) de uma atividade ou empreendimento, o órgão ambiental 
competente poderá, mediante decisão motivada, aumentar ou diminuir o seu prazo de validade, após avaliação 
do desempenho ambiental da atividade ou empreendimento no período de vigência anterior, respeitados os 
limites estabelecidos no inciso III. 
§ 4º - A renovação da Licença de Operação (LO) de uma atividade ou empreendimento deverá ser requerida 
com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias da expiração de seu prazo de validade, fixado na 
respectiva licença, ficando este automaticamente prorrogado até a manifestação definitiva do órgão ambiental 
competente. 
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exigir licenciamento ambiental para determinadas atividades ou empreendimentos, busca-se 

estabelecer mecanismos de controle ambiental nas intervenções que possam comprometer a 

qualidade do meio ambiente. 

Verifica-se que a Constituição Federal permite o livre exercício de atividades 

econômicas; porém, quando se associam desenvolvimento econômico e meio ambiente, a 

intervenção do Poder Público deve ocorrer em defesa do meio ambiente. Toda atividade que 

possa ocasionar dano ao meio ambiente terá como requisito o licenciamento ambiental, sendo 

este, portanto, ato complexo que envolve vários agentes e deve, quando necessário, ser 

precedido do EIA/RIMA, no qual constatará a relevância do impacto que será causado pelo 

empreendimento. 

A Resolução nº 237/97 do CONAMA elencou atividades sujeitas ao 

licenciamento ambiental, que, em síntese, são: indústrias de qualquer porte, depósitos, 

atividades de parcelamento do solo, criação animal, irrigação, lavanderias e atividades que 

envolvam resíduos, cemitérios, obras civis, serviços de utilidade (como o tratamento de água 

e esgoto), usinas termelétricas, hidrelétricas, energia eólica, portos, terminais, complexos de 

lazer, pista de corrida, recondicionamento de pneumáticos, forno de carvão, comércio de 

agrotóxicos e de produtos de origem mineral, vegetal ou químicos, postos de combustíveis e 

lavagem, restaurantes, lanchonetes, laboratórios, hospitais e clínicas 

Contudo, nem todas as atividades ou empreendimentos estão sujeitos ao 

licenciamento ambiental. Observando-se que as atividades sujeitas ao licenciamento 

ambiental listadas na Resolução nº 237/97 não se tratam de um rol exaustivo, cabe ao órgão 

ambiental competente definir os critérios de exigibilidade e de complementação dessa lista, 

considerando as especificidades, os riscos ambientais e o porte, bem como outras 

características do empreendimento ou da atividade.  

Verifica-se, desse modo, que a Política Nacional do Meio Ambiente revela como 

seu principal objetivo a harmonização entre desenvolvimento socioeconômico e a 

preservação do meio ambiente, e que, para isso, estabeleceu princípios e instrumentos para 

efetivá-los, sendo um dos principais o licenciamento ambiental. Portanto, esse dever de 

preservação do meio ambiente que foi conferido ao poder público e à coletividade, dentro de 
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uma categorização de bem de uso comum do povo, exige uma atuação em defesa do meio 

ambiente, a fim de que este seja usufruído pelo maior número de pessoas possível das 

presentes e futuras gerações, o que demonstra também adequação com o desígnio 

constitucional.  

A partir da Constituição Federal de 1988, os Estados promulgaram as respectivas 

constituições, as quais trouxeram em seus textos a temática da proteção ambiental. Algumas 

dessas Constituições Estaduais foram mais específicas e trouxeram o licenciamento 

ambiental no corpo do próprio texto, tal como a Constituição Federal, exigindo a realização 

de prévio estudo de impacto ambiental para a instalação de obra ou atividade potencialmente 

poluidora (OLIVEIRA, 2005).  

Por meio do licenciamento ambiental, é possível examinar se os projetos e 

empreendimentos a ele submetidos estão em consonância com os princípios da PNMA, de 

maneira que são avaliadas, quanto ao aspecto ambiental, as repercussões positivas e negativas 

sobre a implantação ou não da atividade, a fim de que sejam cumpridas as exigências cabíveis 

para cada caso, sem desprezar a perspectiva socioeconômica (OLIVEIRA, 2005). 

Coloca-se o licenciamento ambiental como instrumento técnico primordial 

destacadamente de caráter preventivo, também submetido a acompanhamento regular, pois 

é utilizado, no caso concreto, para cumprimento do comando constitucional de manutenção 

do equilíbrio ambiental em face do desenvolvimento econômico, promovendo o 

desenvolvimento sustentável. O licenciamento ambiental exerce o controle de toda atividade 

que afeta o meio ambiente, pois defende um bem jurídico de natureza difusa e titularidade 

coletiva e é executado em decorrência do poder de polícia ambiental (PADILHA, 2010). 

O poder de polícia exercido pela Administração em matéria ambiental não pode 

ser percebido de maneira isolada, pois os atos de polícia não são um fim em si mesmos, estes 

são agregados a outras formas de atuação do Poder Público com o intuito de proteger o meio 

ambiente. Mesmo antes do advento da Constituição Federal de 1988, se destacam os 

mecanismos trazidos pela Política Nacional do Meio Ambiente, os quais não são uma 

enumeração taxativa e se integram a outras inúmeras normas que amparam o poder de polícia, 

estabelecendo uma diversidade de atos de polícia em meio ambiente (DAWALIBI, 2000). 
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Na Constituição Federal de 1988 figuram como responsáveis pela efetividade da 

proteção ambiental o Estado e a sociedade civil, assim, o texto constitucional propõe a 

característica difusa do bem ambiental e assume as dificuldades dessa proteção, na medida 

em que divide as responsabilidades e os deveres com o objetivo de promover o equilíbrio 

ambiental (PADILHA, 2010). Cabe ao Estado a implementação de políticas públicas 

voltadas ao meio ambiente, instadas a propiciar a previsão constitucional de utilização dos 

recursos ambientais de forma sustentada, ou seja, racional, que não provoquem desequilíbrios 

ambientais irreversíveis e permita a estruturação de uma gestão ambiental sustentável. 

Padilha (2010) elucida, ainda, que a sociedade civil se estende além do indivíduo, 

pois compreende as várias formas de organização civil, empresarial e institucional, a quem 

compete acatar o ditame de proteção ambiental, bem como promover o equilíbrio ambiental, 

em uma conjuntura em que os interesses particulares não se sobrepõem à promoção da sadia 

qualidade de vida e que se protege um bem de uso comum do povo que não pode ser afetado 

pelo uso indiscriminado, respeitando o direito das futuras gerações. 

A efetividade do compromisso constitucional de defender o equilíbrio ambiental 

exige a implementação de uma diversidade de mecanismos orientados na defesa do meio 

ambiente, que passam pela definição de políticas públicas, repartição de competências, 

execução de uma gestão descentralizada, realização de levantamentos e estudos científicos, 

de modo a envolver uma ordenação complexa de fatores necessários ao gerenciamento 

democrático da proteção ambiental. 

Quanto à dimensão constitucional, cumpre observar os princípios da prevenção 

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

conhecido pela ciência, fundamentado no empecilho de frequência de uma atividade que tem 

como efeito agressão ao meio ambiente. Assim demonstra-se a relevância de agir 

antecipadamente, com a finalidade de evitar a consumação dano ambiental, haja vista que 

uma atividade sem planejamento pode contribuir uma degradação ambiental desenfreada. 
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No Brasil, o princípio da precaução foi proposto na Declaração do Rio-92 sobre 

Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, que trouxe em seu texto a necessidade de 

se prevenir a degradação ambiental, conforme previsão do Princípio 158. 

O princípio da precaução vai além da ideia de prevenir risco certo, pois busca 

preservar o meio ambiente baseado em um risco incerto. Nesse sentido, Alexandre Kiss 

(2004) explica que a precaução é considerada quando o risco é elevado, cabendo naqueles 

casos em que a atividade possa resultar em danos duradouros ou irreversíveis ao meio 

ambiente, bem como nos casos em que o benefício derivado da atividade é desproporcional 

ao impacto negativo que essa atividade pode causar no meio ambiente.  

Segundo Leite (2015), o princípio da precaução tem ainda a finalidade da 

inversão do ônus da prova, utilizando-se desse mecanismo na avaliação da gestão de risco, 

em face da incerteza da prova do nexo de causalidade. Com isso, o poluidor deverá 

demonstrar que não há possibilidade de o dano ambiental ocorrer; caso contrário, ainda há 

obrigação de provar que sempre usou de medidas de precaução.  

Assim, o princípio da precaução no Direito Ambiental busca resguardar o meio 

ambiente onde a própria ciência ainda não tem o caminho certo a seguir. No entanto, é 

necessário precaver, ou seja, tomar cuidado sob o argumento hipotético baseado nas 

probabilidades, cuja finalidade é evitar que uma ação humana não produza consequências 

totalmente desconhecidas na esfera do direito ambiental. 

Para Melo (2007), tanto o licenciamento como a avaliação de impacto ambiental 

são poderosos instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente, que concretizam o 

princípio da precaução na legislação brasileira constitucional e infraconstitucional. 

                                                 
8 Com o fim de proteger o meio ambiente, o princípio da precaução deverá ser amplamente observado pelos 
Estados, de acordo com suas capacidades. Quando houver ameaça de danos graves ou irreversíveis, a 
ausência de certeza científica absoluta não será utilizada como razão para o adiamento de medidas 
economicamente viáveis para prevenir a degradação ambiental. 
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Pode-se deduzir que atuação preventiva é um mecanismo para a gestão dos riscos, 

voltado, especificamente, para inibir os riscos concretos ou potenciais, sendo esses visíveis 

e previsíveis pelo conhecimento humano (LEITE, 2015).  

Observa-se que o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado traz desafios complexos à humanidade, pelo que se questiona, inclusive, se não 

é um direito dos atuais habitantes do planeta de utilizar todos os recursos naturais até esgotá-

los. Entretanto, conforme ensinamento de Hans Jonas (2006), cabe a todos cumprir o dever 

de posteridade, um dever para com a existência da humanidade futura, em que é possível 

arriscar a própria vida, mas não da humanidade, pois não há o direito de escolher a não-

existência de futuras gerações perante a atual. 

Belchior e Matias (2011, p.141) apontam que “a sociedade de risco, oriunda da 

pós-modernidade, demanda transformações no Estado e no Direito de forma a minimizar os 

impactos da crise ambiental e controlar as dimensões do risco”. 

Na atual modernidade, a produção da riqueza está acompanhada 

sistematicamente pela produção social dos riscos (BECK, 2008). Nesse contexto, a sociedade 

de risco se apresenta como resultado de um estilo de vida predatório, fazendo-se cada vez 

mais necessária a inserção do Estado de Direito Ambiental, que se incorpora ao Estado já 

existente de Direito, Democrático e Social. 

Compreende-se, dessa maneira, que o princípio da precaução relaciona-se 

diretamente ao licenciamento ambiental, sendo este uma espécie de autorização concedida 

pelo Estado, após estudos ambientais, para se realizar atividades que utilizem recursos 

ambientais ou tenham o potencial de causar degradação ambiental, possuindo, assim, caráter 

preventivo, pois visa evitar a ocorrência de danos ambientais. 

Desse modo, observa-se a relevância do princípio da precaução, pois qualquer 

atividade do ser humano poderá ocasionar impactos ambientais, e mesmo que haja uma 

reparação do dano, não haverá restauração do meio ambiente. Pode-se, assim, compreender 

o licenciamento ambiental como um procedimento que decorre da efetividade dos princípios 

da prevenção e da precaução com o intuito de estabelecer um prognóstico prévio a respeito 
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do exercício da atividade que intervenha nos recursos naturais (AYALA; CODONHO, 

2015). 

Percebe-se a importância do cumprimento das proposições e dos parâmetros de 

uma Política Nacional do Meio Ambiente dentro de um sistema de gestão ambiental 

complexo. Padilha (2010) entende por política pública o conjunto de normas e atos jurídicos, 

administrativos ou não, com o fim de possibilitar uma melhoria nas condições de vida da 

sociedade, nas vertentes social, econômica e política.  

Com o objetivo de promover a participação da sociedade nas políticas públicas 

de meio ambiente, bem como em observância ao princípio da informação, a PNMA 

estabeleceu como um dos seu instrumentos a criação do Sistema Nacional de Informações 

sobre Meio Ambiente (SINIMA), conforme art. 9º, inciso VII, da Lei nº 6.938/81, 

diretamente relacionado ao inciso XI, que prevê a garantia da prestação de informações 

relativas ao meio ambiente, obrigando-se o Poder Público a produzi-las, quando inexistentes.  

O SINIMA foi regulamentado pelo Decreto nº 99.274/1990, em que se atribuiu 

à Secretaria Executiva do Ministério do Meio Ambiente, a tarefa de coordenar o intercâmbio 

de informações dentro do SISNAMA, sendo, portanto, o instrumento encarregado pela gestão 

da informação no âmbito deste. 

Segundo o Ministério do Meio Ambiente, o SINIMA é considerado como a 

plataforma conceitual baseada na integração e compartilhamento de informações entre os 

diversos sistemas existentes ou a construir no âmbito do SISNAMA, conforme Portaria nº 

160, de 19 de maio de 2009. Verifica-se, assim, a existência de regulamentação sobre a 

prestação e a disponibilização das informações ambientais tão necessárias para a gestão 

ambiental. 

Na elaboração dessas políticas, há a definição de princípios e parâmetros a serem 

atingidos, de modo que os princípios regem a atuação da Administração Pública, em se 

tratando de políticas públicas ambientais, os quais devem ser seguidos concomitantemente 

aos princípios norteadores do direito ambiental. Nesse aspecto, a Lei da Política Nacional do 

Meio Ambiente evidenciou-se por ser umas das normas mais expressivas em matéria de 
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direito ambiental e por instalar um novo paradigma no contexto normativo ambiental do 

Brasil. 

O Licenciamento Ambiental constitui-se, portanto, em um dos instrumentos da 

Política Nacional do Meio Ambiente e tem como finalidade promover o controle prévio à 

construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades 

utilizadoras de recursos ambientais, considerados efetiva e potencialmente poluidores, bem 

como os capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental. Aplicado 

inicialmente às indústrias de transformação, o licenciamento ambiental passou a abranger 

uma gama de projetos de infraestrutura promovidos por empresas e organismos 

governamentais, estendendo-se ainda às indústrias extrativas e aos projetos de expansão 

urbana, agropecuária e turismo, cuja implantação possa, efetiva ou potencialmente, causar 

degradação ambiental. Assim, a relevância desse instrumento demanda alterações 

normativas, a fim de orientá-lo de acordo com as novas realidades e, principalmente, 

objetivando o atendimento da sua finalidade precípua anteriormente descrita. 

 

2.2 Licenciamento ambiental em face das possíveis alterações normativas 

 

A forte base constitucional em que se encontra inserida a matéria ambiental 

repercute tanto na construção normativa como na prática ambiental. As principais normas no 

âmbito nacional, partindo-se da Constituição Federal para as demais leis, decretos e 

resoluções do CONAMA, formam um importante conjunto normativo ambiental destacado 

pelo potencial de operacionalidade. 

Quanto à Política Nacional do Meio Ambiente, Lei nº 6.938/81, ainda que 

anterior à Constituição Federal de 1988, passou por alterações em seu texto realizadas por 

leis posteriores, porém, prosseguiu com a sua relevância no que se refere à postura adotada 

pelo País nas questões relativas ao meio ambiente e com a característica de proceder como 

uma orientação geral em matéria ambiental. 
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Constata-se a ocorrência de modificações na legislação ambiental, 

permanecendo, contudo, a defesa do bem jurídico ambiental aliada à busca pela manutenção 

do meio ambiente ecologicamente equilibrado. Dentre os mecanismos disponibilizados pela 

legislação, apresenta-se especificamente o licenciamento ambiental, que tem sido objeto de 

vários projetos de lei e de proposta de emenda constitucional que tramitam na Câmara dos 

Deputados e no Senado, os quais podem ocasionar comprometimento ao desenvolvimento 

econômico em bases ambientalmente sustentáveis, conforme preconizam os artigos 170 e 

225 da Constituição Federal.  

Há uma proposta de emenda constitucional aprovada pela Comissão de 

Constituição e Justiça do Senado, a PEC nº 65/2012, a qual estabelece que, a partir da simples 

apresentação de um Estudo Impacto Ambiental (EIA) pelo empreendedor, nenhuma obra 

poderá ser suspensa ou cancelada. Na prática, isso significa que o processo de licenciamento 

ambiental, que verifica se um empreendimento é viável ou não a partir dos impactos 

socioambientais que pode gerar, deixaria de existir. 

A PEC nº 65/2012 acrescenta, ainda, o §7º ao art. 225 da Constituição Federal 

para assegurar a continuidade de obra pública após a concessão da licença ambiental, ao 

dispor que a apresentação do estudo prévio de impacto ambiental importa autorização para a 

execução da obra, que não poderá ser suspensa ou cancelada pelas mesmas razões, a não ser 

em face de fato superveniente. 

Os parlamentares alegam que a proposta inova o ordenamento jurídico por não 

permitir a suspensão de obra ou o seu cancelamento após a apresentação do estudo prévio de 

impacto ambiental (EIA), exceto por fatos supervenientes. Sustentam, ainda, que a mudança 

tem por objetivo garantir a celeridade e a economia de recursos em obras públicas sujeitas ao 

licenciamento ambiental ao impossibilitar a suspensão ou cancelamento de sua execução 

após a concessão da licença. Assim, garantiria segurança jurídica à execução das obras 

públicas quando sujeitas ao licenciamento ambiental.  

O Projeto de Lei nº 3.729/04, que traz normas gerais sobre licenciamento 

ambiental, coloca em xeque a preservação, a conservação e a promoção do meio ambiente, 

buscando mitigar as exigências do licenciamento, sob a tese de agilidade dos procedimentos, 
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via simplificação e desburocratização. O licenciamento ambiental tem sido apontado como 

um dos entraves ao pleno desenvolvimento econômico do País, sendo desconsiderada a 

relevância desse instrumento para o correto planejamento dos empreendimentos públicos e 

privados.  

O referido processo legislativo baseia-se na aprovação da Lei Geral do 

Licenciamento Ambiental. As regras nacionais sobre o licenciamento constam hoje, 

preponderantemente, em atos normativos infralegais, como resoluções do Conselho Nacional 

do Meio Ambiente (CONAMA) e portarias de órgãos ambientais, existindo, ainda, normas 

estaduais e municipais. Estão sendo debatidos no referido processo legislativo aspectos como 

conteúdo do licenciamento ambiental, estudos ambientais necessários para a concessão da 

licença (entre eles, o Estudo Prévio de Impacto Ambiental – EIA), etapas e prazos para o 

licenciamento e avaliação ambiental estratégica (AAE).  

Exige-se de um instrumento como o licenciamento ambiental a constante 

necessidade de aperfeiçoamento, em razão de torná-lo cada vez mais eficaz, que não seria, 

nesse caso, a flexibilização no sentido de fragilizá-lo, no entanto, a perspectiva 

flexibilizadora do licenciamento ambiental é uma constante nas esferas legislativa e 

administrativa. Nesse contexto, insere-se o licenciamento por autodeclaração, que 

resumidamente é uma modalidade na qual, pela Internet, o responsável por algum 

empreendimento preenche formulários, declara o que vai fazer e, baseada nessas 

informações, uma guia para pagamento de taxas é disponibilizada e, posteriormente, o 

responsável imprime a licença ambiental do seu empreendimento. 

Nessa vertente, há entes federados orientados pela implementação do 

licenciamento por autodeclaração, a exemplo do Estado do Ceará que em 27 de janeiro de 

2011 editou a Lei nº 14.8829 e estabeleceu no âmbito estadual essa modalidade e quais 

empreendimentos e atividades se submetem a essa norma. O Estado do Ceará dispõe da 

atuação de órgão colegiado criado pela Lei Estadual nº 11.411, de 28 de dezembro de 1987, 

                                                 
9 Art. 1º Esta Lei dispõe sobre procedimentos ambientais simplificados para implantação e operação de 
empreendimentos e/ou atividades de porte micro com potencial degradador baixo e adota outras providências. 
Art. 2º Os empreendimentos e/ou atividades de porte micro com potencial poluidor degradador baixo que 
promovam a melhoria de qualidade de vida da população estão sujeitos ao licenciamento simplificado por 
autodeclaração junto ao órgão ambiental estadual competente, sem prejuízo do licenciamento municipal. 
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o Conselho Estadual de Meio Ambiente (Coema), que é um órgão colegiado vinculado 

diretamente ao Governador do Estado e com jurisdição em todo o Estado, com o objetivo de 

assessorar o Chefe do Poder Executivo em assuntos de política de proteção ambiental. 

O Coema é composto por 37 representantes de órgãos públicos dos poderes 

Executivo e Legislativo do Estado, das universidades públicas, de instituições da sociedade 

civil, incluindo entidades de classe de profissionais de nível superior e do movimento 

ambiental. As decisões do Coema são tomadas democraticamente por meio de votação direta 

e aberta dos conselheiros, em reuniões ordinárias mensais.  

