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Procedimento de Avaliação de Impacto Ambiental: Perspectiva Luso-

Brasileira 
 

RESUMO 

A questão ambiental em nosso país e no mundo inteiro tem atingido proporções cada 

vez maiores, por muitas vezes, como motivo de responsabilização civil de pessoas físicas e 

jurídicas, com reflexos cada vez mais comuns. O Direito Ambiental é fundamental para que 

todos aqueles que se preocupam com a proteção jurídica do meio ambiente, a fim de que se 

consiga estabelecer uma adequada definição do Direito Ambiental, caracterizando os 

métodos, o objeto jurídico tutelado, a extensão e os limites de seu campo de incidência.  

Sabendo-se que a interferência humana no meio ambiente é a principal forma de 

degradação do ecossistema, percebeu-se que o licenciamento ambiental é um mecanismo de 

controle dessas ações, de modo a impor limites a todas as atividades que interfiram direta ou 

indiretamente no meio ambiente e ou que utilize recursos ambientais.  

Partindo desses pressupostos, o processo de licenciamento ambiental tem por objetivo 

identificar os possísveis danos que poderão ser causados ao meio ambiente, devendo 

apresentar soluções para que estes não ocorram, ou sejam mitigados ou compensados, 

impondo  assim limites e condições para a sua execução, ou mesmo não autorizando a 

atividade potencialmente lesiva, sempre pautado pelo interesse público e, consequentemente, 

pelo dever de tutelar o meio ambiente.  

A partir dos estudos iniciais, tem-se que o Estado, que na sua função de garantidor de 

um meio ambiente sadio, tem a incumbência de fiscalizar as condutas para que realmente se 

consolide este objetivo. 

Assim, a pesquisa procura responder a seguinte questão-problema: Em que medida os 

procedimentos, instrumentos de gestão pública do EIA/Rima e do Licenciamento Ambiental 

têm contribuído para a redução da incidência de impactos ambientais? 

A proposta é analisar se o procedimento do licenciamento ambiental é suficiente para 

identificar danos potencialmente lesivos ao ambiente e apresentar soluções para que estes não 

ocorram ou que de alguma forma possam ser mitigados e compensados, através do 

estabelecimento de limites e condições para a execução de qualquer que seja a atividade ou 

empreendimento. 

 

PALAVRAS CHAVES: IMPACTO AMBIENTAL, PROCEDIMENTO 

ADMINISTRATIVO, PROCEDIMENTO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
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Procedure for Environmental Impact Assessment: Luso-Brazilian Perspective 

ABSTRACT 

The environmental issue in our country and worldwide has reached ever greater 

proportions, many times as a reason for civil liability of individuals and legal entities, with 

increasingly common reflexes. The Environmental Law is essential for all those who care 

about the legal protection of the environment, so that it can establish an adequate definition of 

environmental law, characterizing the methods, tutored legal object, the extent and the limits 

of their incidence field. 

Knowing that human interference in the environment is the main form of ecosystem 

degradation, it was realized that the environmental licensing is a control mechanism of these 

actions in order to impose limits on all activities that interfere directly or indirectly in the 

middle environment and or using environmental resources. 

Based on these assumptions, the environmental licensing process aims to identify the 

possible damage that may be caused to the environment and must provide solutions so that 

they do not occur, or be mitigated or offset, thus imposing limits and conditions for its 

implementation, or not even allowing the potentially harmful activity, always guided by the 

public interest and consequently the duty to protect the environment. 

From the initial studies, is that the state, which in its guarantor function of a healthy 

environment, is tasked to oversee the conduct to really consolidate this goal. 

Thus, the research seeks to answer the question-problem: To what extent the procedures, 

public management instruments EIA / RIMA and Environmental Licensing have contributed 

to reducing the incidence of environmental impacts? 

The goal is to analyze the environmental licensing procedure is sufficient to identify 

potentially harmful damage to the environment and solutions so that they do not occur or that 

somehow can be mitigated and compensated by establishing limits and conditions for the 

implementation of any it is the activity or project. 