À título de exemplo, a medida mais recente do Coema repercute diretamente no 

licenciamento ambiental e se trata da edição da Resolução nº 02, de 11 de abril de 2019, que 

dispõe sobre os procedimentos, critérios, parâmetros e custos aplicados aos processos de 

licenciamento e autorização ambiental no âmbito da Superintendência Estadual do Meio 

Ambiente. Segundo este órgão, esse novo processo de licenciamento ambiental no Ceará dará 

mais agilidade à expedição de documentos que tramitam por anos e com isso pretende atrair 

mais empreendimentos para o Estado. O órgão ainda explica que referida resolução divide 

os empreendimentos conforme o potencial poluidor-degradador de cada atividade e essa 

concessão apenas ocorre para aqueles considerados de baixo potencial, de modo que não se 

aplicará aos empreendimentos de grande impacto. 

No município de Fortaleza, o licenciamento ambiental é disciplinado pela Lei 

Complementar nº 208/2015, alterada pela Lei Complementar nº 235/2017, na qual se 

conceitua o licenciamento ambiental como procedimento administrativo pelo qual o órgão 

ambiental competente licencia localização, instalação, operação e ampliação de 

empreendimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais, considerados efetiva ou 

potencialmente poluidores ou daqueles que, sob qualquer forma, possam causar degradação 

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

aplicáveis ao caso. 

A legislação municipal estabelece, ainda, o licenciamento simplificado, que 

consiste no procedimento administrativo mediante o qual o órgão ambiental autoriza o 

funcionamento de atividades classificadas como Médio Potencial Poluidor Degradador – 
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PPD, conforme Anexo I da Lei Complementar nº 208/2015, alterada pela Lei Complementar 

nº 235/2017, estabelecendo as condições e as medidas de controle ambiental que deverão ser 

observadas. 

Outra circunstância polêmica é a possibilidade de autolicenciamento, que 

demonstra uma situação incongruente, em que o licenciador e o licenciado se confundem na 

mesma pessoa jurídica de direito público. A Administração Pública, para implementar os 

seus empreendimentos, como ente federativo, ela própria licencia a atividade do começo ao 

fim, depois acompanha o cumprimento das exigências com a expedição da licença ambiental. 

O ato administrativo é exercido pelo próprio Poder Público, que aprova ou não a pretensão, 

em caso de aprovação, impõe as condições e medidas de controle, que serão fiscalizadas pelo 

próprio ente administrativo, ocorrendo, portanto, o autolicenciamento ambiental (ALONSO 

JUNIOR, 2000).  

Alonso Junior (2000) também esclarece que, de acordo com as determinações 

constitucionais e legais, é condizente com o ordenamento jurídico a hipótese de o próprio 

ente, por meio de seu órgão ambiental, licenciar a sua atividade, basta possuir a competência 

licenciadora atribuída ao entes federados integrantes do SISNAMA pela Lei nº 6.938/81, 

sendo, assim, formalmente exequível o autolicenciamento. 

A respeito da flexibilização do licenciamento ambiental, Farias (2019) explica 

que essa tendência se apoia na busca pelo incentivo às atividades econômicas, na qual se 

torna mais acessível a obtenção da licença ambiental ou, até mesmo, dispensável. Apesar de 

haver entendimento contrário, a flexibilização pode e deve ocorrer a fim de promover a 

eficiência, um dos princípios constitucionais da Administração Pública. Nesse sentido, 

acentua-se também o dever de aperfeiçoamento das instituições e dos institutos públicos, bem 

como o que determina a Constituição Federal sobre os temas relativos ao meio ambiente, 

cujas exigências devem ser proporcionais aos impactos ambientais que podem ser gerados. 

Cumpre destacar, com a edição da Súmula nº 613 do STJ, que em tema de direito 

ambiental, não se admite a incidência da teoria do fato consumado, de modo que não se pode 

conceder um direito a situações ou a atividades que causem danos ao meio ambiente apenas 

alegando que os efeitos da degradação se consolidaram no tempo, não sendo possível que o 
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agente causador do dano seja beneficiado com a prerrogativa de um direito adquirido, ainda 

que tenha sido objeto de licenciamento ambiental. 

Depreendendo-se uma aparente instabilidade existente no âmbito do 

licenciamento ambiental, faz necessário relacioná-lo à noção de que o bem ambiental é 

difuso, de uso comum do povo e, portanto, indisponível, sendo a União, os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios responsáveis por administrar e por zelar pela utilização e preservação 

em favor da coletividade (BELCHIOR, 2017).  

Alberga-se o entendimento de que o licenciamento ambiental se trata de um 

processo administrativo ao qual a Constituição Federal confere também as garantias 

constitucionais relativas aos processos administrativos como contraditório, ampla defesa e, 

ainda, os demais princípios norteadores da Administração Pública (OLIVEIRA, 2005). 

Quanto ao aspecto processual, o devido processo ambiental é conjunto de direitos 

e garantias fundamentais que se manifestam no âmbito ambiental, seja ele administrativo ou 

judicial, voltado para a tutela justa e adequada do meio ambiente (BELCHIOR, 2017).  

Ainda sobre a esfera processual, Bim (2018) elucida que só é possível a 

intervenção de terceiros no licenciamento ambiental quando previsto em lei ou em atos 

normativos, à título de exemplo, no âmbito Federal, a Portaria Interministerial nº 60/2015, 

regula a atuação da Funai, da Fundação Cultural Palmares, do Iphan e do Ministério da Saúde 

nos processos de licenciamento ambiental de competência do Ibama. 

Nessa conjuntura, convém considerar que o conceito de meio ambiente produz 

reflexos no sistema jurídico, ocasionando insegurança em face de uma relação jurídica 

ambiental continuativa (BELCHIOR, 2017).  

A respeito da relação jurídica continuativa, esta é disciplinada pelo art. 505, I, do 

Código de Processo Civil, de modo que as sentenças que versam sobre relação jurídica que 

se projete no tempo, no momento de sua prolação, podem se deparar com modificações em 

circunstância de fato ou de direito existente. Tal relação repercute no âmbito processual, 

sendo importante observar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, 
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institutos estes que são conceituados pela Lei de Introdução às Normas do Direito 

Brasileiro10. 

Humberto Ávila (2011) entende a segurança jurídica como uma norma com 

caráter de princípio, estando dirigida aos Poderes Legislativo, Judiciário e Executivo com 

fim de estabelecer confiabilidade ao ordenamento jurídico. O Direito seria um instrumento 

de proteção, o qual deve assegurar os direitos dos cidadãos de forma confiável e calculável. 

Permitindo-se que o cidadão saiba quais mudanças podem correr e quando, para que não seja 

frustrado ou surpreendido, o que garante a transição do passado ao presente e do presente ao 

futuro, por meio do conhecimento do Direito. 

A segurança jurídica, no que se refere à proteção dos direitos subjetivos, baseia-

se nas mutações formais do direito posto, na sucessão das leis no tempo e na necessidade de 

assegurar a estabilidade dos direitos adquiridos (SILVA, 2009). 

Nesse sentido, José Afonso da Silva (2009) ainda explica que o conceito de 

direito adquirido trazido pela Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, denota um 

direito exercitável e exigível à vontade de seu titular, que se incorpora ao seu patrimônio para 

ser exercido quando lhe convier, não podendo a lei nova prejudicá-lo pelo fato de não o ter 

exercido antes. Quanto ao ato jurídico perfeito, o considera também inatingível pela lei nova 

por ser direito mais do que adquirido, direito esgotado. 

A coisa julgada consagra os valores de certeza e segurança perseguidos pelo 

Estado Democrático de Direito, no entanto, diante de demandas ambientais, o referido 

instituto deve ser objeto de reflexão, pois há um desconhecimento científico por parte da 

coletividade das funções exercidas pelos bens ambientais (RODRIGUES, 2010). 

                                                 
10 Art. 6º A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a 
coisa julgada. 
§ 1º Reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou.      
§ 2º Consideram-se adquiridos assim os direitos que o seu titular, ou alguém por ele, possa exercer, como 
aqueles cujo começo do exercício tenha termo pré-fixo, ou condição pré-estabelecida inalterável, a arbítrio de 
outrem.       
§ 3º Chama-se coisa julgada ou caso julgado a decisão judicial de que já não caiba recurso.  
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Belchior (2017) ressalta a incumbência da sociedade em se perceber como sujeito 

ativo e passivo do direito-dever de proteção do meio ambiente, de modo que todos têm o 

direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e, por consequência, o dever de 

preservá-lo, observando-se que a compreensão por parte da sociedade da importância da 

natureza levaria a uma diminuição da degradação ambiental. 

Em complementação a esse entendimento, destaca-se a explicação de Alexandra 

Aragão (2014) no sentido de apontar a necessidade de o Estado permitir o acesso à 

informação ambiental, que inclui dados sobre os elementos do ambiente, os fatores que 

possam afetá-lo, a saúde e a segurança das pessoas, as condições de vida, os locais de 

interesse cultural e os empreendimentos, pois implica diretamente na instalação de atividades 

possivelmente poluidoras. Assim, o cumprimento deste dever de prestação de informação 

pelas entidades públicas, promove a transparência ambiental e a ecocidadania ativa por parte 

da sociedade. 

Nesse contexto, importa compreender a da natureza jurídica do licenciamento 

ambiental primeiramente como manifestação do poder de polícia do Estado. Por conseguinte, 

a licença se trata de ato administrativo unilateral e vinculado à legislação e aos regulamentos, 

por meio da qual a Administração Pública faculta àquele que preencha os requisitos legais o 

exercício de uma atividade (SÁNCHEZ, 2013). A licença é ato vinculado, porque o agente 

público não pode agir com discricionariedade, deve verificar se o empreendimento atende ou 

não às normas, exigências e padrões da legislação. Entende-se que o direito preexiste à 

licença, o Estado apenas o reconhece. 

Bim (2018) aduz que o licenciamento ambiental se diferencia das demais 

autorizações ambientais, apesar de ambos serem espécies do gênero autorização ambiental 

lato sensu. Assim, a autorização ambiental lato sensu aspira ao controle ambiental dos 

empreendimentos. O respectivo controle pode ser realizar interiormente no licenciamento 

ambiental, ou por meio de autorizações específicas para determinadas práticas (autorização 

para queima controlada, autorização para supressão de vegetação, dentre outros). 

Por conseguinte, para se certificar qual via deve ser utilizada, aplica-se o critério 

da especialidade, pois se não houver lei específica determinando a autorização, a outorga 
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estatal deverá ocorrer dentro do processo de licenciamento ambiental, de acordo com o que 

dispõe o art. 10 da Lei nº 6.938/81 (BIM, 2018). 

Observa-se na doutrina administrativa clássica que a licença e a autorização estão 

entre os atos administrativos em que o Poder Público confere ao interessado a sua anuência 

para o desempenho de determinada atividade. Especificamente, a outorga da licença 

constitui, portanto, ato vinculado da Administração Pública; assim, preenchidos os requisitos 

necessários para a obtenção da licença, não possui o agente público qualquer 

discricionariedade na sua concessão, sendo-lhe vedado manifestar-se de modo distinto 

daquela conduta prevista na lei.  

Quanto à autorização, esta consiste no ato administrativo por meio do qual a 

Administração Pública consente que o particular exerça determinada atividade que não lhe 

era permitida, ou utilize bem público antes inacessível, por meio de critérios de conveniência 

e oportunidade. Assim, diversamente da licença, a autorização é ato administrativo precário 

e discricionário, que confere ao administrado mera expectativa de direito e, por esta razão, a 

Administração Pública pode não conceder a autorização pleiteada, de maneira que submete 

o administrado ao seu juízo de conveniência e oportunidade (MELLO, 2012). 

Pode-se inferir que as licenças ambientais estão sujeitas a um regime jurídico 

próprio que, em observância à Política Nacional de Meio Ambiente e à garantia 

constitucional ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225, caput, da CF), as 

colocam como instrumentos diferenciados das licenças administrativas clássicas, inclusive 

com prazos de vigência estabelecidos pela legislação. 

Farias (2017) assevera que a licença ambiental é ato administrativo decorrente de 

um processo administrativo, sujeitando-se a modificações posteriores, no caso de erro ou 

omissão relevante, ou outro motivo que as justifique, salientando-se que a revogabilidade 

integra a natureza do ato administrativo.  

Compreendendo-se a licença ambiental como sendo um ato vinculado à 

finalidade total de proteção ambiental instituído pela Política Nacional de Meio Ambiente, 

necessita fundamentalmente de uma avaliação de cada caso concreto, existindo dúvida 
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quanto à concessão, a decisão deverá privilegiar a proteção ambiental, em virtude dos 

princípios da precaução e da prevenção. 

Para Krell (2013), a licença ambiental se apresenta como uma nova espécie de 

ato administrativo, que reúne características de licença e de autorização, em razão da 

existência de prazos de vigência e de lhe faltar precariedade, inviabilizando sua revogação 

por meras razões de conveniência e oportunidade. 

Segundo Sánchez (2013, p. 89), a licença significa estabilidade temporal e não 

pode ser suspensa por simples discricionariedade. No que tange à proteção ambiental, para 

empreender atividades potencialmente danosas, se faz necessário obter uma licença do Poder 

Público. Assim, o licenciamento ambiental possui a finalidade de disciplinar e regulamentar 

o acesso aos recursos ambientais e sua utilização, bem como evitar os danos ambientais. 

Nesse contexto, introduz-se o paradigma da complexidade como uma nova 

maneira de pensar o meio ambiente e a sociedade que o integra. De modo que alguns desafios 

acompanham essa perspectiva da complexidade ambiental na sociedade contemporânea, no 

entanto, reforça a necessidade de se construir uma tutela ambiental consubstanciada em um 

panorama baseado na complexidade capaz de promover uma nova maneira de pensar o meio 

ambiente, mediante a conscientização do homem a respeito do seu lugar na natureza, o que 

será visto no tópico a seguir. 

 

2.3 Licenciamento ambiental sob a óptica da complexidade 

 

O pensamento complexo revela-se como método de estudo epistemológico para 

uma compreensão mais adequada do Direito ambiental e, consequentemente, do 

licenciamento ambiental. Pondera-se uma possível insegurança que o meio ambiente pode 

ocasionar para o sistema jurídico conjugada a uma interrelação de circunstâncias 

multifatoriais e complexas, considerando-se que isso ocorre em um sistema sujeito a 

probabilidades, indeterminações e constantes mudanças. Constata-se, portanto, a necessidade 
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de se investigar o licenciamento ambiental, também sujeito a todas essas interações e 

importante instrumento de gestão do meio ambiente, sob o paradigma da complexidade.  

A complexidade leva à percepção das diversas dimensões do ser, o que aponta a 

incompletude e a incerteza como pontos importantes para serem refletidos. Tal pensamento 

aponta que ideia de desenvolvimento não deve ser vista como uma vertente apenas 

econômica, deve, portanto, estar a serviço da melhoria da vida e do planeta, de um futuro 

melhor para a humanidade, e não do esgotamento dos recursos naturais.  

O paradigma clássico, que circunscreve os parâmetros de atuação da ciência 

moderna, vem perdendo gradualmente a sua capacidade explicativa. No entanto, não se trata 

de invalidar o paradigma clássico, mas sim de reconduzi-lo aos seus limites e de se permitir 

a complementaridade entre os paradigmas (ESTRADA, 2009). 

Segundo Farias (1999), o estudo sobre a complexidade dos fenômenos e sobre o 

conjunto de fenômenos da natureza, especificamente, enseja por parte da filosofia e da 

ciência o desenvolvimento de métodos que diversificam a abordagem da realidade. 

Depreende-se, portanto, a importância do método, que se distinguem o clássico e o sistêmico, 

os quais partem de pressupostos contrários, mas coexistem e se complementam. 

Farias (1999) explica que o método clássico, por meio da síntese, isola o objeto 

do conhecimento, tratado como indivisível, positivo e estável, de modo que a objetividade 

separa o fenômeno em estudo da relatividade do observador; a indivisibilidade submete as 

cadeias relacionais ao elemento mais simples e irredutível; a positivação caracteriza o 

fenômeno por seus elementos e propriedades afirmativas; e a estabilidade relaciona-se à 

resistência do objeto às mudanças provocadas. Portanto, esse objeto isolado é considerado 

fora do seu relacionamento com o meio e com a estrutura a que pertença e assim tem-se o 

centro metodológico e o ponto de partida para os diversos ramos do conhecimento. 

Para Farias (1999), o século XX pôs em questão a validade do método clássico 

para o estudo da natureza, que, cada vez mais, se apresentava como contraditória, instável e 

indeterminada. A partir do conhecimento de que o átomo não era mais indivisível e sim um 

conjunto de partículas, ou seja, o átomo era um sistema em que diversas partículas interagiam 
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com propriedades opostas, positivas, negativas e instáveis. De maneira que as perquirições 

da física repercutem em toda a cadeia do conhecimento, que passa a enxergar um sistema em 

vez de um mero objeto. 

O benefício de uma abordagem sistêmica se qualifica com a possibilidade de 

reconstrução da realidade, de analisar a interação do positivo e do negativo e de simplificar 

sem a necessidade de estabelecer uma esquematização em um modelo estático. Nesse sentido 

sistêmico é que deve ser compreendido o conceito de meio ambiente, pois não há um conceito 

estanque, e sim um conjunto de conceituações que interagem dentro de um contexto. Apesar 

de o meio ambiente albergar uma composição de diversos elementos (naturais, artificiais e 

culturais), é também uno e indivisível em decorrência da interação permanente entre essas 

partes que o compõem (FARIAS, 1999). 

A física quântica buscava a mudança conceitual das partes para o todo, a biologia 

passou a estudar as comunidades de organismos, os ecologistas perceberam que os membros 

da comunidades ecológicas formavam uma rede de inter-relações, das quais o êxito da 

comunidade dependia do sucesso individual dos seus membros e cada um deles dependia do 

sucesso da comunidade como um todo. A partir desses diálogos interdisciplinares surgiu o 

pensamento sistêmico, cujos estudos estavam relacionados aos sistemas vivos, organismos, 

ecossistemas sociais, os quais possuem um campo de ação de longo alcance em que se 

aperfeiçoa o caráter interdisciplinar, ou até mesmo transdisciplinar, do pensamento sistêmico 

(CAPRA; MATTEI, 2018).  

Capra e Mattei (2018) salientam que os sistemas vivos são totalidades integradas 

que não podem ser reduzidas a partes menores, pois as suas propriedades fundamentais 

resultam das interações e relações entres essas partes. A mudança de destaque da parte para 

o todo, de objetos para as relações e de medidas para os mapeamentos, faz parte da discussão 

acerca do estudo da matéria e o estudo da forma, a matéria relaciona-se aos processos e à 

forma, ao mapeamento abstrato das relações e das redes ou ciclo de retroalimentação. 

Nas décadas de 1970 e 1980, novos modelos e teorias de sistemas vivos foram 

desenvolvidas com uma nova linguagem capaz de lidar com a enorme complexidade dos 

sistemas vivos, conhecida como a teoria da complexidade, caracterizada pela dinâmica não 
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linear, em que se descreve movimentos complexos por equações não lineares (CAPRA; 

MATTEI, 2018). 

Portanto, pode-se dizer, em uma visão de mundo sistêmica e ecológica, que o 

mundo material é uma rede de modelos de relações inseparáveis, em que o planeta como um 

todo é um sistema vivo e autorregulador, de modo que se destacam na complexidade, nas 

redes e nos padrões de organização o surgimento de uma nova ciência, que vai além da visão 

de mundo como uma máquina para a compreensão deste como uma rede (CAPRA; MATTEI, 

2018). 

Para Morin (2015), a sociedade encontra-se em uma verdadeira revolução 

paradigmática diante da ruptura de uma visão de mundo. Pena-Vega (2014) explica que com 

a adoção de um modelo crítico, distanciou-se do realismo crítico reducionista e preferiu-se 

interpretar a ciência a partir das interconexões entre circuitos que se auto-eco-produzem e se 

auto-eco-organizam, em vez de método de pensamento fundado no princípio da simplificação 

(PENA-VEGA, 2014). 

Viana (2019), por seu turno, esclarece que ao se utilizar do método complexo é 

possível distinguir os saberes, sem isolá-los, já que é necessário promover a interação entre 

os saberes e buscar um conhecimento baseado na compreensão do mundo. Ressaltando-se 

que a complexidade não constitui em método pronto e menos ainda um coquetel de ciências 

ou sincretismo metodológico.  

Em uma proposta de epistemologia da complexidade, não existe referencial 

soberano capaz de controlar ou verificar o conhecimento, mas múltiplos referenciais, todos 

necessários e, ao mesmo tempo, insuficientes, um remetendo ao outro e cada um deles 

contendo um princípio de incerteza (PENA-VEGA, 2014). 

Tudo isso leva à conclusão que a incerteza desembocou com força vital na 

biologia, na autopoiese desse sistema que permeia a vida, e essa incerteza perpassa os demais 

sistemas (KOLLING, 2011).  Em especial, interessa o entendimento desse sistema no qual 

se encontra a vida, bem este cuja proteção está intimamente ligada ao direito, à saúde e ao 

direito ambiental, todos institutos altamente complexos. 
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Em um contexto de análise da segurança jurídica, cumpre também observá-la 

sobre o paradigma da complexidade, primeiramente, entendendo que a complexidade é um 

conjunto de acontecimentos, ações, interações, retroações, determinações, acasos que 

constituem o mundo fenomênico (MORIN, 2015). 