 
KEYWORDS: ENVIRONMENTAL IMPACT, ADMINISTRATIVE PROCEDURE, 
PROCEDURE OF ENVIRONMENTAL LICENSE 
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 INTRODUÇÃO 

 

A presente pesquisa pretende avaliar a eficácia do procedimento administrativo de 

licenciamento ambiental como instrumento da politica ambiental no Brasil e em Portugal, na 

prevenção aos impactos ambientais. 

A proposta é analisar se o procedimento do licenciamento ambiental é suficiente para 

identificar  danos potencialmente lesivos ao ambiente e apresentar soluções para que estes não 

ocorram  ou que de alguma forma possam ser mitigados e compensados, através do 

estabelecimento de limites e condições para a execução de qualquer que seja a atividade ou 

empreendimento. 

Este trabalho busca ainda, abordar a temática do ato administrativo autorizativo no 

procedimento de licenciamento ambiental e como sua atuação pode exercer um papel 

determinante na tutela do meio ambiente, tutela esta que compõe o quadro dos direitos 

fundamentais, bem como as consequências de um eventual dano e a responsabilidade 

ambiental nesse contexto, estabelecendo sempre um paralelo entre o sistema jurídico 

brasileiro e português. 

Busca por fim, verificar de que forma a legislação ambiental nos dois países 

contempla  as questões socioambientais, respeitando o direito ao ambiente ecologicamente 

equilibrado, sempre pautado pelo interesse público como consequencia do dever de tutelar o 

ambiente, imposto ao poder público e à coletividade.  

  Essa pesquisa pretende ainda auxiliar na compreensão das questões relativas à 

valorização do ambiente para uma melhor sociabilidade verificando qual a importância do 

patrimônio ambiental e nesse contexto compreender as implicações ético-políticas de uma 

gestão sustentável das cidades.  

A área de estudo envolve teoricamente o território brasileiro e português, no lapso 

temporal que engloba o período de mudanças significativas na legislação ambiental dos 

dois países, mais precisamente entre os anos 70 e os dias atuais.  A escolha dos países se 

deu por tratar-se de uma brasileira que atualmente vive em Portugal, além de considerar a 

importância histórica que liga os dois países. 

No tocante à legislação a ser analisada, prioritariamente serão as Constituições 

federais do Brasil e Portugal, bem como a legislação infraconstitucional em matéria 

ambiental nos dois países, das quais se pretende, sem muitas minúcias que sejam feitas 
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algumas ponderações também acerca de leis e resoluções que não estejam diretamente 

ligadas ao assunto, mas que guardem alguma relação.  

Preliminarmente, a análise deveria ser feita apenas com as Cartas Magnas 

brasileira e portuguesa e com a Lei de bases do ambiente de Portugal e a Política Nacional 

do Meio Ambiente no Brasil.  

No entanto, percebeu-se ao longo da pesquisa a necessidade de abordar outros 

instrumentos legais como o Código de Procedimento administrativo português, o Estatuto 

da Cidade brasileiro, bem como Resoluções e instruções normativas, os quais por se 

tratarem de norma ambiental devem ser analisadas para a obtenção dos objetivos desse 

trabalho.  

Dessa forma, além da análise do arcabouço legal, em se tratando de matéria 

ambiental, foi feito também breve introito acerca de leis que dizem respeito a política 

urbana e ordenamento do território.  

Segundo (MARTINS, 2009, p. 22), “um problema de pesquisa origina-se da 

inquietação, da dúvida, da hesitação, da curiosidade sobre uma questão não resolvida. A 

pesquisa se inicia pelo problema e é a busca de solução que orienta toda lógica da 

investigação”.  

Dessa maneira, a presente pesquisa caracterizou-se por buscar dados que 

respondessem às seguintes questões: 1- Como promover o desenvolvimento sem degradar 

o ambiente, construindo uma sociedade sustentável? 2- Qual a importância do 

procedimento de licenciamento ambiental enquanto ato administrativo autorizativo na 

tutela do ambiente? 3- O procedimento do licenciamento ambiental hoje no Brasil e em 

Portugal cumpre seu papel preventivo? 4- Qual a importância da legislação ambiental no 

processo de desenvolvimento?  