Morin (2015) explica, ainda, que a complexidade tem sempre relação com o 

acaso e coincide com uma parte de incerteza, seja proveniente do entendimento humano, seja 

inscrita nos fenômenos, estando a complexidade ligada a uma mistura íntima de ordem e 

desordem. Diferencia-se, assim, da concepção cartesiana responsável pelo imediatismo, que 

dificulta e muitas vezes impede a compreensão de fenômenos complexos, como os de 

natureza biológica, física e social. 

Ressaltam-se os três princípios que podem contribuir para se pensar a 

complexidade, quais sejam: dialógico (associação de noções contraditórias), recursão 

organizacional (ao mesmo tempo é causa e produto do que se produz) e hologramático (o 

todo está na parte e a parte está no todo). Depreende-se que o paradigma complexo resultará 

da reunião de novas concepções, descobertas e reflexões. Na relação entre causa e efeito, este 

se sobreporá à causa, o produto será produtor, o Uno e o Múltiplo serão unidos e farão parte 

um do outro. Dessa maneira, o princípio da complexidade terá como base a predominância 

da conjunção complexa (MORIN, 2015). 

Morin (2003) esclarece a necessidade de reforma do pensamento, no sentido de 

gerar um pensamento do contexto e do complexo, ou seja, um pensamento que conecta e 

concorre com a incerteza. O pensamento que une substituirá a causalidade linear e 

unidirecional por uma causalidade em círculo e multirreferencial; no lugar da rigidez da 

lógica clássica, haverá o diálogo capaz de assumir noções que sejam ao mesmo tempo 

complementares e antagonistas e, ainda, acrescentará ao conhecimento da integração das 

partes em um todo, o reconhecimento da integração do todo no interior das partes. 

Para o doutrinador, sobrevém um paradigma cognitivo, que estabelece relação 

entre ciências e disciplinas não comunicantes, em que o domínio do paradigma da ordem por 

exclusão da desordem experimentou rupturas em alguns aspectos. Em diferentes áreas, as 

noções de ordem e de desordem, cada vez mais, precisam ser entendidas de modo completar 
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e não apenas antagônico. Percebe-se, portanto, a ideia de que ordem, desordem e organização 

devem ser pensadas em conjunto, pois o propósito da ciência não é de afastar a desordem de 

suas teorias, mas estudá-la; não é abolir a ideia de organização, mas utilizá-la para integrar 

disciplinas parciais. 

Desse modo, a partir do pensamento complexo, tem-se indefinições e 

contradições como parte da vida e da condição humana, utilizando-se da solidariedade e da 

ética na relação entre os seres e os saberes. Assim, considerando a complexidade como uma 

teoria que aceita e procura compreender as muitas faces e as mudanças constantes do real e 

não pretende negar a multiplicidade, a aleatoriedade e a incerteza. Insere-se, então, o meio 

ambiente tendo em vista as incertezas que lhe são inerentes, podendo causar reflexos na 

segurança jurídica e, especificamente, no licenciamento ambiental. 

Leff (2003) explana acerca do saber ambiental, que vai além do saber das 

ciências, com o intuito de complementá-la no que lhe falta. A partir disso, estimula uma 

reconstrução da realidade baseada em uma multiplicidade de sentidos individuais e coletivos, 

para além de uma articulação científica, de intersubjetividades e de saberes individuais. O 

saber ambiental busca conhecer o que as ciências ignoram, porque seus campos de 

conhecimento projetam sombras sobre o real e avançam, disciplinando paradigmas e 

influenciando saberes. O saber ambiental, mais do que um método de conhecimento, é uma 

inquietude sobre o que ainda não se conhece e sobre que falta saber sobre o que é factual, 

assim depreende-se que o saber ambiental propicia a construção de novas realidades. 

Para Leff (2003), a consistência e a coerência desse saber estão relacionadas a 

uma constante prova de objetividade na construção da realidade social, a qual se defronta 

com interesses diferenciados relativos aos saberes individuais e coletivos, de modo que há, 

ainda, um confronto entre a objetividade do conhecimento e as diversas formas de realidade, 

bem como de que maneira cada sujeito e cada cultura assimilam e concretizam os saberes 

individuais e compartilhados dentro de projetos políticos de construção social. Assim, o saber 

ambiental gera novas significações sociais, novas formas de subjetividade e posicionamentos 

políticos perante o mundo, no que se refere aos aspectos, envolve o poder e a produção de 

sentidos civilizatórios. 
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Evidencia-se que questão ambiental se relaciona diretamente com o modo como 

a sociedade convive com a natureza, no que diz respeito às relações sociais e às complexas 

relações entre o mundo físico-químico e o mundo orgânico. Essas relações são, no entanto, 

afetadas por um pensamento que ainda prevalece, no sentido de que sociedade e natureza são 

termos que se opõem, o que dificulta a percepção por parte da sociedade quanto à contínua 

degradação das fontes vitais à sua própria existência. Importa, assim, uma nova forma de 

perceber as conexões entre o mundo e a natureza, baseada na preservação do meio ambiente 

e apta a repensar a relação homem-natureza, na qual deve existir mútuo equilíbrio e respeito, 

observada a complexidade a ela inerente (BALIM; MOTA; SILVA, 2014). 

A sociedade, ao tomar consciência da dimensão ecológica, possibilita a 

constituição de um novo fundamento epistemológico que seja agora socioambiental, de 

natureza complexa e capaz repensar a relação da sociedade com o meio ambiente, em que 

acolhe a interdependência e as interrelações existentes entre os diversos saberes respeitando 

suas complexidades e incertezas, de modo que a complexidade ambiental põe em questão o 

conhecimento e sua pedagogia, e a educação ambiental figura como centro do paradigma da 

complexidade, pois a partir dela é possível repensar o meio ambiente, reformulá-lo (BALIM; 

MOTA; SILVA, 2014). 

Segundo Viana (2019), a complexidade adotada no âmbito das relações 

ecológicas possibilita a constatação da infinidade de relações nas quais os fatos são causa e 

consequência um dos outros, de maneira que o emprego da complexidade para estudo do 

Direito Ambiental permite o desenvolvimento de uma nova racionalidade jurídica ambiental, 

pois o paradigma da complexidade não se conforma apenas com a inalterabilidade dos fatos, 

na medida em que valoriza as interrelações, a causalidade mútua e os princípios que ligam a 

parte com o todo. Assim, é possível a aplicação da complexidade na pesquisa de temas 

transversais, onde se coloca o Direito Ambiental, marcado pelas incertezas e que 

constantemente dialoga com os mais diversos saberes. 

Nesse diapasão, o pensamento complexo funciona como método de estudo 

epistemológico para a pesquisa sobre o licenciamento ambiental. Para tanto, é necessário o 

melhor entendimento das peculiaridades inerentes ao tema, entre as quais se destacam 

aspectos que são discutidos nos âmbitos teóricos e práticos que repercutem diretamente na 
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maneira como esse importante instrumento de gestão ambiental é operacionalizado e 

efetivado perante as estruturas estatais brasileiras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 

 

3 CONTROLE SOCIAL DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA AMBIENTAL 

 

O controle da Administração Pública, em sentido amplo, objetiva impedir a 

atuação fora dos limites do sistema legal institucionalizado (atos que violem o Direito), desse 

modo, o controle é o meio pelo qual se determina como a Administração deve agir para o 

cumprimento da sua missão constitucional. Coloca-se o controle, portanto, como um meio 

efetivo de proteção do cidadão em face do Estado, pois aquele que figura em posição de 

hipossuficiência necessita de instrumentos garantidores (FRANÇA, 2016).  

Sabe-se que os atos editados pela Administração Pública estão sujeitos a duas 

formas de controle e revisão. Em um primeiro momento, o controle interno, em que o próprio 

órgão estatal é competente para revisar e corrigir seus atos, e, de maneira externa, os atos 

administrativos podem ser submetidos à apreciação externa, é o controle realizado por 

entidade, poder ou pessoas que se encontram fora da estrutura organizacional.  

O controle externo dos atos administrativos configura-se na Constituição Federal, 

art. 5º, inc. XXXV, com a previsão de que “a lei não excluirá da apreciação do Poder 

Judiciário lesão ou ameaça a direito”, de modo que corrobora uma das formas de exercício 

do controle. 

Ressalta-se que controle externo também pode ser exercido pelo Poder 

Legislativo auxiliado pelos Tribunais de Contas, pelo Ministério Público e pelos cidadãos 

ou, ainda, pela sociedade civil organizada. Quanto ao controle interno, este se orienta por 

meio de uma série de métodos e medidas adotadas pela própria administração. 

Vislumbra-se a participação popular como um dos meios que propiciam a 

ocorrência do controle social das funções estatais, especificamente da administrativa 

ambiental em face do atual modelo estatal que necessita promover a sustentabilidade e a 

cidadania ambiental.  

Assim, este capítulo busca apresentar a compreensão acerca do perfil sócio 

jurídico da atividade administrativa, considerando seus limitadores legais, os efeitos 
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causados por sua inobservância e os reflexos perante a sociedade. Importa também a análise 

da interação democrática entre o Poder Público (Administração) e a coletividade, com fins 

de exercício do poder fiscalizador que o ordenamento jurídico confere ao cidadão, bem como 

de que maneira é possível a coletividade acompanhar, fiscalizar e cobrar que se cumpra o fim 

social inerente às ações administrativas em matéria ambiental. 

 

3.1 Conceito e princípios do controle social 

 

De acordo com a lição de Corbari e Macedo (2012), o conceito de controle 

relaciona-se à manutenção da regularidade, da legalidade, da eficiência e da eficácia das 

atividades administrativas, o controle, portanto, passa a ser percebido como uma das funções 

administrativas em conjunto com o planejamento, a organização, a direção e a coordenação. 

Desse modo, o controle possibilita a percepção por parte da Administração do real 

desempenho em relação ao que foi planejado, visualizando possíveis desvios e permitindo a 

correção de eventuais distorções.  

Apresenta-se, assim, o conceito de controle social que é aquele exercido 

diretamente pelo cidadão ou pela sociedade civil organizada. Para que o controle, em sentido 

amplo, seja realizado com eficiência, deve se submeter aos princípios básicos da 

Administração Pública (CORBARI; MACEDO, 2012). 

Na República, o titular da coisa (pública) tutelada pelo Estado é o povo, deve, 

portanto, a sociedade atuar à frente na defesa do bem comum e da efetividade da ação estatal 

(FRANÇA, 2016). O controle social da Administração requer uma postura participativa do 

cidadão perante o Estado, com o fim de coibir os abusos que possam ocorrer, como o desvio 

de função, e de exigir o cumprimento das garantias consoantes aos anseios de justiça e de 

desenvolvimento socioeconômico. 

Segundo Muñoz (2012), na democracia os agentes públicos são titulares das 

funções da coletividade, que é convidada a participar na definição, acompanhamento e 
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avaliação dos assuntos públicos. Contudo, há uma necessária posição de autonomia a ser 

usufruída pela própria Administração, a qual deve estar influenciada pela lógica do 

atendimento permanente aos interesses públicos. Identifica-se que a participação dos 

cidadãos no espaço público está, aos poucos, abrindo novos horizontes que permitem, após 

o percurso convencional dos procedimentos administrativos, a presença cidadã na definição 

das políticas públicas. Isso possibilita uma nova perspectiva na atuação dos poderes públicos, 

que agora não são mais estritamente compreendidos a partir da unilateralidade, mas sim a 

partir de uma pluralidade que permite a integração da realidade social no exercício das 

prerrogativas públicas.  

A prerrogativa da autotutela da Administração não deve transcorrer da mesma 

maneira que no século XIX, pois o sistema democrático atual incentiva o cidadão, o 

administrado, a ocupar uma posição central e, assim, é capaz de promover a defesa de seus 

direitos fundamentais, sendo algo que a administração não deve apenas tolerar, mas sim 

tornar possível e facilitar (MUÑOZ, 2012). 

A Constituição Federal de 1988 é reconhecida como a Constituição Cidadã. No 

artigo primeiro institucionaliza a participação popular, estabelece como um dos fundamentos 

a cidadania e consagra a participação popular quando prevê que “todo poder emana do povo, 

que o exerce por meio de representantes ou diretamente, nos termos desta constituição”. 

Sendo assim, compreende-se que a participação popular, enquanto princípio constitucional, 

repercute em relação ao exercício do direito à política e ao direito de compartilhar a 

administração da coisa pública, em que pode emitir opinião sobre as prioridades e fiscalizar 

a aplicação dos recursos. 

Observa-se que, na sua estrutura principiológica, se destaca o princípio da 

publicidade, o qual revela a transparência das ações administrativas e seus impactos sociais. 

Somados a esse, cumpre abordar a pertinência dos demais princípios descritos no art. 37 da 

Constituição Federal de 1988 com a seara democrática do controle social, tais como a 

legalidade, que impõe ao poder público a autorização legislativa para efetividade de seus 

atos, a impessoalidade, que planifica as condutas e não permite ações direcionadas ou com 

destaques individuais, a moralidade, que surge como a base social e imprescindível aos atos 
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administrativos e, por fim, a eficiência, que coordena as ações propiciando a utilização 

otimizada de seus recursos e a concretude de sua finalidade. 

A participação popular alia-se à informação no que se refere aos diversos 

segmentos da Administração Pública, o que contribui tanto para a fiscalização das ações 

públicas, quanto para o atendimento do interesse público, evitando, inclusive, o desvio de 

finalidade. Desse modo, a participação social configura como elemento preventivo e 

repressivo do controle social, atuando de maneira a fomentar, executar, monitorar e corrigir 

as políticas públicas (MOTA JUNIOR, 2018). 

Anteriormente, destacava-se o controle de legalidade dos atos da Administração 

Pública, cujo objetivo era impedir que a Administração não se desviasse da sua finalidade. 

Depreende-se, a partir da Constituição Federal de 1988, que a gestão pública passou a se 

basear nos valores de eficiência e de qualidade na prestação dos serviços públicos, bem como 

admite uma postura gerencial, em que o controle não se fundamenta unicamente na 

legalidade e se volta para as ações, pois apenas atender a lei não é suficiente, deve alcançar 

os resultados e atender aos interesses sociais (CORBARI; MACEDO, 2012). 

Soares (1961) explica que o Estado desenvolve a sua atividade no sentido de 

satisfazer as exigências da sociedade e alcançar a realização do interesse público, de modo 

que aquele deve ser delineado por um sistema proposto para a efetivação de um fim ou 

conjunto de fins, bem como garantir o cumprimento dos princípios norteadores da 

administração pública. 

O controle da atividade administrativa ocorrerá com base na obrigatória 

observância de princípios constitucionais que vinculam a Administração Pública. A 

realização desse controle vinculado ao princípio da legalidade está diretamente ligada à 

evolução do Estado de Direito (CARVALHO NETO, 2013).  

Partindo da compreensão de que, em um Estado democrático, a democracia é 

pertencente ao povo, o direito de participação popular (art.1º, §1º, CF/88) se desenvolve para 

além da eleição de seus representantes, para a exigência do cumprimento dos direitos 

fundamentais que dela procedem. 



53 

 

No Estado democrático, portanto, necessita-se da existência de diversos canais 

diretos de participação, essenciais para o conhecimento, a elaboração, o avanço, a garantia e 

o aperfeiçoamento de políticas públicas ou de governança, criação normativa, ou qualquer 

outra área que a participação popular seja fundamental para maior eficácia e eficiência da 

atividade administrativa; assim reconhece-se que se relacionam o conceito de cidadania, o 

gozo de direitos, a participação e o consequente controle social e a democracia (MOTA 

JUNIOR, 2018).  

Mota Junior (2018) explica ainda que o sentido de democratização associa-se aos 

direitos humanos, como a transparência, a publicidade, o direito de informação, o 

desenvolvimento social e econômico, que, consequentemente, influenciam no 

desenvolvimento de mecanismos de controle, monitoramento ou fiscalização social de ações 

governamentais ou outros temas relacionados aos direitos humanos, considerando-se que a 

participação individual do cidadão contribui para uma participação coletiva mais consciente 

e mais resolutiva. 

Percebe-se, assim, a cidadania participativa como um emblema pertencente ao 

Estado Democrático de Direito, a qual deve ser entendida como instrumento essencial para a 

formação de processos decisórios e deliberativos. Consequentemente, promove o 

empoderamento do cidadão, pois todos aqueles atingidos por medidas sociais e políticas 

devem participar de processos de tomada de decisão, o que revela o caráter de controle 

público exercido pela cidadania participativa. 

Incentivar a participação popular, além de promover o controle social, efetiva 

práticas de fiscalização e de combate à corrupção, pois essa participação da comunidade deve 

ser de cunho concreto, não meramente programático, para que assim possa funcionar como 

instrumento de garantia de direitos. 

Hodiernamente, por meio do governo digital concebe-se o aumento crescente do 

uso das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), que orientou um novo modelo de 

interação entre governos e sociedade por todo o mundo. O uso destas tecnologias possibilitou 

aos cidadãos maior comodidade e conveniência no acesso aos serviços governamentais, o 

que se denominou governo eletrônico (e-Gov). Com a evolução das tecnologias, o governo 
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eletrônico foi substituído pelo governo digital, cujo objetivo é modernizar a administração 

do Estado brasileiro. Assim, o governo digital, por meio da TIC, reconstrói processos e utiliza 

dados disponíveis para otimizar e transformar os serviços públicos para os cidadãos, bem 

como para reduzir a burocracia11. 

Diante da atual perspectiva de otimização dos serviços públicos, se faz necessária 

a análise da temática da complexidade ambiental, à medida em que se compreende a relação 

entre as práticas já existentes e as diversas possibilidades que surgem a partir de uma nova 

racionalidade, se repensar a realidade de modo complexo, em um espaço onde se unem 

natureza, técnica e cultura. 

A análise da complexidade ambiental oportuniza a percepção de como os novos 

atores sociais se mobilizam para a apropriação da natureza, para um processo educativo 

articulado e compromissado com a sustentabilidade e a participação, baseado em um 

raciocínio que privilegia o diálogo e a interrelação de diferentes áreas de saber. Trata-se da 

necessidade de promover o crescimento da consciência ambiental, expandindo a 

possibilidade de a população participar de maneira mais significativa no processo decisório, 

como uma forma de fortalecer sua corresponsabilidade na fiscalização e no controle dos 

agentes de degradação ambiental (JACOBI, 2003). 

Atualmente existe o anseio de que a sociedade esteja mais impelida e mobilizada 

em assumir uma dinâmica mais propositiva e preparada para questionar, concretamente, a 

falta de iniciativa do governo na implementação de políticas voltadas ao atendimento do 

dueto sustentabilidade e desenvolvimento, em um contexto de adversidades na promoção da 

inclusão social. Nota-se, assim, a importância da implementação de meios favoráveis à 

democracia participativa, apoiados na garantia de acesso à informação e na disponibilização 

de canais para propagar a participação. 

A desinformação aliada à falta de consciência ambiental gera na população um 

comportamento de dependência e de desresponsabilização, que podem ocasionar uma 

defasagem de práticas comunitárias fundadas na participação e no envolvimento dos 

                                                 
11 https://portal.tcu.gov.br/fiscalizacao-de-tecnologia-da-informacao/atuacao/governo-digital/. 
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cidadãos, quando na realidade se necessita de uma nova cultura de direitos baseada na 

motivação e na participação popular no âmbito da gestão ambiental.  

Em torno do que se pondera sobre controle social e participação popular, importa 

ter em conta o conceito de cidadania. Ser cidadão é ter direito à vida, à liberdade, à 

propriedade, à igualdade perante a lei. É, em suma, ter direitos civis, nos quais se incluem 

participar no destino da sociedade, votar, ser votado, ter direitos políticos. Os direitos civis e 

políticos não sustentam a democracia sem os direitos sociais, pois estes garantem a 

participação do indivíduo no conjunto de bens da coletividade, por exemplo, o direito à 

educação, ao trabalho, ao salário justo, à saúde. Exercer a cidadania plena é ter direitos civis, 

políticos e sociais (PINSKY; PINSKY, 2013). 

Cidadania não é uma definição inerte, mas um conceito histórico, cujo sentido se 

modifica de acordo com o tempo e com o espaço. De maneira que se pode afirmar que é 

diferente ser cidadão na Alemanha, nos Estados Unidos ou no Brasil, não apenas pelas regras 

que definem quem é ou não titular da cidadania, mas também pelos direitos e deveres 

distintos que caracterizam o cidadão em cada um dos Estados-nacionais contemporâneos. 

Dentro de cada Estado-nacional, o conceito e a prática da cidadania vêm se alterando ao 

longo dos anos em razão principalmente do grau de participação política dos diferentes 

grupos, do exercício dos direitos sociais e da proteção social oferecida pelos Estados aos que 

dela necessitam (PINSKY; PINSKY, 2013).  

A relação entre Estado e cidadãos, no decorrer da história, assevera que quanto 

maior a distância entre ambos, maior o enfraquecimento da organização estatal como ponto 

central de poder, incidindo na manutenção de todos os valores que legitimam o papel do 

próprio Estado (SOARES, 1997). Pode-se inferir que o controle social não interessa somente 

aos cidadãos, mas também à legitimidade de atuação do próprio Estado e serve de 

fundamento para a sua existência. 

Quando o tema é o meio ambiente, pode se falar em cidadania ambiental em 

razão de ter se tornado uma causa social cidadã que chama a atenção em nível local, regional, 

nacional e global, que ganhou força política e conseguiu interessar diversos sujeitos sociais 
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importantes, como as autoridades locais, os parlamentares, os trabalhadores e os empresários, 

dentre outros.  

A cidadania ambiental se desenvolve por meio da crítica, exerce-se uma postura 

consciente que compreende, preocupa-se, reclama e exige a possibilidade de viver uma vida 

digna e cobra os seus direitos ambientais ao setor social adequado, de maneira que exerce a 

sua própria responsabilidade ambiental. Esse cidadão, quando se organiza e participa no 

sentido de defender a sua própria vida, adquire poder político e uma habilidade de mudança 

coletiva (GRUBBA; RODRIGUES; WANDERLEBEM, 2012). 

As bases da cidadania ambiental contribuem para a evolução dos movimentos 

realizados pela sociedade civil, pois são os movimentos sociais que redimensionam a 

participação social, buscam uma qualidade de vida para o momento presente e para o futuro, 

que este este seja desejável e viável, de maneira que os cidadãos podem se utilizar de 

mecanismos para contribuir com um meio ambiente sadio, realizando, por exemplo, 

denúncias, como as que tornam públicas as ações e atividades de particulares e indústrias que 

degradam a natureza. 

Assim, destaca-se a necessidade de uma consciência ambiental que seja eficaz e 

que propicie a construção de uma nova cidadania, que interaja e se preocupe com as mais 

diversas situações ambientais, que exista uma consciência de obrigatoriedade e compromisso 

na defesa do meio ambiente (GRUBBA; RODRIGUES; WANDERLEBEM, 2012). 

Di Pietro (2010) explica que o controle, de uma maneira geral, é atribuição 

estatal, o cidadão deve e pode provocá-lo para o atendimento de seus interesses individuais, 

mas também para a proteção do interesse coletivo, sendo assim, é percebido, provavelmente, 

como o meio mais eficaz de controle da Administração Pública o controle popular.    

Destaca-se na Constituição Federal de 1988 a responsabilidade da sociedade 

quanto à defesa e à preservação do meio ambiente, pois o art. 225 estabelece como dever da 

coletividade diretrizes da política ambiental brasileira ao dedicar um capítulo ao meio 

ambiente e determinar a obrigatoriedade de dar publicidade aos impactos ambientais 

causados por uma dada atividade e, dessa forma, propiciar meios para a participação pública 
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nas decisões sobre as questões ambientais, sendo a audiência pública um dos mecanismos 

mais utilizados.  

 

3.2 Controle social e o art. 225 da Constituição Federal de 1988 

 

A parte final do art. 225 da Constituição Federal de 1988 demonstra o importante 

papel conferido à coletividade, qual seja, o de exercer, em conjunto com o Poder Público, a 

defesa do meio ambiente equilibrado e saudável. Importa, assim, analisar o alcance do 

dispositivo constitucional em face das responsabilidades próprias da sociedade para 

preservação do meio ambiente com vistas ao futuro das próximas gerações, considerando, 

inclusive, de que maneira é possível atribuir maior efetividade ao que dispõe o inciso VI, do 

§1º do mesmo artigo, que trata da promoção da educação ambiental em todos os níveis de 

ensino e conscientização pública para a preservação do meio ambiente. 

Cumpre destacar que a política ambiental brasileira, instituída pela Lei nº 

6.938/81, foi recepcionada pela Constituição de 1988, o que corroborou, dentre os seus 

dispositivos, o acesso à informação. O referido direito visa a assegurar, a todo cidadão, o 

acesso à informação relativa ao estado em que se encontra o meio ambiente no Brasil e às 

atividades potencialmente causadoras de impactos ambientais. A Constituição também 

reitera a responsabilidade da sociedade na defesa e na preservação do ambiente, segundo o 

caput do art. 225. 

A Constituição de 1988 consolida os princípios e as diretrizes da política 

ambiental brasileira ao dedicar um capítulo ao meio ambiente e, ainda, ordenar a 

obrigatoriedade de dar publicidade aos impactos ambientais ocasionados pelo exercício de 

alguma atividade. Isto incentiva e propicia meios para a participação da sociedade nas 

decisões sobre as questões ambientais. 

A política brasileira de meio ambiente baseia-se na utilização de instrumentos de 

gestão ambiental, dentre eles figura o licenciamento ambiental dos empreendimentos 
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potencialmente poluidores do meio ambiente. A importância desses instrumentos, observado 

o princípio da participação, promove o envolvimento direto da população quanto às tomadas 

de decisões relativas aos temas que interferem no cotidiano tanto do plano individual como 

no da coletividade.  

Houve, portanto, a necessidade de normatização de como deve ocorrer esse tipo 

de participação. Assim, evidencia-se a Resolução nº 1/86 do Conama, que prevê no § 2º, do 

art. 11, a realização de audiência pública para informar à sociedade sobre o projeto e seus 

impactos ambientais e propiciar a discussão do Relatório de Impacto Ambiental (Rima), que 

deriva do Estudo Prévio de Impacto Ambiental (EIA), um dos instrumentos da Política 

Nacional de Meio Ambiente (Lei nº 6.938/81). Há também a Resolução nº 09/87 do Conama, 

que disciplinou os procedimentos administrativos da audiência pública desde a sua 

convocação até o encerramento, estabelecendo como sua finalidade “expor aos interessados 

o conteúdo do produto em análise e do seu referido Rima, dirimindo as dúvidas e recolhendo 

dos presentes as críticas e sugestões a respeito”.  

Com isso, demonstra-se a evolução na abertura de espaços destinados à 

participação da sociedade de maneira formal nas decisões públicas. Ressalta-se que a 

participação também é uma forma de dar transparência aos processos de interesse público e 

de promover a atuação perante o Estado democrático, evitando, inclusive, possíveis 

dissimulações em processos de interesse público, como nos casos que exigem o 

licenciamento de atividades ou empreendimentos que utilizam recursos ambientais e são 

considerados efetiva e potencialmente poluidores.   

A Lei da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei nº 6.938/81) trata-se de um 

marco normativo para a consolidação do Direito Ambiental e da inserção de valores 

ecológicos no sistema jurídico brasileiro, que obteve a sua consagração com a proteção 

constitucional do ambiente pela Constituição Federal de 1988, no respectivo art. 225, para o 

qual destinou um capítulo.  

Pode-se dizer que se iniciou uma importante fase legislativa, inaugurada em 

1988, a fase da constitucionalização da proteção ambiental. Período inovador que colocou na 
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região central do ordenamento jurídico brasileiro valores e direitos ecológicos, a proteção ao 

meio ambiente passou a figurar como um novo fundamento para a ordem jurídica interna.  

Conferiu-se o patamar jurídico-constitucional de direito-dever fundamental ao 

ambiente ecologicamente equilibrado, o qual repercutiu em relação aos demais ramos 

jurídicos, inclusive a ponto de implicar limites a outros direitos (fundamentais ou não). Em 

consequência desse novo programa constitucional ecológico desenvolvido a partir de 1988, 

houve a necessidade de elaboração de diversas leis ambientais com o intuito de regulamentar 

o art. 225 da CF/88 (FENSTERSEIFER; SARLET, 2014). 

Salienta-se a natureza principiológica do direito fundamental ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, o qual representa a justiça, cujo conteúdo não é absoluto e 

imutável. É, portanto, direito fundamental em caráter formal, pois está previsto no texto 

constitucional, e em caráter material, pois o seu conteúdo é essencial a dignidade da pessoa 

humana. Esclarece-se, ainda, que o bem ambiental é difuso, de uso comum do povo, sendo, 

assim, indisponível, cabendo aos entes da federação a responsabilidade pela administração e 

preservação em favor da coletividade, a fim de promover o bem-estar social. Dessa maneira, 

o Estado é o gestor do meio ambiente, este compreendido como patrimônio público em 

sentido amplo (AYALA et al, 2015) 

O §1º do art. 22512 da CF/88 elenca uma série de deveres destinados ao próprio 

Estado com o intuito de assegurar o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. O 

                                                 
12Art. 225. [...] 
§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: 
I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e 
ecossistemas;           
II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas 
à pesquisa e manipulação de material genético;           
III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem 
especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer 
utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção;          
IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa 
degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade;          
V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem 
risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente;         
VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a 
preservação do meio ambiente; 
VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função 
ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade.           
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Estado se coloca como devedor da proteção ambiental, mas tais deveres foram também 

atribuídos à coletividade, a quem também cabe defender e preservar o meio ambiente para as 

presentes e futuras gerações.  

Por conseguinte, o dispositivo constitucional propõe um modelo de 

responsabilidade compartilhada entre Estado e coletividade, a fim de garantir a 

exequibilidade do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (AYALA et al, 

2015). 

Benjamin (2015) explica que a constitucionalização do meio ambiente se revela, 

primeiramente, a partir de uma referência antropocêntrica, posteriormente, elementos 

biocêntricos passam a integrar o texto constitucional, ou ainda, algum entendimento que se 

tenha a respeito deles, circunstância em que é possível indagar se faz sentido a norma cumprir 

um caráter exclusivamente prático. 

O meio ambiente ingressa no ordenamento constitucional concomitante ao 

período de formação do Direito Ambiental; não se trata, portanto, de um amadurecimento 

tardio desse Direito, pois a temática jurídico-ecológica impressionou e motivou o Legislativo 

para a elaboração de suas normas, seja de caráter infraconstitucional ou constitucional. 

Para Benjamin (2015), a base do Direito Ambiental tem sido apresentada em 

Constituições modernas, nos respectivos textos emerge um novo paradigma ético-jurídico, 

bem como político-econômico, destinado a se distanciar da clássica compreensão 

coisificadora, exclusivista, individualista e fragmentada sobre o meio ambiente. Os textos 

constitucionais trazem direitos e deveres relacionados à eficácia do Direito Ambiental e seus 

meios para que as normas, inclusive infraconstitucionais, assumam uma feição prática, não 

se limitem à retórica, pois necessita-se concretamente de resultados em face da degradação 

ambiental. 

No Brasil, a Constituição de 1988 assumiu um paradigma dedicado ao bem estar 

da coletividade, observando-se o direito das futuras gerações, mediante uma postura de 

preservação dos recursos naturais, bem como de obrigação em manter as funções ecológicas 

e de coibir a exploração predatória, momento que se torna inviável manutenção de normas 
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ou estruturas que ignorem a natureza ou a tratem de maneira desfavorável, conjuntura em 

que se sobressai a responsabilidade de todos pela manutenção da vida neste planeta 

(BENJAMIN, 2015). 

Como mencionado anteriormente, trata-se de um direito-dever destinado a 

coletividade e uma das maneiras de exercê-lo é por meio do controle social, o qual terá como 

objetivo a consecução do meio ambiente ecologicamente equilibrado, resguardado o direito 

das futuras gerações de usufruí-lo, em que se faz necessário exercer uma participação coletiva 

mais consciente e decisória. 

Assim sendo, o controle social da função administrativa estatal, por meio de seus 

mecanismos, é capaz de orientar o Estado para a decisão mais proporcional, no sentido de 

proteger o direito fundamental ao meio ambiente equilibrado, sem agir de maneira excessiva. 

Ressalte-se que o dispositivo constitucional também impõe à coletividade o dever de 

defender e proteger o meio ambiente, razão pela qual se pode inferir a viabilidade da 

participação popular em ações estatais em torno de questões ambientais. 

A Constituição Federal, ao reconhecer expressamente os direitos e deveres 

ambientais, demonstrou a conveniência e a importância desse movimento para evitar 

dispositivos de sentidos duvidosos que possam direcionar a legislação de maneira inadequada 

ao texto constitucional, bem como recepcionou os dispositivos legais anteriores que já 

buscavam resguardar os processos ecológicos e degradação ambiental. 

Segundo Benjamin (2015), a constitucionalização do meio ambiente traz 

benefícios variados: repercute no ordenamento jurídico e na reorganização do 

relacionamento entre homem e natureza, reorganiza direitos e obrigações e possibilita uma 

afirmação concreta da tutela ambiental. 

Benjamin (2015) ainda esclarece que os aspectos positivos da 

constitucionalização se exteriorizam em diversas facetas, dentre elas estão as de caráter 

substantivo, as quais repercutem na estrutura de direitos e deveres, bem como as de caráter 

formal, que se relacionam à efetivação das normas de tutela ambiental.  
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No que se refere ao primeiro benefício substantivo, o estabelecimento de um 

dever constitucional genérico de não degradar, base do regime de explorabilidade limitada e 

condicionada. Relaciona-se ao inegável dever de não degradar, que se contrapõe ao direito 

de explorar intrínseco ao direito de propriedade, de modo que se substitui o regime de 

explorabilidade plena e incondicionada pelo regime de explorabilidade limitada e 

condicionada. Na propriedade, nem tudo pode ser explorado, pois se submete a condições 

impostas pela lei quanto ao que pode ser explorado, tendo como exemplo a exigência de 

licenciamento ambiental. 

O segundo benefício substantivo trata da ecologização da propriedade da função 

social. Pode-se dizer que nas Constituições mais modernas, o direito à propriedade é 

ambientalmente qualificado, em que se verifica um enfoque ambiental da função social da 

propriedade. Agregou-se ao regime de exploração limitada e condicionada da propriedade a 

função social tanto para propriedade urbana como rural, como previsto nos arts. 170, VI e 

186, II, da Constituição Federal, com destacado caráter ambiental. 

O terceiro benefício substantivo indica a proteção ambiental como direito 

fundamental. Trata-se de mais um aspecto inovador trazido pelas constituições mais recentes, 

evidenciando-se em conjunto com o dever de não degradar e com a ecologização do direito 

de propriedade. A proteção ao meio ambiente, nos termos da norma constitucional, está 

compreendida no topo do ordenamento como direito fundamental, de maneira que fortalece 

prerrogativas, inclusive de caráter concreto, como a aplicabilidade imediata. 

O quarto benefício substantivo aborda a legitimação constitucional da função 

estatal reguladora. No momento em que a proteção ambiental é prevista no texto 

constitucional, gera a obrigação de intervenção estatal em defesa dos processos ecológicos 

essenciais. Existe, portanto, para o Poder Público o dever inafastável de agir em razão da 

tutela ao meio ambiente. 

O quinto benefício substantivo ocupa-se da redução da discricionariedade 

administrativa. O Estado, em suas ações administrativas, deve optar pela maneira menos 

gravosa ao meio ambiente. A determinação Constitucional disposta no art. 225, caput e §1º, 

impõe ao Poder Público a obrigação de promover a tutela ambiental.  
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O sexto benefício retrata a ampliação da participação pública. Quando se atribui 

o dever de proteção do meio ambiente ao Estado e à sociedade, necessita-se de meios 

processuais e administrativos destinados à implementação de medidas e ações nesse sentido, 

a exemplo da tutela processual coletiva (art. 129, CF) e contando, anteriormente à 

Constituição de 1988, a Lei da ação civil pública, Lei nº 7.347/2005. 

Enfatiza-se que além dos benefícios substantivos, há os de natureza formal, que 

são objeto da verificação formal da tutela jurídica do meio ambiente (BENJAMIN, 2015). 

O primeiro benefício formal apresenta a máxima preeminência e proeminência 

dos direitos, deveres e princípios ambientais. A regra constitucional é revestida de 

preeminência, pois ocupa posição hierárquica superior e estabelece condição de integral 

obediência por parte do ordenamento jurídico inferior. Quanto à proeminência, confere à 

norma ambiental maior visibilidade diante dos demais sistemas normativos. A Constituição 

Federal por se encontrar no topo do ordenamento, é detentora de máxima respeitabilidade e 

visibilidade, pois salvaguarda os valores fundamentais da sociedade. 

O segundo benefício formal relaciona-se à segurança normativa. Em se tratando 

de constituições rígidas, como a brasileira, observa-se uma maior segurança normativa, 

considerando a existência de cláusulas pétreas e de um procedimento mais rigoroso para a 

elaboração de emendas constitucionais. 

Quanto ao terceiro benefício formal, este promove a substituição do paradigma 

da legalidade ambiental. Em decorrência da constitucionalização, o paradigma da 

constitucionalidade ambiental passa a substituir o paradigma da legalidade ambiental. Firma-

se, dessa maneira, uma ordem pública ambiental constitucionalizada. 

O quarto benefício formal se baseia no controle de constitucionalidade da lei. Por 

meio da constitucionalização, possibilita-se o controle de constitucionalidade dos atos 

normativos hierarquicamente inferiores, pois tais atos só terão validade se estiverem de 

acordo com a Constituição Federal. Ressaltando-se que essa conformidade não é apenas 

positiva, assim sendo, a omissão na prática do ato legislativo, quando a Constituição 
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determina também pode ser objeto de inconstitucionalidade por omissão, como dispõe o 

art.102, §2º. 

Por fim, o quinto benefício formal versa sobre o reforço exegético pró-ambiente 

das normas infraconstitucionais. A Constituição Federal funciona como um norte para a 

melhor compreensão do arcabouço legislativo infraconstitucional por parte dos integrantes 

dos poderes da Administração e seus demais destinatários. Não obstante a proteção 

constitucional do meio ambiente se sobressair pela preeminência na hierarquia das normas, 

exige-se uma releitura do ordenamento jurídico nacional orientada nesse sentido. 

A valorização do texto constitucional, bem como o impacto concreto de suas 

normas são de relevante apreciação na perspectiva da tutela ambiental, considerada a 

segurança jurídica que é demandada pelas leis ambientais diante da necessidade de constante 

evolução e adaptação do panorama ambiental marcado pela mobilidade. 

Percebe-se, inclusive, uma preocupação com o desenvolvimento sustentável, que 

representa a possibilidade de garantir mudanças sociopolíticas cujas repercussões não 

comprometam os sistemas ecológicos e sociais que sustentam as comunidades (JACOBI, 

2003). 

Compreende-se a que a constitucionalização pode contribuir indistintamente para 

a garantia de direitos e, por conseguinte, influencia na efetivação do controle social. Para 

este, acentua-se o seu exercício por meio da participação popular, que influencia na 

manutenção da democracia por um viés e, por outro, para o combate à corrupção, na medida 

em que se realizam atividades fiscalizadoras em uma sociedade manifestamente regida pela 

necessidade de desenvolvimento e pela geração de riquezas. 

 

3.3 Controle social e desenvolvimento sustentável 

 

Faz-se premente compreender de que maneira se dá a manifestação do controle 

social em face do desenvolvimento econômico e da formação de riquezas, observadas as 
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ações desenvolvimentistas associadas à preservação do meio ambiente, pois o 

desenvolvimento normalmente está atrelado à exploração do meio ambiente. Desse modo, o 

desenvolvimento sustentável necessita ser analisado em sua fundamental característica, ou 

seja, a responsabilidade quanto ao equilíbrio na utilização das riquezas naturais pelas atuais 

gerações, a fim de preservar o meio ambiente para as futuras gerações. 

Observa-se que as questões envolvendo a temática ambiental não devem se deter 

apenas aos tópicos sobre conservação e preservação dos recursos naturais. Amplia-se essa 

perspectiva quando se relacionam biodiversidade com elementos culturais, sociais e 

econômicos, essa interação possibilita uma melhor reflexão sobre a construção de um 

direcionamento adequado às necessidades atuais e das futuras gerações em relação ao meio 

ambiente. 

A supremacia da Constituição Federal se dá ao referendar a defesa do meio 

ambiente em seu texto, principalmente no art. 225, que estabelece que todos são detentores 

do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e saudável, impondo ao poder 

público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para a presente e futuras 

gerações. O referido preceito se eleva ao status de direito fundamental como os demais 

princípios que regem os direitos humanos. 

Contudo, além de haver um texto normatizado, necessita-se de efetivação prática, 

da obtenção de resultados positivos e da realização de ações por parte da sociedade e do 

poder público. Assim, a efetivação do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 

por parte da Administração Pública, deve ocorrer por meio da adoção de condutas e medidas 

capazes de tornar a gestão pública mais sustentável, com ações menos causadoras de 

impactos ambientais. 

É fundamental ao Poder Público imprimir meios de difundir práticas 

ecologicamente corretas, em que os entes administrativos adotem procedimentos sustentáveis 

em suas relações de consumo e direcionados ao bom desenvolvimento das atividades que 

legitimam a prestação dos serviços públicos como um todo. 
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Percebe-se a necessidade de mudança de posturas, principalmente, para 

consolidar a elaboração de estruturas destinadas à atuação do Estado perante a sociedade, 

com o fim de conscientizar amplamente sobre sustentabilidade. Considera-se que a 

Administração Pública também atua como consumidora, a qual deve rever seus padrões de 

consumo para que o exercício das suas funções tenha como base a sustentabilidade. 