A hipótese é que o procedimento de licenciamento ambiental é uma imprescindível e 

eficaz ferramenta jurídico-administrativa do Estado no cumprimento do seu dever 

constitucional de tutelar o meio ambiente de modo a suprir as necessidades das gerações 

atuais, sem comprometer as necessidades das futuras gerações.  

Pretende-se ainda, comprovar ao longo deste estudo, que na sua função de garantidor 

de um meio ambiente sadio, o Estado tem a incumbência de fiscalizar as condutas visando o 

desenvolvimento socioambiental. 
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Assim sendo, tendo em vista a problemática a ser diagnosticada o método 

utilizado será o dialético, considerando a necessidade de abordar os fatos dentro do 

contexto político, social e econômico.  

Baseado na dialética de Hegel, “é um método de interpretação dinâmica e 

totalizante da realidade” (PEREIRA, 2010, p.80). Ou seja, muito mais que simples análise 

da legislação ambiental do Brasil e de Portugal, o trabalho exigirá um estudo histórico do 

Direito ambiental nos dois países, bem como da maneira como suas leis e normas 

ambientais foram construídas e as influências sofridas ao longo do processo. 

Impende salientar que a interpretação é atividade cotidiana na vida do operador do 

direito. Assim, impossível dissociar a formação profissional do pesquisador durante a 

execução da pesquisa. A interpretação é “função atribuída ao exegeta, que buscará o real 

significado dos termos constitucionais” (LENZA, 2010, p. 129). Em que pese à 

hermenêutica dentre tantas outras coisas, leva em consideração todo o contexto no qual se 

insere a norma, para que se identifique o seu real significado. 

 

Em geral, a interpretação significa a exposição do verdadeiro significado do material 

apresentado, em relação aos objetivos propostos e ao tema. Esclarece não só o 

significado do material apresentado, em relação aos objetivos propostos e ao tema. 

Esclarece não só o significado do material, mas também faz ilações mais amplas dos 

dados discutidos. (LAKATOS, 2010, p. 152) 

 

Quanto aos objetivos, a pesquisa foi exploratória e descritiva. Exploratória no 

sentido de buscar maior familiaridade com o problema e descritiva com a finalidade de 

levantar as opiniões, atitudes e crenças de determinado grupo (GIL, 2009, p. 41-42). Ou 

seja, não bastava conhecer a legislação de um lugar. Foi preciso conhecer também a 

realidade vivenciada pelo povo que lá vive. 

 

Os estudos exploratórios são como realizar uma viagem a um lugar desconhecido, 

do qual não conhecemos nada nem lemos nenhum livro a respeito do qual 

possuímos uma rápida ideia oferecida por terceiros. Ao chegar ao local, não 

sabemos que lugares visitar, a qual museu ir, onde comer bem, como são as pessoas; 

em outras palavras, desconhecemos tudo do lugar. A primeira coisa que temos a 

fazer é explorar: perguntar sobre tudo, pedir ao taxista ou ao motorista do ônibus que 
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nos deixe próximo ao hotel em que estamos hospedados e, por fim, tentar encontrar 

pessoas que nos pareçam simpáticas. (COLLADO, 2006, p. 99) 

 
 

 

A primeira fase da pesquisa foi o levantamento bibliográfico e documental. O 

levantamento bibliográfico se fez extremamente necessário tendo em vista a necessidade 

de conhecer os fundamentos teóricos acerca da temática tratada na pesquisa, desde a 

questão da proteção ambiental, passando por todo processo de conhecimento dos diversos 

conceitos a serem abordados na construção do texto final, tais como o conceito de 

socioambiental e cidade sustentável, dentre tantos outros abordados ao longo dos capítulos.  

Assim, tão logo identificada as obras a serem estudadas, iniciou-se o processo de 

fichamento, separando de cada obra o que seria interessante utilizar como referencial 

teórico da presente pesquisa. 

 

A pesquisa bibliográfica é um excelente meio de formação científica quando 

realizada independentemente – análise teórica- ou como parte indispensável de 

qualquer trabalho científico, visando à construção da plataforma teórica do estudo. 

(MARTINS, 2009, p. 54) 

 

Passada essa fase de identificação das obras pesquisadas, estas começaram a ser 

separadas em grupos de acordo com os temas que estavam sendo discutidos em casa 

capítulo da revisão de literatura. Foi utilizada a classificação básica, separando para cada 

tópico a ser analisado as obras primárias, secundárias e terciárias. Vale lembrar que à 

medida que o trabalho ia avançando, muitas dessas obras ganhavam novo posicionamento 

e classificação de acordo com o desenvolvimento do texto revisor.  

Já o levantamento documental deu-se em face de necessidade de conhecer todo o 

aparato legal dos dois países, para de fato encontrar no ordenamento jurídico luso-

brasileiro as leis que importavam na pesquisa. Foi assim, que de todo arcabouço jurídico, 

decidiu-se trabalhar com os seguintes dispositivos legais: a Constituição Federal brasileira, 

a Constituição da república portuguesa, o Estatuto da cidade brasileiro e a Lei de bases do 

ambiente e o código de procedimento administrativo português, Resoluções CONAMA e 

política nacional do meio ambiente, dentre outros.   
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Ainda no levantamento documental, foi possível encontrar outros documentos, 

que também foram utilizados, mas para os quais não houve uma análise profunda, em face 

de a pesquisa ter como foco principal, a legislação ambiental. Um dos principais 

documentos encontrados e que serviu de grande instrumento esclarecedor foi “Actas do 

colóquio da Revisão da Lei de bases do ambiente de Portugal”, organizado por Carla 

Amado Gomes e Tiago Antunes, um estudo completo feito na Faculdade de Direito de 

Lisboa em fevereiro de 2011. 

Após coleta de todo material, foi pensado de início a possibilidade de realizar 

entrevistas semiestruturadas, as quais teriam como objetivo complementar o trabalho 

observacional, uma avaliação diagnóstica, para confrontar os documentos com a percepção 

dos entrevistados, de modo a chegar o mais próximo possível da chamada verdade dos 

fatos. 

 

A entrevista é uma técnica de pesquisa para coleta de informações, dados e 

evidências cujo objetivo básico é entender e compreender o significado que 

entrevistados atribuem a questões e situações, em contextos que não foram 

estruturados anteriormente, com base nas suposições e conjecturas do pesquisador. 

(MARTINS, 2009, p. 88) 

 
 

No entanto, a medida que o trabalho foi sendo desenvolvido e algumas 

dificuldades foram surgindo, houve a necessidade de se fazer alguns ajustes, 

principalmente diante do tempo escasso, o que impossibilitaria o alcance do objetivo 

maior, qual seja, a interação entre o pesquisador e os pesquisados, item essencial para as 

pesquisas nas ciências jurídicas e sociais.  

Dessa maneira, foi preciso reestruturar a pesquisa de campo. Então, direcionamos 

a observação para as atividades da Administração Pública portuguesa e brasileira e sua 

respectiva importância dentro do contexto da pesquisa, buscando os dados acerca das leis 

existentes no país e as ações em andamento no sentido de assegurar o desenvolvimento 

sustentável.  

Com relação específica à Administração Pública o objetivo foi buscar os dados 

acerca das leis existentes no Brasil e em Portugal e as ações que estavam em andamento no 

sentido de assegurar o desenvolvimento sustentável dos países. Aqui também, outro ponto 
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que se fez imprescindível foi buscar saber se existia abertura do poder público para a 

gestão participativa e como se dava a participação popular nesse processo de licenciamento 

ambiental.  