A Administração Pública é, portanto, geradora de impactos ambientais e 

responsável em diminuir os resultados negativos em razão do consumo e consequente 

geração de resíduos, devendo se submeter a constantes mudanças de padrões, sendo estes 

capazes de induzir à prática de atitudes sustentáveis diante do alto consumo praticado na 

esfera pública. 

A Constituição Federal, considerada referência em relação à temática ambiental, 

reuniu os principais preceitos relativos à sustentabilidade; no entanto, percebe-se a 

dificuldade para a efetivação desses preceitos, os quais ainda repercutem em relação às 

demais normas infraconstitucionais que também funcionam como mecanismos para que a 

determinação constitucional aconteça, de modo que essas normas sejam cumpridas, aplicadas 

e, de fato, efetivadas. 

O texto constitucional vigente é também substrato, especialmente para o diálogo 

entre as ordens econômica e social, fundamental para compreensão do desenvolvimento 

sustentável, conexão entre o desejo justificável de alcançar crescimento econômico com a 

vital necessidade de garantir o equilíbrio ambiental. 

A sustentabilidade é apresentada e analisada sob a perspectiva de sua efetividade, 

ou seja, parte-se do pressuposto de que normas ambientais não realizadas constroem uma 

sustentabilidade meramente retórica, portanto, inservível.  

A Constituição Federal destacou-se pela postura inovadora ao regular as relações 

entre Estado, indivíduos e meio ambiente e, principalmente, por considerar o meio ambiente 

um direito humano fundamental, propôs, assim, um texto moderno quanto à preservação do 

meio ambiente, adequado para garantir um modelo de sustentabilidade ambiental, ainda que, 

inicialmente, no aspecto teórico e de defender o caráter de responsabilidade global, pois já 
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existia uma tendência mundial que se voltava para o desenvolvimento sustentável, no sentido 

de garantir as necessidades dos presentes sem privar as futuras gerações. 

Pode-se afirmar que a Constituição Federal de 1988 é uma das mais avançadas 

em relação à matéria ambiental, existem importantes dispositivos com perspectiva 

ambientalista e preservacionista, dessa forma, vinculados à sustentabilidade. Destacando-se, 

por exemplo, os arts. 170 e 225, pois fazem a relação entre a ordem econômica e social e o 

meio ambiente, que, por conseguinte, sugerem a ideia de desenvolvimento sustentável, 

observado que a ordem econômica do constitucionalismo brasileiro possui bases de uma 

política liberal, que a legitima e justifica a sua existência (BARCELAR; SILVA; OLIVEIRA, 

2015). 

Para Sen (2000), a noção de desenvolvimento deve se correlacionar com a 

efetivação dos direitos fundamentais, pois uma nação desenvolvida deve considerar o grau 

de liberdades reais garantidas aos indivíduos que a compõe, ainda explica que o crescimento 

econômico não pode ser considerado um fim em si mesmo, pois deve repercutir na melhoria 

de vida dos indivíduos e no consequente fortalecimento das liberdades. 

Assim o papel do desenvolvimento se contrapõe ao entendimento de que este se 

relaciona apenas aos fatores como o crescimento do produto interno bruto, rendas pessoais, 

industrialização, avanço tecnológico, pois são fatores importantes e que contribuem para a 

ampliação das liberdades, mas não somente estes. 

Pode-se inferir que o pensamento individualista de atribuir ao meio ambiente 

apenas o papel de instrumento para atender aos interesses econômicos encontra-se superado, 

de maneira que a partir do texto constitucional, especificamente do caput do art. 225, é 

possível extrair algumas concepções: o caráter transindividual do direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado e a normatização da obrigatoriedade coletiva de preservar o meio 

ambiente e o atendimento à equidade intergeracional na relação entre ser humano e meio 

ambiente (BARCELAR; SILVA; OLIVEIRA, 2015). 

A preservação do meio ambiente não se limita às necessidades temporalmente 

próximas ou momentâneas, mas é fundamental que se satisfaça a demanda das futuras 
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gerações, em que se considera a ideia de transtemporalidade do patrimônio ambiental. Por 

meio da atribuição do caráter de patrimônio ambiental para o meio ambiente, impõe-se aos 

órgãos estatais e à coletividade a necessidade de uma conduta conservacionista e capaz de 

atender as necessidades das gerações vindouras (BARCELAR; SILVA; OLIVEIRA, 2015). 

Ao se levar em consideração a transtemporalidade e a condição de patrimônio 

ambiental, faz-se necessária a revisão das medidas utilizadas para que sejam mais eficazes 

na proteção ao meio ambiente, a fim de contribuir para a sua conservação de modo duradouro. 

Isso repercute inclusive em relação às ações legislativas infraconstitucionais, pois deve se 

destacar a operacionalidade e a efetividade da legislação, observada a problemática ambiental 

nos âmbitos nacional e mundial. 

A defesa do meio ambiente destacada no texto constitucional colocou-se de 

maneira decisiva em favor do ideal político de desenvolvimento sustentável, por conseguinte 

os instrumentos legais passaram a ter como objetivo o atendimento desse ideal, para o qual 

há muitos obstáculos de caráter prático, pois a lei deve trazer além dos aspectos teóricos-

conceituais, o aspecto funcional, no sentido de conferir maior efetividade às normas 

ambientais. 

Ressalta-se que o conceito de desenvolvimento sustentável foi reconhecido 

internacionalmente em 1972, na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente 

Humano, realizada em Estocolmo, Suécia. Momento em que se constatou que o 

desenvolvimento socioeconômico e o meio ambiente, tratados anteriormente como questões 

separadas, podem ser geridos conjuntamente e de maneira profícua. 

A Comissão Mundial das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, estabelecida em 1983, elaborou um relatório demonstrando a situação 

crítica a que chegariam os recursos naturais caso não fossem respeitados, o qual foi 

denominado Relatório “Nosso Futuro Comum” e publicado em abril de 1987. 

O documento ficou conhecido como Relatório Brundtland, no qual formalizou-

se o conceito de desenvolvimento sustentável e o tornou público. “O desenvolvimento que 

procura satisfazer as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade das 
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gerações futuras de satisfazerem as suas próprias necessidades”, esta é a definição clássica e 

mais difundida de desenvolvimento sustentável.  

Um desenvolvimento sustentável exige, portanto, o reconhecimento de que os 

recursos são finitos e tem como base o planejamento. Não se confunde com crescimento 

econômico, pois o desenvolvimento baseado exclusivamente no consumo crescente de 

recursos naturais é insustentável, conduta que levaria ao esgotamento desses recursos dos 

quais a humanidade necessita. 

Pode-se inferir que o conceito de desenvolvimento sustentável visa a 

compatibilizar o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento social e a conservação do 

meio ambiente. Trata-se de um nível razoável de desenvolvimento social e econômico, bem 

como de realização humana e cultural, que, ao mesmo tempo em que se faz o uso consciente 

dos recursos da terra, também se preservam as espécies e os habitats naturais, a fim de que 

não ocorra o esgotamento dos recursos para o futuro. 

Evidencia-se que a expressão desenvolvimento sustentável passou a ser 

difundida na década de 1990 e se tornou o cerne das discussões na Conferência das Nações 

Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (Rio/92), realizada no Rio de Janeiro em 

1992. Marco internacional que reconheceu o desenvolvimento sustentável como o grande 

desafio dos dias atuais, no qual ocorreram as primeiras tentativas, também em nível 

internacional, de elaboração de planos de ação e estratégias neste sentido. 

Bosselmann (2015) explica que o conceito de desenvolvimento sustentável 

amplia-se em relação ao Direito Ambiental, pois passa a incluir questões morais como a 

equidade intra e intergeracional, em que se sobressai o caráter ético deste conceito, cuja 

aceitação é extensamente reconhecida; no entanto, o desmembramento quanto ao aspecto 

legal que viabilize o direito ao desenvolvimento sustentável ainda está para ser reconhecido. 

O conceito de desenvolvimento sustentável transcende o ideal restrito de 

crescimento econômico, pois a ideia de sustentabilidade está vinculada à proteção do meio 

ambiente, respeitado o uso racional e harmônico dos recursos naturais, a fim de evitar o seu 

esgotamento. Assim sendo, sobressaem os três pilares do desenvolvimento sustentável: 
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social, econômico e ambiental, pois existe relação direta entre desenvolvimento econômico 

e social e degradação ambiental, cujas perspectivas são diversas quando se fala em 

desigualdade social, fome, miséria, doenças, pois contribuem negativamente para o 

agravamento da degradação ambiental, quando importa a realização dos direitos sociais como 

meio de proteção ao meio ambiente (FENSTERSEIFER; SARLET, 2014).  

Para Silva (2010), o crescimento econômico deve se basear na redistribuição 

equitativa do resultado dos processos produtivos e deve ser apto a promover a erradicação da 

pobreza, de maneira a minimizar a discrepância dos padrões de vida, bem como consiga 

atender de maneira mais eficaz à maioria da população, pois o desenvolvimento que não 

elimina a pobreza absoluta e não propicia um nível de vida que garanta as necessidades 

básicas da população, não pode ser qualificado como sustentável.  

O propósito do desenvolvimento sustentável provoca controvérsias no que se 

refere à produção em maior ou menor escala, de modo a atender as necessidades hodiernas 

crescentes, sem comprometer a satisfação das necessidades das gerações futuras. Assim, 

deve-se estabelecer uma política de consenso capaz de responder aos anseios da maioria das 

sociedades humanas e de integrar diferentes países, povos e classes sociais que se apropriam 

dos recursos naturais (BELCHIOR; MARTINS; MELO, 2015).  

Importa esclarecer que há ainda o entendimento que a temática do 

desenvolvimento sustentável pode ser dividida em quatro componentes: a sustentabilidade 

ambiental, a sustentabilidade econômica, a sustentabilidade sociopolítica e 

a sustentabilidade cultural.13 

A sustentabilidade ambiental consiste na conservação dos ecossistemas, de 

maneira que eles continuem capazes de se autorreproduzir e se adaptar às constantes 

mudanças, mantendo a sua variedade biológica. Também se refere à capacidade que o 

ambiente natural possui de manter as condições de vida para os diversos seres vivos, 

                                                 
13 O que é Desenvolvimento Sustentável. Dicionário Ambiental. ((o))eco, Rio de Janeiro, ago. 2014. 
Disponível em: https://www.oeco.org.br/dicionario-ambiental/28588-o-que-e-desenvolvimento-sustentavel/. 
Acesso em: 18 fev. 2020. 
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considerando a habitabilidade, a beleza do ambiente e a sua função como fonte de energias 

renováveis. 

A sustentabilidade econômica é um conjunto de medidas e de políticas 

destinadas à atenção das questões ambientais e sociais. O lucro passa a ser medido com base 

na perspectiva social e ambiental, o que leva à otimização do uso de recursos naturais e à 

gestão de tecnologias de redução de materiais e energia, considerando que exploração a 

sustentável dos recursos evita o seu esgotamento. 

A sustentabilidade sociopolítica é orientada para o desenvolvimento humano, 

para a estabilidade das instituições públicas e culturais, bem como para a redução de conflitos 

sociais. Refere-se a uma maneira de humanização da economia, que também pretende 

desenvolver no âmbito social seus componentes humanos e culturais. Trata o ser humano não 

como objeto, mas sim como objetivo do desenvolvimento, pois este participa da elaboração 

e execução de políticas que o afetam. 

A sustentabilidade cultural se relaciona ao modo como os povos lidam com os 

seus recursos naturais e, sobretudo, como são construídas e tratadas as relações com outros 

povos a curto e longo prazo, objetivando a construção de um mundo mais sustentável para 

todos os níveis sociais. Observada a importância da integração das especificidades culturais 

na concepção, medição e prática do desenvolvimento sustentável, visto que assegura a 

participação da população local nos esforços de desenvolvimento. 

A ideia de desenvolvimento sustentável remete à relação entre desenvolvimento 

econômico, no qual também se inclui o científico e o tecnológico, e a preservação ambiental. 

Sabe-se que os recursos naturais não são inesgotáveis e que se correlacionam com o 

desenvolvimento econômico, de modo que se revela a importância de se conciliar o 

desenvolvimento sustentável com a preservação do meio ambiente. 

Para Bolssemann (2015), em uma perspectiva operacional, o desenvolvimento 

sustentável quando tende a preservar a integridade e a manutenção dos sistemas ecológicos, 

sendo insustentável quando se tende realizar o contrário, pois existe um núcleo ecológico que 

se relaciona com os componentes social e econômico do desenvolvimento sustentável. Diante 
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de um conceito holístico, o desenvolvimento sustentável é igual ao desenvolvimento 

ecologicamente sustentável. Assim, é possível promover a prosperidade econômica e a 

justiça social dentro dos limites da sustentabilidade ecológica. 

Assim, surge a necessidade de se desenvolver políticas de aproveitamento 

racional de recursos naturais, as quais influenciam no desenvolvimento econômico, que passa 

a ser impulsionado pela transformação sociopolítica, tecnológica, legislativa e teórica, bem 

como passa a buscar o equilíbrio sustentável em um modelo de Estado intervencionista, no 

qual evoluem conjuntamente o progresso econômico e a utilização razoável dos recursos 

naturais. Exige-se, portanto, avanços científicos e tecnológicos que ampliem 

permanentemente a capacidade de utilizar, recuperar e conservar esses recursos. 

A convicção de que a natureza existe para servir ao homem resultou em altos 

níveis de degradação e sinalizou a urgência de se repensar uma consciência ecológica. O 

aumento nos padrões de produção e de consumo funcionou como principal causa para essa 

realidade ambiental, o que mostrou não ser mais possível pensar a natureza como infinita, 

passiva e segregada das relações sociais, nem ser ainda cabível o modelo de produção das 

indústrias sujas ou demasiadamente poluentes. 

Os modelos modernos de produção e de consumo são ainda incompatíveis com 

os parâmetros reais de sustentabilidade, pois esta exige interação entre natureza e sociedade, 

justiça social, economia, relações de trabalho e política. Para se alterar as referências de 

produção de uma sociedade, faz-se necessário, inicialmente, modificar seus padrões de 

consumo, para que os consumidores sejam mais exigentes e conscientes, a fim de se obter 

uma produção mais limpa, em que se percebe a relevância do desenvolvimento de um modelo 

de consumo sustentável (CAÚLA, 2012). 

Demonstra-se um anseio de desenvolvimento mais equilibrado, que se baseie na  

ponderação dos valores, capaz de prover subsídio para as classes mais pobres e de modificar 

o sistema financeiro internacional, que dissemine tecnologias de menor custo e de maior 

eficiência ambiental, que se utilize para reduzir o uso de combustíveis fósseis e para aumentar 

a produção de energias renováveis, são estes desafios que mudariam consideravelmente o 

atual modelo de desenvolvimento. 
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De maneira paradoxal, convivem o meio ambiente e os meios de produção frente 

a uma série de progressos tecnológicos fomentadores da pesquisa científica, que contribuem 

para a melhoria da qualidade de vida e, ao mesmo tempo, confirmam a dificuldade de se 

conciliar desenvolvimento e proteção ambiental. 

Nesse aspecto, percebe-se que apesar de haver uma conceituação clássica de 

desenvolvimento sustentável, esta se sujeita a interpretações diversas, pois estabelece no seu 

contexto os vieses social, ambiental, cultural e econômico, que, à título de exemplo, em uma 

vertente neoliberal, o governo pode externar uma tendência a privilegiar o aspecto econômico 

quando se está diante de atividades, obras e empreendimentos, públicos ou privados, de 

alcance social e econômico, mas potencialmente causadores de degradações ambientais 

(MIRRA, 2016). 

O desenvolvimento sustentável não consegue progredir centrado apenas no meio 

ambiente e na economia, deve se basear também no equilíbrio entre proteção ambiental, 

desenvolvimento social e desenvolvimento econômico. Assim, o desenvolvimento 

sustentável é percebido como uma maneira de pensar, de viver, de governar e de realizar 

negócios, também é possível de proceder a uma estimativa de avaliação de planos, programas 

e operações, as quais procuram guiar as escolhas de hoje para que contribuam com as de 

amanhã (CAÚLA, 2012). 

Na perspectiva de uma economia mundial sustentável, fala-se em 

multilateralismo, que engloba o comércio internacional, o meio ambiente e o crescimento 

econômico global, em favor de uma economia mundial sustentável, na qual interessa integrar 

bem-estar social, prosperidade econômica e proteção ambiental, beneficiando as massas 

crescentes de seres humanos. Busca-se o desenvolvimento com responsabilidade, 

diferentemente do modelo de desenvolvimento centrado no lucro e no aumento desenfreado 

da produção. Consiste numa quebra de paradigmas que redireciona o uso infinito dos recursos 

para o seu uso controlado e responsável. Momento em que se destaca educação ambiental 

como instrumento da promoção dessa mudança, que é complexa, profunda e interativa 

(CAÚLA, 2012). 
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Salienta-se que a produção aumenta proporcionalmente à elevação do consumo, 

que repercute diretamente no aquecimento global. De maneira que a utilização e desgaste dos 

recursos naturais se dão também pelo aumento do consumo de energia, de água, de 

combustíveis, considerando ainda mais desmatamento e mais crimes ambientais, diminuindo, 

por conseguinte, a qualidade de vida.  

Silva (2010) explica que as normas de Direito Ambiental regulamentam a 

atividade humana com o objetivo de resguardar a qualidade do meio ambiente. Para algumas 

situações, a legislação prevê controles prévios por parte da Administração Pública, a fim de 

verificar a adequação do exercício das atividades controladas. Assim, exemplifica-se 

licenciamento ambiental como uma forma clássica de controle prévio, porque atua, à 

princípio, antes da atividade controlada. Complementa-se com o estudo de impacto 

ambiental, pressuposto da licença ambiental nas suas diversas hipóteses e que também 

constitui uma espécie de controle específico. 

Percebe-se a necessidade de se repensar a questão ambiental hoje, pois importa 

ir além da reciclagem ou da inserção de normas ecológicas à economia, o sentido está em 

preservar a diversidade biológica, étnica e cultural, bem como incentivar as diversas formas 

de manejo produtivo da biodiversidade. Verifica-se o desenvolvimento sustentável como 

uma problemática mundial e de caráter ético, devido à sua abrangência diante de uma nova 

perspectiva ecológica por parte dos diferentes povos. 

Na perspectiva do controle social, este pode funcionar como um mecanismo 

fomentador do desenvolvimento sustentável quando se tem como objetivo o atendimento ao 

direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e o respeito às futuras gerações.  

Como mencionado anteriormente, a Constituição Federal estabeleceu 

expressamente funções administrativas de ordem ambiental para o Estado, determinando que 

o direito ao meio ambiente equilibrado deve ser protegido e defendido pelo Poder Público e 

pela sociedade. Cabe, portanto, ao Estado a adoção de medidas de controle e fiscalização de 

ações poluidoras do ambiente, a criação de unidades de conservação, a criação e estruturação 

de órgãos públicos destinados à tutela ecológica, inclusive a realização de campanhas 
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públicas de educação e conscientização ambiental, bem como outras medidas que propiciem 

a efetivação desse direito (FENSTERSEIFER; SARLET, 2014). 

Fensterseifer e Sarlet (2014) enfatizam que tais funções transitam entre dois 

limiares: a proteção insuficiente e o excesso de intervenção. Assim sendo, se o ordenamento 

jurídico proíbe que o Estado se omita na proteção ao direito fundamental ao meio ambiente 

equilibrado, também proíbe que atue de modo excessivo, desatendendo aos critérios de 

proporcionalidade e prejudicando, eventualmente, outros direitos fundamentais. 

Uma das formas de dirimir esse conflito seria o controle social da função 

administrativa estatal. Este, por meio de medidas adequadas, é capaz de nortear o Estado para 

a decisão mais proporcional possível. Observadas as disposições constitucionais que impõem 

também à coletividade o dever de defender e proteger o meio ambiente, podendo-se inferir 

que é possível existir participação popular nas diversas ações estatais que busquem 

solucionar de problemas ambientais. Nota-se que o controle social, nesse aspecto, influencia 

o mérito da decisão administrativa, a fim de atender esse objetivo. 
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4 CONTROLE SOCIAL DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL: DESAFIOS E 

PERSPECTIVAS 

 

Na última parte desta dissertação, importa, neste momento, analisar como o 

controle social pode incidir no âmbito da função administrativa, especificamente, em relação 

ao licenciamento ambiental, que é reconhecido pela Política Nacional de Meio Ambiente 

como instrumento de controle preventivo, passível de ser acompanhado tanto pelo Poder 

Público quanto pela sociedade. 

O licenciamento ambiental trata-se de um procedimento administrativo 

operacionalizado pelo órgão ambiental competente para a emissão das respectivas licenças 

ambientais prévia, de instalação e de operação. Ele determina condições para a viabilidade 

dos empreendimentos, a fim de garantir a manutenção do meio ambiente equilibrado e de 

evitar a degradação ambiental.  