Inicialmente não fazia parte do projeto, mas aconteceram fatos no Brasil 

relacionados ao licenciamento ambiental, uma PEC – proposta de emenda constitucional 

que na prática acabava com o procedimento de Licenciamento ambiental, o que culminou 

com a realização de uma série de audiências públicas pelo país e uma mobilização do 

Ministério Público Federal, por este motivo, foi preciso incluir também essa informação no 

trabalho. Os dados foram colhidos informalmente no site oficial do MPF. Conhecidos esses 

pontos, necessário foi também conhecer atuação e o papel dos representantes do Poder 

judiciário, principalmente o Ministério Público Estadual e o Ministério Público Federal, 

principalmente no que tange o papel de fiscal das leis e as ações realizadas para garantir o 

seu fiel cumprimento, incluídas também as questões relacionadas a crimes ambientais.  

Coletado todo esse material teve a início a fase de análise de conteúdo, com a 

chamada descrição analítica, que segundo (MARTINS, 2009, p. 99) estudo aprofundado do 

material, orientado pelas hipóteses e referencial teórico. Impende aqui salientar que com os 

dados obtidos foi preciso mais que uma análise, necessária também a interpretação de 

todos aqueles dados e a sua relação com o referencial teórico já analisado e interpretado. 

A fase final consistiu na consolidação de todos os dados coletados, com as 

respectivas conclusões, análises e recomendações após a interpretação dentro de todo 

contexto, associando-os de modo a importância do procedimento do licenciamento 

ambiental na tutela do ambiente no Brasil e em Portugal, desde a concepção de suas leis 

até a sua vivência prática cotidiana, identificando quais as possíveis soluções para a 

eficácia do procedimento no sentido de evitar a degradação ambiental assegurando a 

construção de uma cidade sustentável, conservada para as futuras gerações.  

Em que pese, o trabalho foi dividido em três fases principais: a primeira fase foi a 

exploratória através do levantamento documental, bibliográfico e do trabalho 

observacional e a segunda fase caracterizou-se pela compilação dos dados coletados 

(bibliográfico, documental e observacional). A terceira e última fase, a descritiva, 

relatando o problema e identificando se há correlação direta, ampla e satisfatória, 

considerando-se o procedimento do licenciamento ambiental existente e dispositivos legais 
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constantes no ordenamento jurídico luso brasileiro, buscando ainda identificar 

consequências dessa correlação, apresentando possíveis soluções.  

Por se tratar de matéria ligado ao ambiente, necessário o caráter interdisciplinar 

que fez com que a pesquisa abrangesse além do Direito, diversos aspectos, buscando 

correlacionar os aspectos que envolvem a relação do homem com o seu ambiente sob 

vários enfoques, desde a filosofia, passando pela sociologia, antropologia, dentre outros. 

Vale destacar ainda que foi através das disciplinas cursadas que se pode ampliar o olhar 

acerca das mais diversas questões ambientais. 

1- Direito do ambiente constitui um dos pilares da presente pesquisa. É 

importante analisar que foi através dessa disciplina que se pode conhecer o 

desenvolvimento econômico associado a conservação ambiental. Foi uma releitura pessoal 

da matéria, até então maculada por alguns preconceitos e pela ignorância face ao total 

desconhecimento da dimensão que envolve a disciplina. 

2- Direito administrativo e direito do procedimento administrativo, foi a 

abordagem diferenciada do que se aprende na graduação em Direito. Através de discussões 

sobre os mais diversos temas político-sociais, constrói-se um novo modo de ver e pensar 

acerca das questões que envolvem o homem enquanto cidadão. Fortemente ligado a 

questão dos Direitos fundamentais e o papel da Administração pública para assegurar o seu 

cumprimento, a disciplina buscou mostrar o poder do Estado e acima de tudo dos cidadãos 

que o compõe.  

Direito trabalhista e direito tributário foram disciplinas que trouxeram uma 

ampliação do olhar para além do direito do ambiente e do direito administrativo e as 

respectivas conexões. O profissional de direito vive atrelado a leis e esquece-se de olhar ao 

seu redor, na tentativa de enxergar o que existe para além dos Códigos de cada área. A 

disciplina foi uma releitura do pensamento já fixado para os mais diversos aspectos que 

envolvem a vida em sociedade no aspecto socioeconômico. Serviu como uma reflexão para 

os fatores que contribuem diuturnamente para a degradação ambiental. A 

multidisciplinaridade própria da matéria e todo o caminho percorrido foram ingredientes 

necessários para a construção do presente trabalho. 

E por fim, as orientações e principalmente as críticas advindas do orientador, que 

foram alicerces necessários para assumir uma postura adequada para quem tem interesses 

dentro do meio científico.  
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A dissertação será estruturada da seguinte maneira: O primeiro capítulo versa 

sobre a procedimentalização da Administração Pública no Brasil em Portugal, onde 

destacou-se a importância do procedimento administrativo na atuação da Administração 

Pública e o controle da Administração Pública a partir do procedimento. Como principais 

referências (ALEXANDRINO e PAULO, 2015), (ALEXY, 2004), (ANTUNES, 1998), 

(CANOTILHO, 1999), (CUNHA JUNIOR, 2014), (JUSTEN FILHO, 2010), 

(MEDAUAR, 2011), (PIETRO, 2013), (PORTUGAL, 2015), (SARLET, 2012). 

O segundo capítulo discorre sobre o Licenciamento Ambiental e o dever de tutela do 

meio ambiente no Brasil e em Portugal. Abordando ainda a relação entre meio ambiente e 

desenvolvimento e a relação homem e natureza ao longo dos séculos e as questões em torno 

da ética ambiental.  

Discorre ainda acerca da base legal que subsidiou a discussão aqui pesquisada, com o 

ponto de vista da doutrina, das normas e da jurisprudência, incluindo os princípios e pontos 

acerca da licença ambiental e do EIA/RIMA como uma das etapas de avaliação de estudo 

ambiental. Tendo como embasamento teórico as ideias de (BRASIL, 1988), (PORTUGAL, 

1976), (AMADO, 2011) (ANTUNES, 2005), (DIEGUES, 2001), (SACHS, 2002), 

(FOLADORI, 2001), (FIORILLO, 2009), (GOMES, 2000), (MEIRELLES, 1999), (MILARÉ, 

2009), (SANTOS, 1982), (SILVA, 2011), dentre outros. 

O terceiro capítulo versa sobre o Procedimento para o licenciamento ambiental e sua 

importância no controle de atuação da Administração Pública e da preservação ambiental no 

Brasil e em Portugal. Basicamente o capítulo onde se apresentam as discussões e resultados 

acerca do tema pesquisado. Embasam teoricamente este capítulo grandes autores, dentre os 

quais merecem destaque (BRASIL, 1981 e 1997), (PORTUGAL, 2008), (GOMES, 2000), 

(LEFEBVRE, 2001), (MACHADO, 2001), (MELLO, 2005), (SIRVINSKAS, 20088), dentre 

outros.  

E por fim, as conclusões.  Consiste no diagnóstico da situação observada e 

analisada, através de uma reflexão crítica. Buscando analisar através de todos os dados e 

informações coletadas de que forma o procedimento do licenciamento ambiental pode ser o 

caminho para a conservação e uso racional do ambiente, avaliando as questões legais, 

socioambientais e éticas acerca da discussão.  
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1. A PROCEDIMENTALIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO BRASIL E 

EM PORTUGAL  

 

1.1  A importância do procedimento administrativo na atuaçao da administraçao publica. 

Antes de começar a abordagem específica acerca da procedimentalização da 

administração pública é preciso suscitar antes de mais nada a confusão que ocorre 

especificamente no Brasil entre os termos “processo” e “procedimento”. Motivo pelo qual, é 

imprescindível que antes de qualquer coisa que trate no país a respeito desse tema, seja 

necessário que se façam os esclarecimentos seguintes. 