Diante da necessidade de proteção dos recursos ambientais, o licenciamento 

ambiental estabeleceu-se como um dos instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente 

(PNMA) – Lei nº 6.938/81, como anteriormente mencionado, é também um dos meios de 

promoção do desenvolvimento sustentável. A implementação desse procedimento objetiva, 

preventivamente, a proteção do meio ambiente, bem de uso comum do povo, e busca 

promover a preservação em face da necessidade constante de desenvolvimento.  

Ressalva-se que o licenciamento ambiental não é exigido para todo e qualquer 

empreendimento, mas para as atividades que se utilizem dos recursos ambientais e que 

causem ou possam causar relevante degradação ambiental (art. 225, §1º, IV, CF/88), em 

específico nos casos elencados na Resolução nº 237/97 do Conselho Nacional do Meio 

Ambiente (CONAMA) e que também impõe a esses empreendimentos a elaboração de um 

Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e a apresentação do Relatório de Impacto Ambiental 

(RIMA). 

Verifica-se a necessidade de se ampliar a dimensão em que se opera o 

licenciamento ambiental. Pois o referido instrumento ultrapassa o atributo da tecnicidade, no 
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âmbito da Administração, quando se submete à participação popular, assim permite o 

exercício do controle da Administração pela sociedade, para quem repercute direta ou 

indiretamente todos os possíveis impactos ambientais do empreendimento. Vislumbra-se de 

que maneira é possível associar ao controle social e a indispensabilidade da transparência, a 

fim de ser perceber a eficiência da Administração Pública, considerando, inclusive, como 

sendo inevitável a expansão e o aprimoramento do diálogo entre sociedade e Administração.  

 

4.1 Participação popular no licenciamento ambiental 

 

Importa analisar como se dá a participação da sociedade no licenciamento 

ambiental, pois uma das etapas previstas pela legislação é a ocorrência de audiência pública, 

que se coaduna com o que dispõe a Constituição Federal a respeito do Estado Democrático 

de Direito, do exercício da cidadania e da proteção ambiental. 

Sabe-se que a participação popular em matéria ambiental é objeto de discussão 

nas diversas esferas de Poder. Especialmente em relação ao licenciamento ambiental, 

percebe-se como é imprescindível a sociedade compreender a importância e como agir 

perante os instrumentos participativos previstos no ordenamento jurídico, nesse caso 

específico, a audiência pública.  

A Constituição Federal de 1988 inicia definindo o País como uma República 

Federativa que se constitui em um Estado Democrático de Direito. No Estado brasileiro, isso 

revela alguns encadeamentos, como a delimitação por leis positivadas, bem como a sua 

orientação no sentido de organizar uma sociedade que se baseia no ideal democrático, o qual 

tanto os direitos civis e políticos, como os direitos econômicos e sociais.  

Leite (2015) assevera que a Constituição Federal de 1988 nos propõe uma 

democracia ambiental, pois o art. 225 preconiza a participação de todos na defesa e na 

preservação do meio ambiente, de modo que as questões que envolvam política ambiental 

deverão ser resolvidas desde que seja reconhecida a unidade entre cidadãos, Estado e meio 
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ambiente, e garantidos os instrumentos de ação conjunta. Assim, o dispositivo constitucional 

orienta uma relação entre Estado e sociedade que envolve ação e abstenção por parte de 

ambos, em um processo comunicativo.  

Configura-se para a proteção do patrimônio ambiental um comportamento ativo 

do cidadão em face da coletividade. Isso exige do Estado a elaboração de normas 

contemporâneas que efetivem essa cooperação entre Estado e sociedade nas decisões 

relativas ao meio ambiente. Entende-se que a norma constitucional obriga o exercício de uma 

cidadania participativa e com responsabilidade socioambiental, em que se destaca o 

compromisso com as gerações presentes e futuras a partir de um uso racional dos bens e da 

solidariedade (LEITE, 2015). 

Para Leite (2015), o bem ambiental não deve ser classificado como bem público, 

deve, portanto, ser considerado um bem de interesse público, cuja administração, gestão e 

uso devem ser compartilhados com toda a comunidade, exercidos de maneira solidária, 

baseados na democracia ambiental. Pode-se inferir que o bem ambiental deve pertencer à 

coletividade, evitando-se o uso desmedido e autoritário, seja pelo Poder Público, seja pelo 

cidadão, a fim de se cumprir efetivamente a justiça ambiental. 

Percebe-se a necessidade de o Estado proferir decisões em favor da justiça social, 

a fim de possibilitar a participação efetiva dos cidadãos nos diversos níveis de 

desenvolvimento econômico, social e cultural. Dessa maneira, impulsiona-se um projeto de 

sociedade, para a qual a Constituição Federal fixa como fundamentos a cidadania, a 

dignidade da pessoa humana e o pluralismo político. Assim, o Estado brasileiro deverá 

proporcionar meios de acesso de todos às condições mínimas de vida, para que os indivíduos 

possam atuar como cidadãos, participando da vida política nacional (CHRISTMANN, 2011). 

Nesse contexto constitucional, com o objetivo de garantir o direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, justificou-se a necessidade de regulamentar a 

realização de empreendimentos efetiva ou potencialmente poluidores, para os quais a Lei nº 

6.938/81, no artigo 9º, IV, estabeleceu como instrumento o licenciamento ambiental.  
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Verifica-se que ocorre a caracterização do meio ambiente como sendo de 

interesse coletivo pela Constituição Federal, bem como pela Lei nº 6.983/81 e demais 

instrumentos legais. Isso revela claramente a incumbência solidária entre Poder Público e 

coletividade, cabendo a esta uma atuação efetiva baseada no conhecimento e na informação 

que contribua para a tomada de decisão pelo Estado (MILARÉ, 2016).   

Para Milaré (2016), um dos meios de garantir o exercício desse papel pela 

coletividade é a audiência pública. É na audiência pública que se expõe aos interessados o 

conteúdo do projeto em análise, onde é possível dirimir dúvidas e absorver dos presentes as 

críticas e sugestões a respeito. Destacando-se que o caráter democrático e participativo da 

audiência pública é fundamentado e limitado pela legislação, pode-se dizer que tal 

instrumento de participação é recente e que pode se submeter a alguns entraves ou situações 

inconvenientes, mas que não são suficientes para invalidar o procedimento.  

Assim sendo, a audiência pública se realiza e propõe discussões baseadas em 

posições contrárias ou contraditórias, admitindo-se todas as manifestações sobre o objeto da 

convocação. Enfatiza-se que o momento da audiência pública não é adequado para discussões 

políticas e que se trata de uma ocasião de caráter estritamente consultivo. Não deve, portanto, 

ser lugar para movimentos organizados tomarem partido por decisões específicas, pois deve 

ser um momento de amadurecimento das instituições democráticas, que deve ser capaz de 

promover o exercício da cidadania (MILARÉ, 2016). 

Sabe-se que o licenciamento ambiental significa interferência do Poder Público 

nas atividades econômicas, havendo, inclusive a necessidade de realização de estudos prévios 

para a implantação de referidas atividades, sendo que se realiza o Estudo de Impacto 

Ambiental – também instrumento da política ambiental, conforme art. 9º, III, da Lei nº 

6938/81 – que devido a sua importância, se configura em elemento de legalidade e 

constitucionalidade do licenciamento ambiental (CHRISTMANN, 2011). 

O Estudo de Impacto Ambiental deverá avaliar as condições de viabilidade da 

implantação do projeto, sendo indispensável para a expedição da Licença Prévia, pois esta 

determina a possibilidade de elaboração do projeto, o qual, sendo aprovado, permite a 

instalação do empreendimento.  
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O Estudo de Impacto Ambiental funciona como fundamento para elaboração do 

Relatório de Impacto Ambiental, o qual precisará trazer essencialmente a definição da área 

de influência do projeto e a caracteriza segundo seu meio físico, seu meio biológico e seu 

meio socioeconômico, assim como deverá avaliar os impactos ambientais que são passíveis 

de ocorrer, considerando as suas variações temporais, as possibilidades de reversão e as 

condições de distribuição dos ônus e bônus sociais; ainda, terá o condão de estabelecer as 

possíveis medidas mitigadoras dos ônus, os equipamentos de controle e os sistemas de 

tratamento de resíduos e, por fim, terá a obrigação de elaborar o programa de 

acompanhamento de impactos, definindo fatores e parâmetros de avaliação (Resolução Nº 

1/86 do CONAMA).  

Posteriormente, será elaborado o Relatório de Impacto Ambiental, que conterá as 

conclusões do estudo realizado, o qual deve ser redigido de forma objetiva e em linguagem 

acessível e deve também indicar vantagens, desvantagens e prováveis consequências 

ambientais. Publica-se, então, edital na imprensa local, para o qual se espera comentários e 

opiniões de pessoas ou entidades distintas de quem seja proponente do projeto. Nesse 

momento, de acordo com o artigo 11, §2º, da Resolução nº 1/86 e o artigo 2º, § 1º, da 

Resolução nº 9/87, abre-se prazo de, no mínimo, 45 dias para solicitação de audiência 

pública. O pedido pode ser feito por entidade civil, Ministério Público, cinquenta ou mais 

cidadãos e o órgão de meio ambiente licenciador, nos termos do artigo 2º, caput, da 

Resolução nº 9/87.  

Oliveira (2005) explica que a audiência pública ingressou oficialmente na 

legislação ambiental com a referência trazida pelo art. 11, §2º, da Resolução nº1/86 do 

CONAMA14, que dispõe que o órgão público deve realizar audiência pública, caso julgue 

                                                 
14 Artigo 11 - Respeitado o sigilo industrial, assim solicitando e demonstrando pelo interessado o RIMA será 
acessível ao público. Suas cópias permanecerão à disposição dos interessados, nos centros de documentação 
ou bibliotecas da SEMA e do estadual de controle ambiental correspondente, inclusive o período de análise 
técnica. 
§ 1º - Os órgãos públicos que manifestarem interesse, ou tiverem relação direta com o projeto, receberão 
cópia do RIMA, para conhecimento e manifestação. 
§ 2º - Ao determinar a execução do estudo de impacto ambiental e apresentação do RIMA, o estadual 
competente ou o IBAMA ou, quando couber o Município, determinará o prazo para recebimento dos 
comentários a serem feitos pelos órgãos públicos e demais interessados e, sempre que julgar necessário, 
promoverá a realização de audiência pública para informação sobre o projeto e seus impactos ambientais e 
discussão do RIMA. 
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necessário, a fim de maiores informações sobre o projeto e os seus possíveis impactos 

ambientais. Contudo, as normas gerais sobre a realização da audiência pública foram 

disciplinadas posteriormente pela Resolução nº 9/87 do CONAMA. 

Verifica-se a importância de se distinguir os dois momentos dispostos no §2º, art. 

11, da norma acima mencionada, pois não se confundem. Primeiramente, ocorre a fase da 

consulta pública, na qual o RIMA fica à disposição dos interessados para fins de 

conhecimento e se manifestarem por escrito. Só será convocada a audiência pública após 

encerrada esta etapa. Ressalta-se, ainda, a obrigatoriedade da consulta pública, pois a omissão 

ou insuficiência desta fase possibilitará intervenção judicial ou até nulidade do processo 

(OLIVEIRA, 2005). 

A finalidade da audiência pública encontra-se prevista no art. 1º, da Resolução 

nº 9/8715. Cumpre destacar que será objeto de debate o projeto sob licença e o respectivo 

RIMA, devendo coletar críticas e sugestões daqueles que estavam presentes, que poderão 

servir de base para a decisão do processo. 

Segundo Oliveira (2005), os institutos da consulta pública e da audiência pública 

possuem a finalidade primordial de proceder a uma inquirição da sociedade sobre o 

empreendimento, de maneira a propiciar aos interessados a possibilidade de interferir na 

gestão ambiental. 

Salienta-se a previsão expressa da norma quanto à nulidade da licença ambiental 

em consequência de a audiência haver sido requerida pelo órgão público e não realizada, 

assim a licença ambiental eventualmente concedida não terá validade16. 

                                                 
15 Art. 1º - A Audiência Pública referida na RESOLUÇÃO/CONAMA/N.º 001/86, tem por finalidade expor 
aos interessados o conteúdo do produto em análise e do seu referido RIMA, dirimindo dúvidas e recolhendo 
dos presentes as críticas e sugestões a respeito. 
 
16 Art. 2º - Sempre que julgar necessário, ou quando for solicitado por entidade civil, pelo Ministério Público, 
ou por 50 (cinqüenta) ou mais cidadãos, o Órgão de Meio Ambiente promoverá a realização de audiência 
pública.  
§ 1º - O Órgão de Meio Ambiente, a partir da data do recebimento do RIMA, fixará em edital e anunciará pela 
imprensa local a abertura do prazo que será no mínimo de 45 dias para solicitação de audiência pública. § 2º - 
No caso de haver solicitação de audiência pública e na hipótese do Órgão Estadual não realizá-la, a licença 
concedida não terá validade. 
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A participação em audiência pública é exercício de cidadania. Destina-se para 

além dos debates técnicos, pois o intuito é a efetiva participação popular no processo e, se 

houver necessidade, pode ser realizada mais de uma audiência. É um instrumento disponível 

em benefício da cidadania, voltado para a manifestação do pensamento da coletividade sobre 

um projeto de importância geral. 

Considera-se o meio ambiente um bem uso comum do povo, de modo que a 

utilização dos recursos naturais deve ocorrer de maneira democrática, pois utilizar esses 

recursos em favor do bem comum serve como base para as tomadas de decisão nessa 

temática. O diálogo entre Poder Público e a população pode ser esclarecedor para ambos, 

bem como para o empreendedor, pois pode proporcionar um melhor relacionamento entre 

este e a comunidade, conhecendo os seus interesses e, por conseguinte, viabilizar o 

atendimento dos seus objetivos empresariais.  

Constata-se que, por ocasião da audiência pública, se proporciona a oportunidade 

de a sociedade conhecer o empreendimento a ser licenciado, realizar críticas e sugestões sem 

poder decisório, apenas consultivo, mas ainda assim capaz de influenciar a decisão a ser 

proferida pelo órgão responsável. É o momento em que cabe à sociedade analisar as possíveis 

consequências do empreendimento; exerce-se, portanto, o direito de participar e de opinar 

sobre os riscos que ela própria pode se submeter.  

Com a audiência pública observa-se a possibilidade de integrar os cidadãos nos 

processos decisórios em matéria ambiental, assim influenciar na gestão dos riscos sob a 

óptica da comunidade diretamente envolvida. Destacado o papel do licenciamento ambiental 

como um instrumento de tutela preventiva do meio ambiente, diante das indeterminações 

quanto aos efeitos que a atividade econômica ou o empreendimento podem causar, percebe-

se também com a audiência pública um meio de gestão precaucional do risco ambiental.  

Para Christmann (2011), isso depende da efetividade da audiência pública 

ambiental, de maneira que se necessita de informação e de educação ambiental com o intuito 

de possibilitar a formação de cidadãos críticos e conscientes da importância da questão 

ambiental, que permitam que estes construam conhecimentos para atuarem com maior 

contundência e embasamento, em busca de uma gestão mais eficaz dos riscos ambientais. 
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Bim (2018) explica que a democracia representativa estimulou o surgimento da 

democracia participativa no sentido de realizar a percepção dos instrumentos, por parte do 

cidadão, que estão colocados à disposição a fim de se exercer o controle estatal. Observado 

que a democracia participativa pode se manifestar politicamente, mediante plebiscito, 

referendo e iniciativa popular, ou administrativamente, por meio de conselhos, consultas ou 

audiências públicas, acompanhamento de reuniões de órgão públicos, conferências e outros 

meios. 

Quando se justifica a participação da sociedade nas questões administrativas com 

diversos dispositivos constitucionais, fala-se em direito administrativo de participação (ou 

participativo) ou Administração Pública democrática. No direito administrativo participativo, 

o cidadão tem a habilidade de contribuir no processo decisório da Administração Pública, 

ressaltando-se que essa participação pode ocorrer de diversas formas, dentre elas, os 

conselhos, os fóruns, as consultas e as audiências públicas. 

Em relação à temática do meio ambiente, necessita-se da formação de uma 

cidadania ambiental. Contudo, é uma tarefa difícil em uma sociedade submetida aos riscos, 

pois a compreensão da existência desses riscos, bem como o entendimento da linguagem 

tecnocientífica demandam uma educação ambiental, a qual seja transformadora e permita 

uma participação baseada na qualidade da informação, de modo a contribuir para o controle 

e a gestão dos riscos, no âmbito dos órgãos decisórios (SILVEIRA, 2016). 

Percebe-se que políticas e instrumentos jurídicos de proteção ambiental não são 

eficazes sem que haja a conscientização quanto à complexidade dessa problemática. Para o 

desenvolvimento das ações, devem ser consideradas a globalidade do ambiente demandando, 

o que deve ser realizado mediante o compartilhamento das responsabilidades relativas à 

proteção do meio ambiente. Nesse sentido, é necessário que se reconheça a complexidade do 

meio ambiente e se promova uma conscientização dos problemas ocasionados pelas ações 

humanas, a fim de que a legislação de defesa ambiental cumpra seu papel, conscientização 

esta que só é possível por meio de uma mudança de atitude influenciada pela informação e 

pela educação direcionada para a proteção ambiental (SILVEIRA, 2016). 
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Nessa conjuntura, Alves (2013) explana a respeito da ecopedagogia como sendo 

fundamental para o desenvolvimento da cidadania e da democracia participativa. Ambas 

influenciam para uma necessária mudança do comportamento por parte da sociedade  em 

relação ao meio ambiente, contudo essa conscientização ocorre de maneira gradativa, pois 

existem necessidades básicas que ainda não estão disponíveis para grande parte da população 

mundial e o meio ambiente ainda não é compreendido pela sociedade como um direito 

fundamental que deve ser exigido também como forma de preservação da vida.  

Bim (2018) esclarece que a participação administrativa pode ser orgânica, com a 

inclusão dos cidadãos, que pode ocorrer diretamente ou por meio de organizações e 

associações legalmente reconhecidas nos conselhos consultivos ou nos órgãos de decisão ou 

não orgânica, que se dá com a oitiva da população ou de outros órgãos estatais sobre temas 

específicos. 

E a respeito da participação cidadã, esta pode ter caráter vinculativo ou 

meramente consultiva (opinativa). A possibilidade de ser vinculativa ocorre pela participação 

política através do voto, com mobilização de todo o eleitorado, ou quando ela integrar órgãos 

deliberativos. Especificamente sobre as audiências públicas, como previsto na Lei nº 

9784/99, semelhante à consulta pública, que o particular não tem direito a interferir na 

decisão da autoridade. Assim, a sua manifestação não é vinculante, apenas opinativa (BIM, 

2018). 

No âmbito do direito público, percebe-se o movimento a favor de uma tendência 

moderna que destaca a ação participativa dos administrados, que corrobora o princípio da 

cidadania e coloca o indivíduo e a empresa em presença da Administração Pública em 

posição privilegiada para a realização do interesse público. 

A partir do Direito Administrativo participativo observa-se a possibilidade de 

transformação do conceito de cidadania, considerando-se que este recebe a influência do 

sistema jurídico e está ligado às decisões políticas, o qual deve ser capaz de concretizar o que 

dispõe o art.1º, II, da Constituição Federal. Essa cidadania representa um dos fundamentos 

da República Federativa do Brasil e agrega o direito de ter direitos e o de ter deveres. Assim 

sendo, a cidadania confere direitos, bem como impõe deveres. 
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Ressalta-se que a condição de não exercer os deveres inerentes à cidadania pode 

ocasionar perda de direitos, inclusive os de participação. O exercício do direito participativo 

na Administração Pública possui peculiaridades quando se fala em audiência pública, por 

exemplo, pois qualquer do povo, inclusive estrangeiro, pode comparecer à audiência pública 

e se manifestar oferecendo crítica, sugestão ou pergunta, independentemente de estar em 

pleno gozo de seus direitos políticos.  

Assim, a audiência pública se revela como importante expediente para exercício 

da cidadania. Destaca-se que o fato de ser cidadão é bastante para reconhecê-lo como apto 

para participar de audiências públicas, não alcança apenas aquele detentor do direito de votar, 

pois permite a presença de qualquer pessoa ou entidade interessada no assunto objeto da 

discussão, de maneira que não há uma vinculação à participação de pessoas em relação a 

serem afetadas pela proposta ou desta tratar de direitos difusos, pois é suficiente o interesse 

pelo assunto. 

A ideia de cidadania em um panorama participativo pode levar a uma impressão 

equivocada de que havendo alguma violação aos seus pronunciamentos, ofenderia 

gravemente à democracia ou à República. Contudo, não é assim que se cumpre. Tem-se por 

base um entendimento bastante amplo de cidadania e o fato de não haver o atendimento a um 

de seus direitos, como o de participação quando se trata especificamente da audiência 

pública, não o faz inadmissível, pois há outros direitos relativos à República e à democracia 

com os quais devem ser contrabalançados (BIM, 2018). 

Segundo Silveira (2011), há a necessidade de um melhor entendimento sobre 

democracia, pois em um contexto de democracia ideal, as intenções convergem 

principalmente para a ideia de igualdade universal de participação nas decisões políticas. 