Vale salientar, que se a presente pesquisa fosse apenas acerca de Portugal, esta 

distinção não seria necessária, vez que em Portugal o termo comum é procedimento, talvez 

pela influência europeia, inclusive tem-se o código de procedimento administrativo 

(Decreto-lei nº 04/2015), no qual, se faz a distinção entre processo e procedimento.  

 

Artigo 1º Definições 

1 — Entende -se por procedimento administrativo a sucessão ordenada de atos e 

formalidades relativos à formação, manifestação e execução da vontade dos órgãos 

da Administração Pública. 

2 — Entende -se por processo administrativo o conjunto de documentos 

devidamente ordenados em que se traduzem os atos e formalidades que integram o 

procedimento administrativo. (PORTUGAL, 2015) 

  

No entanto, no Brasil não existe consenso na doutrina, onde alguns autores defendem 

o uso do termo “processo”, outros, “procedimento” e alguns tratam como sinônimos. As 

alegações são as mais variadas possíveis.  

Nesse sentido, convém começar a distinção entre os dois termos, pela própria 

semântica. De acordo com (XIMENES, 2000, p. 757), processo é ação de proceder; sucessão 

de mudanças; marcha, prosseguimento. E procedimento: ação, efeito ou modo de proceder; 

método, processo. Ou seja, até no próprio dicionário da língua portuguesa, as duas palavras 

são apresentadas também como sinônimo.  

 

Entende-se por processo administrativo, um conjunto de atos coordenados e 

interdependentes necessários a produzir um ato ou uma decisão final concernente 
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ao desempenho de alguma função ou atividade administrativa, independentemente 

de solucionar controvérsias ou não. Isto é, por meio do processo administrativo 

tanto se equaciona uma controvérsia entre a administração e o cidadão-

administrado ou servidor (que diga respeito, por exemplo, ao lançamento de algum 

tributo; de alguma multa, da imposição de uma sanção disciplinar, etc.) como se 

viabiliza um interesse ou um direito de um cidadão (autorização de uso; licença 

para construir, concessão de benefícios previdenciários, etc.) ou a prática de 

expedientes internos. (CUNHA JÚNIOR, 2014, p. 533) 

 
 
De acordo com (MEDAUAR, 2011, p. 185), o procedimento distingue-se de processo 

porque, basicamente, significa a sucessão encadeada de atos. Processo implica, sobretudo, 

atuação dos sujeitos sobre o prisma contraditório. Para (CRETELLA JÚNIOR apud 

LAZZARINI, 1998, p. 76) o sentido de processo em nada difere de procedimento. E para 

(MELLO, 2005, p. 454), é mais adequado utilizar a terminologia processo para designar o 

objeto em causa e procedimento para a modalidade ritual de cada processo. Já de acordo com 

(CARVALHO FILHO, 2007, p. 40), “embora sejam noções que, sob uma visão lógica, 

estejam intrinsecamente vinculadas, a verdade é que processo e procedimento são institutos de 

sentidos diversos”. Nesse sentido, seria bom frisar que processo é o conjunto de atos e 

procedimento é o rito, em outras palavras, o procedimento se desenvolve dentro de um 

processo. 

 

 
Os autores de língua castelhana ora empregam a palavra ‘procedimento’ no sentido 

de processo administrativo, ora no de procedimento administrativo propriamente 

dito, o que exige do leitor a devida atenção para fazer a distinção necessária, uma 

vez que para nós processo e procedimento têm significado jurídico diverso. 

(MEIRELLES apud LAZARINI, 1998, p. 78) 

 
 

O que se percebe então é que no Brasil, tem prevalecido ultimamente a utilização 

do termo processo, tanto por conta da Lei nº 9784/1999, que regulamenta o Processo 

administrativo, como inclusive por conta de dispositivo constitucional (art. 5º, LV, CF/88). 

Importante destacar, que no país, as leis estaduais, quando tratam da temática utilizam 

também o termo processo.  