Carvalho Filho (2013) explica que a audiência pública é a forma de participação 

popular pela qual determinada questão relevante, objeto de processo administrativo, é sujeita 

a debate público e pessoal por pessoas físicas ou representantes de entidades da sociedade 

civil. Encontra-se no art. 32 da Lei nº 9784/99 a previsão deste instrumento participativo. 
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A referida lei trata audiência pública e consulta pública como semelhantes, pois 

para ambas o fundamento reside no interesse de levar a debate tema cuja relevância ultrapassa 

o bojo do processo administrativo e diz respeito à própria coletividade. Por meio desses 

expedientes a Administração realiza a atuação democrática, em que possibilita aos cidadãos, 

por si ou como representantes de entidades, que manifestem publicamente sua opinião sobre 

o assunto.  

Percebe-se um propósito em relação ao quantitativo de opiniões emitidas, pois 

quanto maior o número, observadas quais são de apoio e as de objeção, promove-se um 

conflito de natureza dialética e se proporciona à Administração uma visão geral da 

problemática a ser debatida diante dos vários enfoques possíveis. Assim, é possível destacar 

que a Administração, no âmbito dos seus órgãos, atua com maior segurança quanto à 

orientação administrativa a ser adotada (CARVALHO FILHO, 2013). 

Sabe-se que audiência e consulta públicas não são iguais. Na consulta pública, a 

Administração pretende conhecer a opinião pública por meio de manifestações formais e 

escritas que devem ser juntadas no processo administrativo; quanto à audiência pública, 

pode-se dizer que seria uma espécie de consulta, que se concretiza basicamente com a 

realização dos debates orais em sessão previamente proposta para esse fim. 

O princípio da oralidade se destaca como característica essencial da audiência 

pública, em que o participante se expressa oralmente na sessão designada para os debates. 

Nada obsta que algumas opiniões possam ser formalizadas ou reduzidas a termo. No entanto, 

o núcleo da audiência é a manifestação oral e o debate desenvolvido sobre o tema objeto do 

processo (CARVALHO FILHO, 2013). 

Considera-se haver aspectos diferenciais importantes entre esses dois 

instrumentos. Um deles se refere à abrangência da participação. Na consulta, há relação entre 

o interesse dos intervenientes e a matéria discutida no processo, ao passo em que na audiência 

pública, a sessão é realmente pública, quaisquer pessoas podem participar independente de 

terem ou não interesse direto no assunto objeto da discussão. Faz-se necessário para a 

audiência pública a designação prévia de data e local da sessão para debates, já para a 

consulta pública não se exige a realização de qualquer sessão. 
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Sendo assim, concebe-se a audiência pública como mecanismo de participação 

social, no qual a sociedade, titular de direitos, nela atua sem caráter decisório, apenas 

consultivo, sendo capaz de indicar a necessidade de maiores aprofundamentos quanto às 

indagações levantadas pelos participantes durante os debates. Segundo Carvalho Filho 

(2013), na audiência pública se evidencia o exercício da cidadania e dos direitos políticos 

com a participação da sociedade na formação da vontade da Administração Pública.  

O licenciamento ambiental, a fim de cumprir a sua finalidade de regular as 

atividades econômicas potencialmente lesivas ao meio ambiente, de modo que causem o 

menor impacto possível, deve contar com a sucessão de atos administrativos interligados e 

complementares para a realização de seu objetivo geral, qual seja, constatar se determinada 

atividade proposta estará dentro dos padrões ambientais permitidos (TAMBELLINI, 2012). 

Tambellini (2012) explica que o licenciamento ambiental reúne estudos e 

avaliações a serem analisados sob diversas perspectivas. No âmbito da legalidade, há a 

licença prévia que cuida da adequação da proposta. No aspecto técnico-científico, existe o 

estudo de impacto ambiental (EIA). Quanto à política, existem o RIMA (relatório de impacto 

ambiental) e as audiências públicas, se solicitadas. Por último, as medidas administrativas 

propriamente ditas, que são a licença de instalação e a licença de operação, quando cumpridas 

as exigências estabelecidas. 

A publicização desses procedimentos é imperativa, mas a audiência pública só 

existe se o órgão ambiental julgar necessário ou for solicitada por entidade civil, pelo 

Ministério Público ou por cinquenta ou mais cidadãos, nos termos da Resolução nº 09/87 da 

CONAMA, ocorrendo após à emissão do RIMA.  

Sobre temáticas relativas ao Direito Ambiental, observadas as Resoluções do 

Conama nº 1/86, art. 11, §2º, e Nº 9/87, art. 1º, há o entendimento de que a audiência pública 

visa informar e exibir o conteúdo da decisão ou futura decisão à sociedade, promovendo a 

discussão sobre o tema ao dirimir as dúvidas e colher dos presentes as críticas e sugestões a 

respeito. Tal previsão possui a finalidade de conceder ampla publicidade, inclusive do que 

foi objeto de discussão, e também o intuito de esclarecimento e de informação. 
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Cabe à audiência pública o papel de extrair impressões e demandas da 

comunidade envolvida em relação ao assunto que será objeto da decisão administrativa. A 

audiência pública, portanto, atua como meio de participação administrativa acessível aos 

cidadãos e aos grupos sociais específicos, por meio da qual atribui legitimidade à ação 

administrativa e onde se expõe as preferências da sociedade, podendo assim contribuir para 

uma melhor definição por parte do Poder Público que tem como base um posicionamento 

consensual. 

Pode-se inferir que na audiência pública há uma troca entre Administração 

Pública e sociedade, pois uma disponibiliza informações para a outra. No entanto, não é isso 

que lhe oferece sentido, pois o objetivo é obter a opinião do cidadão a fim de proporcionar 

fundamentos para a melhor decisão do Estado. 

Sabe-se do caráter consultivo da audiência pública, por conseguinte não possui 

força vinculante, assim a decisão sobre o licenciamento fica à critério da autoridade 

ambiental competente, que deverá justificar caso desconsidere o seu resultado (ODORISSI; 

JOHN, 2012). 

Por meio da audiência pública também é possível reforçar o princípio da 

publicidade ao se possibilitar a divulgação da informação. Contudo, para Bim (2018), isso 

não é imprescindível, pois a função da audiência pública é de promover os debates, para os 

quais se necessita de esclarecimentos e de informações, não exatamente da publicidade em 

seu sentido convencional, destacando-se que a própria norma (art. 32 da Lei nº 9874/99) 

expressamente preceitua que poderá ser realizada a audiência pública para debates sobre a 

matéria do processo. 

 

4.2 A transparência no licenciamento ambiental 

 

Atualmente, acentua-se a necessidade de a Administração Pública viabilizar o 

dever da transparência por meio de uma divulgação mais eficaz, que possibilite o acesso à 
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sociedade, bem como uma resposta (feedback) da população sobre a aplicabilidade e a 

efetividade da legislação no caso concreto. 

Verifica-se que a proeminência do direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado repercute na imprescindibilidade da participação cidadã nas decisões relativas ao 

meio ambiente, bem como quanto à tomada de consciência por parte da sociedade a respeito 

da crise ambiental. Em consequência disso, nota-se que a temática da informação ambiental 

passa a orientar as ações cotidianas da sociedade. Por exemplo, reconhece-se essa evolução 

do tema da informação ambiental, inclusive em nível internacional, com a regulamentação 

do Princípio 1017, da Declaração da Rio/92.  

Na atualidade, a informação é identificada como um dos mais importantes meios 

de se exercer influência sobre o modo de pensar e agir dos indivíduos. Esse poder sobre as 

decisões dos indivíduos pode ocorrer a partir da disponibilização de informação de maneira 

imparcial, ou de maneira negativa quando é a manipulada ou tendenciosa, sendo capaz de 

trazer prejuízos para o cidadão ou para a coletividade. Assim, se demonstra a importância do 

direito de acesso à informação e o seu exercício com maior eficácia.  

Sabe-se que o direito à informação está elencado entre os direitos fundamentais 

na Constituição Federal (art. 5º, XIV e XXXIII). Na primeira referência, fala-se do direito de 

acesso à informação, observado o direito de sigilo profissional. No caso do inciso XXXIII, 

discorre sobre o direito à informação de caráter particular, coletivo ou geral que esteja em 

posse dos órgãos públicos. Segundo Christmann (2011), este último viés do direito à 

informação pode ser utilizado como fundamento constitucional do direito à informação 

ambiental, em razão de tratar de interesse geral se compatibiliza com a titularidade difusa do 

meio ambiente. 

                                                 
17 O melhor modo de tratar as questões ambientais é com a participação de todos os cidadãos interessados, em 
vários níveis. No plano nacional, toda pessoa deverá ter acesso adequado à informação sobre o ambiente de 
que dispõem as autoridades públicas, incluída a informação sobre os materiais e as atividades que oferecem 
perigo a suas comunidades, assim como a oportunidade de participar dos processos de adoção de decisões. Os 
Estados deverão facilitar e fomentar a sensibilização e a participação do público, colocando a informação à 
disposição de todos. Deverá ser proporcionado acesso efetivo aos procedimentos judiciais e administrativos, 
entre os quais o ressarcimento de danos e recursos pertinentes. 
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A Lei nº 12.527/2011 regulamenta o direito constitucional de acesso dos cidadãos 

às informações públicas. Por isso, cabe aos órgãos públicos a adoção de medidas no sentido 

de facilitar a consulta aos dados e documentos sob sua responsabilidade, contribuindo para a 

consolidação do regime democrático e para o fortalecimento das políticas de transparência 

pública. Deve, portanto, o Poder Público promover a divulgação espontânea de informações 

de interesse geral ou coletivo. 

Destaca-se na referida lei, art.3º, V18, a previsão expressa de que o direito 

fundamental de acesso à informação possui como uma das diretrizes para o seu exercício o 

desenvolvimento do controle social da Administração Pública. Existe, assim, uma relação 

direta entre o direito de acesso à informação e a efetividade do controle social. 

Segundo Carvalho Filho (2013), a participação da sociedade exige a 

manifestação pública. Portanto, é necessário que o órgão administrativo, uma vez decidida a 

realização da consulta geral, promova a efetiva publicidade da decisão proferida para esse 

fim. Dispõe o art.31, §1º, da Lei nº 9784/99, que a abertura da consulta pública deve ser 

formalizada por ampla divulgação por meio dos meios oficiais a cargo da Administração.  

A divulgação permitirá que terceiros interessados intervenham no processo e se 

manifestem a propósito do assunto ali tratado. Quando se dá publicidade à abertura da 

consulta pública, permite-se a participação inicial das pessoas físicas ou jurídicas por meio 

do exame dos autos. O acesso prévio favorece a manifestação de outros interessados, bem 

como diminui o risco de intervenções impertinentes ou despropositadas. 

Ainda que a referida Lei estabeleça a divulgação por meios oficiais, nada impede 

que a Administração, conforme a relevância, se socorra de outros meios, que não sendo 

oficiais, recebem a solicitação do Poder Público, por exemplo, notícia ou informação 

                                                 
18 Art. 3º Os procedimentos previstos nesta Lei destinam-se a assegurar o direito fundamental de acesso à 
informação e devem ser executados em conformidade com os princípios básicos da administração pública e 
com as seguintes diretrizes: 
I - observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção; 
II - divulgação de informações de interesse público, independentemente de solicitações; 
III - utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação; 
IV - fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública; 
V - desenvolvimento do controle social da administração pública. 
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transmitida aos órgãos particulares de divulgação (rádio e televisão). Importante é constatar 

que o objetivo da publicidade, qual seja, o de ser discutido assunto de interesse geral, seja 

atendido pelo Poder Público, respeitados os interesses dos diversos segmentos da sociedade 

civil (CARVALHO FILHO, 2013). 

Destaca-se o direito subjetivo de terceiro, ainda que não se qualifique como 

interessado, de ver apreciadas pela Administração, de forma fundamentada, as alegações que 

invocou ao intervir no processo. A falta de apreciação representa conduta omissiva do órgão 

administrativo, que pode ensejar ação judicial e, se presentes os respectivos pressupostos, até 

ser objeto de Mandado de Segurança (CARVALHO FILHO, 2013). 

Sabe-se que o licenciamento ambiental é um dos instrumentos que o Poder 

Público dispõe para a gestão e a preservação do meio ambiente, por meio do qual são 

estabelecidos limites e condições para o desenvolvimento de atividades potencialmente 

poluidoras. Observado que o licenciamento ambiental deve obedecer ao princípio da 

publicidade em seu procedimento, assegura-se assim o direito de acesso à informação 

constitucionalmente previsto. Dessa maneira, constata-se a inter-relação entre o 

cumprimento do princípio da publicidade nas fases do licenciamento ambiental e a sua 

efetividade em relação à participação pública.  

Perante a Política Nacional do Meio Ambiente, o licenciamento ambiental se 

coloca como um mecanismo eficaz de intervenção estatal na atividade privada, 

fundamentado no poder de polícia e com a finalidade de realizar controle prévio das 

atividades potencialmente poluidoras. Salienta-se a publicidade como uma de suas 

exigências, isso promove a participação pública no procedimento e, por conseguinte, 

possibilita à sociedade o acesso à informação.  

O princípio da publicidade no licenciamento ambiental se revela de grande 

importância para a gestão do meio ambiente, visto que decorre do direito fundamental de 

acesso à informação e possibilita à sociedade o conhecimento de seus atos para, se necessário, 

impugná-los (ODORISSI; JOHN, 2012). 
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Tem-se o princípio da publicidade entre os norteadores da Administração 

Pública, previsto na Constituição Federal no caput do artigo 37. Revela-se em um Estado 

Democrático de Direito a imprescindibilidade de transparência dos atos do Poder Público, a 

fim de permitir que a sociedade possa tomar conhecimento das ações e até intervir utilizando-

se de recursos administrativos e judiciais, quando necessários.  

Uma das maneiras de desempenhar a democracia é via exercício do controle do 

Estado pelo cidadão. Assim, possibilita-se a fiscalização e a constatação de que a 

Administração Pública deve atuar em conformidade com seus princípios norteadores, além 

da publicidade, como legalidade, moralidade, impessoalidade e eficiência. 

Odorissi e John (2012) explicam que é possível demonstrar duas expressões do 

princípio da publicidade: a ocorrência de uma publicidade provocada e uma publicidade ex 

officio. Esta última se refere à obrigação por parte da Administração Pública de divulgar suas 

condutas administrativas por meio da imprensa oficial, a fim de que estas produzam os seus 

efeitos jurídicos. Quanto à publicidade provocada, esta se refere ao direito público subjetivo 

dos administrados de obtenção de informações, sejam de interesse individual, geral ou 

coletivo  

A publicidade provocada está limitada, excepcionalmente, no caso de temas que 

devem ser mantidos em sigilo ou que sejam de divulgação restrita, pois a própria Constituição 

Federal prevê alguns limites em razão de segurança nacional, inviolabilidade da intimidade, 

da vida, da honra, de imagens de pessoas, entre outros.  

Quanto à publicidade em matéria ambiental, há previsão na Lei da Política 

Nacional do Meio ambiente – Lei 6938/81, a publicidade é diversas vezes expressa, como 

em seu artigo 10, §1º, o qual refere que “os pedidos de licenciamento, sua renovação e a 

respectiva concessão serão publicados no jornal oficial do Estado bem como em periódico 

regional ou local de grande circulação”, assegurando com isso o direito da sociedade à 
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informação. No âmbito internacional, há previsão na Carta Mundial da Natureza da ONU de 

1982, que prevê o dever da publicidade, em seu artigo 1819. 

Pode-se inferir, na esfera ambiental, que a Administração Pública deve proceder 

a uma publicidade prévia, a qual permite que se desenvolva uma comunicação entre o órgão 

público, o empreendedor (que pretende realizar a atividade potencialmente poluidora) e a 

comunidade (que sofrerá os possíveis impactos da execução da atividade).    

No que se refere ao licenciamento ambiental, deve ser ofertado à sociedade todos 

os elementos e informações necessários para que o público interessado tenha pleno 

conhecimento e possa intervir no processo, a fim de promover a participação democrática no 

procedimento do licenciamento ambiental, principalmente na sua decisão. Observado que a 

falta de publicidade indica vício de ato administrativo, pois contraria o dispositivo legal, e 

pode ser declarado pelo órgão responsável pela licença em qualquer momento (ODORISSI; 

JOHN, 2012). 

Conforme anteriormente mencionado, a audiência pública é que permite a 

participação popular no âmbito do licenciamento ambiental, que ocorre em geral na fase da 

licença prévia, etapa inicial do procedimento. No licenciamento ambiental, o objetivo da 

audiência pública é demonstrar à sociedade o conteúdo do EIA/RIMA, possibilitando assim 

a participação desta e a sua influência na decisão envolvendo o meio ambiente (ODORISSI; 

JOHN, 2012). 

Na busca pela efetiva proteção ambiental, salienta-se a existência de regramento 

específico para tratar do direito à informação. Desse modo, foi editada a Lei nº 10.650/2003, 

que regulamentou o direito à informação na seara ambiental, com base constitucional no art. 

5º, XXXIII.   

                                                 
19 Todo o planejamento compreenderá, entre seus elementos essenciais, a elaboração de estratégias de 
conservação da natureza, o estabelecimento de inventários dos ecossistemas e a avaliação dos efeitos das 
políticas e atividades projetadas; todos estes elementos serão trazidos ao conhecimento do público pelos 
meios apropriados e de forma tempestiva, para que o público possa efetivamente ser consultado e participar 
das decisões.  
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O art.2º20 da referida Lei estabelece os órgãos integrantes do SISNAMA como 

sujeitos passivos do direito de acesso à informação ambiental.  Christmann (2011) acentua 

que não deve se seguir uma interpretação literal. Deve ser considerada a importância do 

direito e a possibilidade de outros órgãos além daqueles que integram o SISNAMA serem 

responsáveis pela divulgação de informações ambientais, pois podem possuir condições de 

armazená-las e devem franquear o acesso público a esses dados. 

O acesso a essas informações dispensa comprovação de qualquer interesse 

específico por parte do indivíduo, conforme disciplina o §1º, art.2º21. O acesso à informação 

é direito de toda a população, o qual deve ser viabilizado mediante o cumprimento do dever 

de publicidade e transparência por parte do Poder Público, o que se aplica igualmente ao 

atendimento do direito à informação ambiental.  

Revela-se, assim, a importância da informação ambiental se sobressair em alguns 

aspectos, pois deve reproduzir informações científicas, ser de fácil compreensão para cidadão 

comum, contemplar todos os dados necessários para a informação completa e ocorrer 

tempestivamente para que não perca o objeto para o qual foi demandada. 

É por meio da informação e do conhecimento que a participação da sociedade 

pode funcionar de maneira mais efetiva e conclusiva, pois a informação devidamente 

prestada favorece uma melhor decisão; pode-se inferir que, nesse caso, há atuação profícua 

                                                 
20 Art. 2o Os órgãos e entidades da Administração Pública, direta, indireta e fundacional, integrantes do 
Sisnama, ficam obrigados a permitir o acesso público aos documentos, expedientes e processos 
administrativos que tratem de matéria ambiental e a fornecer todas as informações ambientais que estejam sob 
sua guarda, em meio escrito, visual, sonoro ou eletrônico, especialmente as relativas a: 
I - qualidade do meio ambiente; 
II - políticas, planos e programas potencialmente causadores de impacto ambiental; 
III - resultados de monitoramento e auditoria nos sistemas de controle de poluição e de atividades 
potencialmente poluidoras, bem como de planos e ações de recuperação de áreas degradadas; 
IV - acidentes, situações de risco ou de emergência ambientais; 
V - emissões de efluentes líquidos e gasosos, e produção de resíduos sólidos; 
VI - substâncias tóxicas e perigosas;       
VII - diversidade biológica; 
VIII - organismos geneticamente modificados. 
 
21  § 1o Qualquer indivíduo, independentemente da comprovação de interesse específico, terá acesso às 
informações de que trata esta Lei, mediante requerimento escrito, no qual assumirá a obrigação de não utilizar 
as informações colhidas para fins comerciais, sob as penas da lei civil, penal, de direito autoral e de 
propriedade industrial, assim como de citar as fontes, caso, por qualquer meio, venha a divulgar os aludidos 
dados. 
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da comunidade na gestão dos riscos ambientais. A informação proporciona, no âmbito da 

sociedade, interesse e preocupação com a temática ambiental, pois o desconhecimento 

ocasiona a inércia daqueles que são legitimados, mas não a exercem. 

Em consequência do princípio da publicidade, a Administração Pública se torna 

transparente tanto para os cidadãos, quanto para os órgãos de controle, o que viabiliza mais 

facilmente alguma uma forma de impugnação de seus atos, se necessário. Verifica-se a 

premência de se fazer cumprir princípio da publicidade, pois deve estar presente em todos os 

atos e procedimentos referentes ao meio ambiente, a fim de preservá-lo para as presentes e 

futuras gerações. 

 

4.3 Importância da Administração Pública dialógica para a gestão ambiental 

 

Inicialmente, analisa-se o sentido da expressão Administração Pública. O 

primeiro sentido possui caráter subjetivo, formal ou orgânico, designa os entes que exercem 

a atividade administrativa, compreende pessoas jurídicas, órgão e agentes públicos. O sentido 

objetivo, material ou funcional, se relaciona com a natureza da atividade exercida pelos 

referidos entes. A Administração Pública é a própria função administrativa que incumbe, 

predominantemente, ao Poder Executivo. 

Em sentido amplo, Administração Pública, subjetivamente considerada, 

compreende tanto os órgãos governamentais, supremos, constitucionais (Governo), aos quais 

incumbe traçar os planos de ação, dirigir, comandar, como também os órgãos 

administrativos, subordinados, dependentes (Administração Pública, em sentido estrito), aos 

quais incumbe executar os planos governamentais. A Administração Pública abrange a 

função política, que estabelece as diretrizes governamentais e a função administrativa, que 

as executa. Em sentido estrito, a Administração Pública integra, sob o aspecto subjetivo, 

apenas os órgãos administrativos e, sob o aspecto objetivo apenas a função administrativa, 

excluídos, no primeiro caso, os órgãos governamentais e, no segundo, a função política. 
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Distingue-se Administração Pública, em sentido estrito, e Governo a partir da 

diferença entre as funções do Estado. Embora o poder estatal seja uno, indivisível e 

indelegável, ele desdobra-se em três funções: a legislativa, a executiva e a jurisdicional. A 

primeira propõe regras gerais e abstratas, denominadas leis, as duas outras aplicam as leis ao 

caso concreto: a função jurisdicional, mediante solução de conflitos de interesses e aplicação 

coativa da lei, quando as partes não o façam espontaneamente, a função executiva, mediante 

atos concretos voltados para a realização dos fins estatais, de satisfação das necessidades 

coletivas (DI PIETRO, 2010). 

Di Pietro (2010) explica que a função política está nas atividades colegislativas 

(baseadas no sistema bicameral) e de direção, e a função administrativa no serviço público 

está na intervenção, no fomento e na polícia.  Em sentido objetivo, a Administração Pública 

abrange as atividades exercidas pelas pessoas jurídicas, órgãos e agentes incumbidos de 

atender concretamente às necessidades coletivas correspondente à função administrativa, 

atribuída preferencialmente aos órgãos do Poder Executivo. 

Nesse sentido, a Administração Pública abrange o fomento, a polícia 

administrativa e o serviço público. O fomento alberga a atividade administrativa de incentivo 

à iniciativa privada de utilidade pública, como as subvenções, os financiamentos, os favores 

fiscais e as desapropriações. A polícia administrativa compreende as atividades destinadas às 

limitações administrativas, que são restrições impostas por lei ao exercício de direitos 

individuais em favor do interesse coletivo. São, portanto, medidas de polícia, como ordens, 

notificações, licenças, autorizações, fiscalizações e sanções.  

Assim sendo, o serviço público é toda atividade que a Administração Pública 

executa direta ou indiretamente, para atender à necessidade coletiva, sob regime jurídico 

predominantemente público. Abrange atividades que, por sua essencialidade ou relevância 

para a coletividade, foram assumidas pelo Estado, com ou sem exclusividade (DI PIETRO, 

2010). 

Em sentido material ou objetivo, a Administração Pública pode ser concebida 

como a atividade concreta e imediata que o Estado desenvolve, sob o regime jurídico total 
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ou parcialmente público, para a consecução dos interesses coletivos. E no sentido subjetivo, 

considera-se os sujeitos que executam a atividade administrativa, por atribuição legal. 

Em regra, a função administrativa é exercida pelos órgãos do Poder Executivo. 

No entanto, o regime constitucional não segue o princípio da separação absoluta de 

atribuições e sim o da especialização de funções. Assim, os demais poderes estatais também 

realizam outras funções tipicamente administrativas, além de suas atribuições 

predominantes, seja legislativa ou jurisdicional.  

Desse modo, compõem a Administração Pública, subjetivamente, todos os 

órgãos integrantes das pessoas jurídicas políticas, entes da Administração Direta (União, 

Estados, Municípios e Distrito Federal), aos quais a lei outorga o cumprimento das funções 

administrativas. No momento em que a lei admite a execução indireta da atividade 

administrativa, atuam as pessoas jurídicas de direito público ou privado que constituem 

Administração Indireta do Estado. Nesse contexto, a Administração Pública é, portanto, a 

reunião de órgãos e de pessoas jurídicas legitimadas a exercerem a função da administrativa 

do Estado. 

Verifica-se, ainda, na esfera administrativa a existência de uma legalidade estrita, 

de uma supremacia indubitável do interesse público sobre o privado, da não submissão 

judicial das decisões administrativas discricionárias, bem como relevante unilateralidade ou 

imperatividade, tais condutas demonstram um caráter delineado por um certo autoritarismo. 

Entretanto, com a Constituição Federal de 1988, o Direito Administrativo necessitou de uma 

evolução que compatibilizasse as prerrogativas públicas com os direitos e garantias 

fundamentais trazidas pela Constituição Cidadã. 

Passa-se a exigir uma nova postura do cidadão nas relações jurídico-

administrativas, uma posição de destaque perante a construção do direito administrativo e 

perante as consequências do exercício da função pública. Percebe-se a importância da 

participação da sociedade no direito administrativo moderno, o cidadão é o destinatário da 

função pública e participa das relações jurídico-administrativas com o Poder Público, com o 

intuito de contribuir para as tomadas de decisão que devem repercutir para o Estado e para a 

sociedade como um todo.  
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Destaca-se a relevância do princípio da participação, pois influencia a adoção de 

novos paradigmas que contribuam para a modernização do Direito Administrativo diante do 

atual papel do Estado, o qual exige uma postura diferenciada da Administração Pública, 

impondo um relacionamento eficaz com a sociedade, assim, fala-se em administração pública 

dialógica. 

Demonstra-se a necessidade de se repensar o papel do Estado em face da 

administração pública dialógica. Como a própria terminologia designa, busca-se impor como 

condição para a atuação administrativa a prévia realização de um diálogo eficaz com todos 

aqueles que terão suas esferas de direitos atingidas pela atuação estatal.  

Maffini (2010) evidencia que o direito fundamental à boa administração pública 

possui relação direta com o direito fundamental à administração pública dialógica, ambos 

são fenômenos assegurados pela Constituição Federal, que também decorrem das noções de 

devido processo legal (art. 5º, LIV, da CF/88) e de contraditório e ampla defesa (art. 5º, LV, 

da CF/88). Para o autor, a noção de administração pública dialógica apresenta uma incidência 

multifacetada em razão da amplitude das normas constitucionais nas quais se sustenta, que 

seriam, por exemplo, o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa e a 

participação, pois pode influenciar as condutas administrativas que possuam efeitos 

ampliativos e que causem restrições à esfera de direitos de seus destinatários.  

Uma outra perspectiva de atuação da Administração Pública relaciona-se, 

atualmente, com as novas tecnologias no âmbito da sociedade de informação. Exige-se uma 

consciência quanto à combinação de novas tecnologias com o exercício dos direitos 

fundamentais dos cidadãos, sendo um fato primordial em relação às novas tecnologias a 

possibilidade de se implementar melhorias no que se refere à qualidade no exercício dos 

direitos fundamentais por todos os cidadãos (MUÑOZ, 2012). 

Para um bom governo, ou uma boa administração, não se pode afastar a ideia de 

que a sociedade do conhecimento há de melhorar a qualidade da cultura cívica das pessoas, 

pois, do contrário, o Poder Público possui a oportunidade para influenciar positivamente na 

melhoria das condições de vida dos cidadãos. Destaca-se que um dos desafios que tem a 

sociedade do conhecimento é que os interesses gerais deixem de estar dominados pelos 
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especialistas e se abram de uma maneira autêntica aos problemas reais que têm as pessoas. 

Um bom governo, ou uma boa administração, deve manter uma concepção de interesse geral 

na qual configure um entendimento real da sociedade, no tempo presente (MUÑOZ, 2012). 

Diante de uma nova ordem política, social e econômica, coloca-se a dignidade 

da pessoa humana. Não se fala em uma perspectiva doutrinária liberal, que conduz a um 

individualismo já existente, mas sim de uma concepção de caráter complementar e equânime, 

que traz para o centro uma liberdade fundada na solidariedade, que leva em conta a realidade 

das pessoas, a liberdade e a solidariedade, pois são características e perspectivas que se 

complementam. 

Quando se repensa o conhecimento em uma análise baseada em novas 

tecnologias, é preciso também que essa reflexão se faça levando em consideração as 

características da realidade que circunda. A partir do bom governo e da boa administração 

deve-se assumir uma postura compatível com a condição complexa da realidade (MUÑOZ, 

2012). 

Ao se falar em direitos fundamentais, retoma-se a noção de cidadania moderna, 

que se requer ativa, em uma sociedade multicultural, na qual as demandas sociais são cada 

vez mais crescentes e diferentes, em que se evidencia a participação popular. Esta deve ser 

posta em todos os canais de deliberação estatal, para que enfim seja consolidado o Estado 

Democrático de Direito e a soberania popular que esse pressupõe. Necessita-se conciliar os 

interesses individuais e privados e os ideais coletivos, na medida em que as decisões estatais 

para gerir e estruturar o Estado são tomadas levando-se em conta o diálogo entre todos os 

integrantes da comunidade política, visando sempre a efetivação, garantia e proteção dos 

direitos fundamentais (SOARES, 2010). 

Segundo Soares (2010), na ocasião em que os cidadãos participam efetivamente 

dos processos políticos de decisão estatal, sentem-se como coautores de tais decisões, isso 

atribui maior legitimidade a esses processos e promove o consenso entre atores sociais e o 

Estado. A Administração Pública também emana da concessão do poder do povo aos 

representantes, os quais deverão dar prioridade aos direitos difusos em suas decisões 
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políticas, o que decorre de uma incumbência constitucional à Administração Pública como 

responsável pela consecução do bem-estar social. 

Pode-se inferir que a Administração Pública dialógica busca uma gestão do 

interesse público de maneira democrática, a fim de concretizar os direitos fundamentais, em 

especial os sociais, constitucionalmente preconizados. Nessa perspectiva, o cidadão é 

corresponsável pela gestão do interesse público e também pela concretização dos direitos 

fundamentais. Há uma cooperação entre gestor público e cidadão com o intuito de atender 

interesse coletivo, isso favorece, inclusive, a um modelo transparente de gestão pública.  

Nesse diapasão, para concretizar e conferir maior eficácia aos direitos 

fundamentais, necessita-se que ocorra uma certa integração entre as funções administrativas 

política e executiva, para que se realize o planejamento e a execução de políticas públicas 

nesse sentido.  

Verifica-se que há uma concepção que precisa evoluir sobre a ideia de hierarquia 

e subordinação do particular em relação ao Estado. Deve haver a superação do denominado 

controle hierárquico em favor de uma gestão ambiental moderna, na qual o licenciamento 

ambiental merece destaque por incentivar a participação popular e a relação de equilíbrio 

entre a sociedade e o Poder Público, pois ocorre um processo dialógico entre os diversos 

atores sociais que possuem interesse no processo de licenciamento.  

Pode-se inferir a existência de uma relação entre esse instrumento de gestão 

ambiental com o que preconiza o princípio dialógico (um dos fundamentos do pensamento 

complexo). Este princípio exige a existência de uma dialética verdadeira, na qual tese e 

antítese se encontram em constante movimento. Belchior (2017) explica que nos temas que 

envolvem o meio ambiente, as discussões sobre políticas públicas, por exemplo, não devem 

se restringir a determinada organização administrativa, pois as políticas públicas ambientais 

são complexas. Para tanto, podem necessitar da atuação de diversos órgãos no âmbito local 

ou, até mesmo, internacional, podem, inclusive, demandar o Ministério Público, bem como 

entidades que representem movimento sociais.  
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Belchior (2017) salienta, ainda, diante da complexidade das políticas públicas 

ambientais, que é indispensável o diálogo com as áreas da Economia, Saúde, Planejamento, 

Segurança Pública, Infraestrutura, Direitos Humanos, dentre outras. Seguindo esta 

compreensão, deve haver o diálogo entre as esferas de Governo; respeitado o pacto 

federativo, observa-se a necessidade de uma integração entre os entes federativos, entre os 

quais deve existir uma cooperação plena e permanente. Uma outra perspectiva de diálogo 

ocorre com o Poder Legislativo no que concerne à elaboração das leis, em que se considera 

o Parlamento e os processos de participação popular e, no âmbito federativo, se sobressai o 

princípio do mínimo existencial ecológico, em que se defende um padrão mínimo de 

qualidade ambiental a todos os entes da Federação. Por fim, a concepção de diálogo que se 

exterioriza com o exercício do controle social. Para o qual é imprescindível o fortalecimento 

da participação da sociedade no processo de elaboração das políticas ambientais, o qual se 

dá através da transparência, do acesso à informação ambiental, a participação em audiências 

públicas, bem como outras medidas aproximem Poder Público e sociedade. 

O entendimento de uma relação de hierarquia entre Estado e sociedade conduz a 

um anseio por um comportamento de correlação entre Poder Público, empreendedor e 

sociedade civil. Abandona-se a ideia de uma relação hierarquizada (comando e controle) ou 

de uma total independência na definição da política ambiental interna (autorregulação) e 

progride-se para um modelo de relação institucional baseada na transparência, cooperação e 

divisão de tarefas entre o setor público e privado (SILVA; CORRÊA; ARAÚJO, 2007). 

Fernandes e Cavalcante (2018) explicam que, no tocante ao interesse público, 

este é passível de relativização em decorrência da supremacia do interesse público não ser 

absoluta, pois dependendo da situação, certos interesses particulares podem se sobressair. 

Caso isso não fosse possível, a Administração agiria sem limites, ainda que diante de 

garantias individuais. 

Quando ocorre uma ponderação entre interesses públicos e privados, salienta-se 

que a Administração Pública não é titular do interesse público e o administra em nome da 

coletividade, de maneira que não pode dispor do interesse público como lhe convier. 

Especialmente quando se tratar de um interesse privado que configure na Constituição 
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Federal como direito fundamental, o interesse público não é capaz de se sobrepor 

(FERNANDES; CAVALCANTE, 2018). 

É plausível que se conteste certos pilares do Direito Administrativo e da 

Administração Pública, pois a relação entre sociedade e Administração Pública se influencia 

pela hipermodernidade. A complexidade e pluralidade a que se sujeita a sociedade pós-

moderna exige um novo modelo de Administração Pública, mais flexível, transparente, 

horizontalizado, democrático e disponível ao diálogo (FERNANDES; CAVALCANTE, 

2018). 

Anseia-se por novas perspectivas de atuação da Administração Pública, as quais  

deverão sobressair das dimensões da técnica e do legalismo estrito, a fim de proporcionar 

maior eficiência e eficácia dos seus mecanismos, especificamente de gestão ambiental, 

objetivando garantir o livre exercício da cidadania e promover o direcionamento para uma 

Administração Pública dialógica, em que a participação da sociedade contribui para o 

atendimento do objetivo elementar, que é o bem comum. 
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5 CONCLUSÃO  

 

Ao longo do estudo constatou-se a imprescindibilidade do licenciamento 

ambiental para a gestão do meio ambiente. Instrumento fundamental, mas que necessita 

evoluir a fim de atender às demandas da sociedade moderna sem perder o objetivo maior, 

que é a defesa do meio ambiente, e a fim de que não haja uma compreensão equivocada do 

seu papel como instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente. 

No processo decisório do licenciamento ambiental, ao Poder Público cumpre 

realizar uma ponderação de valores quando se discute questões complexas e conflitantes, 

pois deve equilibrar esse conflito como intuito de proceder ao entendimento de viabilidade 

ambiental. De modo que se reclama também uma deliberação por parte do órgão ambiental 

que admite o impacto ao meio ambiente dentro de determinadas condições. Assim, o órgão 

ambiental decide pela permissão da atividade, com ou sem a exigência de condicionantes, 

pela não implementação da atividade ou do empreendimento, em ambos os casos, havendo, 

no mínimo, algum risco ao meio ambiente. Avalia-se que há uma ambivalência inevitável 

entre a extensão do impacto ambiental e a relevância da atividade ou do empreendimento 

objeto do licenciamento ambiental. 

A decisão do órgão ambiental deve, portanto, ponderar os interesses em questão, 

momento em que se evidencia o direito ao desenvolvimento e o direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado. Essa decisão não será tomada exclusivamente em relação ao 

menor impacto ambiental, pois deve ponderar os demais bens que ensejam a discussão no 

âmbito do processo. 

Verifica-se que a Constituição Federal permite essa ponderação no sentido de 

proporcionar a toda sociedade uma existência digna, em que a ordem econômica deve 

observar a defesa do meio ambiente como princípio, em uma estreita relação entre o 

desenvolvimento econômico e participação do meio ambiente. Considera-se, ainda, que a 

Lei da Política Nacional de Meio Ambiente (Lei nº 6.938/81), preconiza que o seu objetivo 

é preservar, melhorar e recuperar o meio ambiente, assim devem ser compatíveis o 
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desenvolvimento econômico-social e a preservação da qualidade do meio ambiente e do 

equilíbrio ecológico. 

Constata-se o caráter preventivo do licenciamento ambiental na tutela do meio 

ambiente, pois o referido instrumento viabiliza o princípio da precaução e da prevenção, 

tendo em vista que as licenças são atos administrativos de caráter preventivo. 

Inevitavelmente, a ação ou omissão humana são capazes de ocasionar algum risco quanto 

ocorrência de dano ambiental. 

A avaliação dos possíveis danos e as divergências quanto aos riscos integram o 

processo decisório estatal, que cabe ser gerenciado pelo órgão licenciador e que necessita da 

participação da sociedade para contribuir com uma decisão mais adequada e que esteja mais 

próxima dos anseios da coletividade, pois o dever de preservação do meio ambiente de ser 

exercido conjuntamente entre Poder Público e a sociedade.  

Pode-se inferir que os direitos e obrigações constitucionais só fazem sentido 

quando implementados e efetivados, de maneira que cabe ao legislador oferecer meios e 

instrumentos processuais para tanto, nesse diapasão insere-se a participação popular aliada a 

uma tendência crescente de considerar que o impacto ao meio ambiente é de repercussão 

mundial e que se deve assegurar os direitos das gerações futuras. Isso é possível a partir de 

uma tomada de consciência global da crise ambiental, que reconhece a possibilidade de 

esgotamento irreversível dos recursos ambientais a partir do exercício de uma cidadania 

moderna, informada e proativa. 

Exige-se, portanto, uma cidadania participativa exercida com base na 

conscientização global da crise ambiental, compreendendo a ação conjunta do Estado e da 

coletividade para a proteção ambiental, em que esta é capaz de exercer o controle social em 

face da Administração Pública. Inicialmente, a participação popular está prevista no art.1º, 

parágrafo único, da Constituição Federal, que também instituiu o regime democrático. Em 

relação ao meio ambiente, especificamente, o fundamento da participação popular se 

encontra no caput do art. 225. 
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O controle social pressupõe a efetiva participação da sociedade, não só na 

fiscalização da aplicação dos recursos públicos, como também na formulação e no 

acompanhamento da implementação de políticas. Um controle social ativo permite uma 

maior participação cidadã, o que contribui para a consolidação da democracia no País. 

O incentivo ao controle social significa convidar a sociedade a participar da vida 

pública em todas as suas perspectivas, enfatizando a coletividade e a busca pelo bem comum. 

É importante que os governos estimulem e fortaleçam a participação de uma multiplicidade 

de atores na gestão pública, pluralizando as vozes no espaço público e possibilitando a 

construção de uma Administração mais eficiente, aberta e democrática. 

No que tange ao licenciamento ambiental, há um mecanismo disponibilizado 

para que a comunidade atue de maneira direta na tutela ambiental e participe das políticas 

ambientais, em que se propõe a discussão dos estudos de impacto ambiental nas audiências 

públicas, momento importante de troca de informações entre Poder Público e sociedade. 

Assim sendo, a maior participação da sociedade, por conseguinte, também promove a devida 

transparência no processo de licenciamento ambiental. Necessita-se, portanto, de informação 

e de engajamento para que a sociedade contribua e exerça o seu papel perante o licenciamento 

ambiental. 

Cumpre ressaltar a relação intrínseca entre participação popular e a informação, 

pois sem a informação adequada, coloca-se em dúvida a credibilidade da audiência pública, 

por exemplo. Essa relação entre participação popular e informação se complementa com a 

educação ambiental, como forma de ampliar a consciência do cidadão e de incentivá-lo a 

exercê-la em favor da defesa dos valores ambientais. 

Assevera-se a tendência de constante crescimento do relacionamento entre 

Estado e cidadão em assuntos relativos ao meio ambiente, o que demonstra a importância da 

Administração Pública dialógica. A ideia de que a gestão do meio ambiente integra a gestão 

pública requer uma melhor compreensão das demandas relativas à temática ambiental no 

aspecto prático, afinal, entendendo como as entidades e órgãos estatais atuam no momento 

de tutelar os direitos do meio ambiente. 
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