 
 

16 
 

É importante destacar que no Brasil, o termo mais comum é “processo” 

administrativo.   

 
Assim, o processo administrativo é uma relação jurídica dinâmica, coordenada por 

normas que estabelecem vínculo de segundo grau entre os sujeitos que dele 

participam. Em uma relação processual os direitos e deveres das pessoas 

participantes são de direito público – independentemente da natureza jurídica das 

partes e dos interesses em jogo. Um dos sujeitos exerce poder (dever-poder), 

oriundo de mandamentos normativos: seja ele membro do Poder Judiciário, seja 

agente da Administração Pública. Caso contrário não haverá imediato dever de 

obediência à sequência predefinida de atos, nem tampouco aos ditames de um 

Estado Democrático de Direito (MOREIRA,2007, p. 60). 

 

 

   No presente trabalho, o termo a ser usado será procedimento. É certo, que pelos 

doutrinadores que fazem parte do referencial teórico, a palavra processo aparecerá algumas 

vezes e ela será usada em respeito aos ilustres autores.  

É importante ainda frisar que o termo processo, pode ser encontrado em uso dentro 

das funções legislativas, judiciárias e do executivo. Nesse sentido, compete alertar que em que 

pese existir o processo judicial, o processo legislativo, aplicáveis a função jurisdicional e 

legislativa, especificamente, o termo processo administrativo e sua função administrativa são 

cabíveis nas três esferas.   

Ultrapassadas as primeiras considerações, necessário que se faça o percurso 

histórico-legal que levou a procedimentalização da administração pública, mostrando os seus 

objetivos. 

Pode-se dizer que seja chamado de processo ou procedimento, o fato é que se trata 

de um instrumento que funciona como uma forma de proteção contra as arbitrariedades da 

administração pública, tendo em vista que a sua efetivação deve seguir um conjunto de 

regras como objetivo de conformar a transparência e a eficiência.  

 

 

Conquanto o processo administrativo represente extraordinário veículo para a 

efetiva implantação do Estado Democrático de Direito, pode-se afirmar que é 

recente no Brasil a preocupação com o seu estudo, mormente se se considerar a 

atenção que a doutrina estrangeira há muito vem conferindo ao tema.  Em nosso país 

a iniciativa pioneira na matéria coube ao Estado de Sergipe, que, por meio da Lei 
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Complementar 33, de 26.12.1996, instituiu o Código de Organização e de 

Procedimento da Administração Pública Estadual (SIMÕES, 2004, p. 13).  

 

Dentro desse contexto, imprescindível lembrar que tanto o Brasil como Portugal 

são países signatários de tratados de direitos humanos. Mas foi apenas com as suas atuais 

Constituições (PORTUGAL, 1976 e BRASIL, 1988), que as sociedades brasileira e 

portuguesa passaram a buscar novas perspectivas pois trouxeram no bojo dos seus artigos 

uma série de direitos aos cidadãos (sociais, políticos e civis), os chamados direitos 

fundamentais. Direitos estes, que na verdade, pode-se dizer que se constituem como a 

defesa do cidadão quanto a possíveis arbitrariedades do Estado1.   

Segundo Sarlet (2012, p. 47), “os direitos fundamentais são direitos de resistência 

ou de oposição perante o estado”.  

 

[...] Assumem particular relevo no rol desses direitos, especialmente pela sua 

notória inspiração jusnaturalista, os direitos à vida, à liberdade, à propriedade e à 

igualdade perante a lei. São, posteriormente, complementados por um leque de 

liberdades, incluindo as assim denominadas liberdades de expressão coletiva 

(liberdades de expressão, imprensa, manifestação, reunião, associação etc.) e pelos 

direitos de participação política tais como o direito de voto e a capacidade eleitoral 

passiva, revelando de tal sorte, a íntima correlação entre os direitos fundamentais e 

a democracia. Também o direito de igualdade, entendido como igualdade formal 

(perante a lei) e algumas garantias processuais (devido processo legal, habeas 

corpus, direito de petição) se enquadram nesta categoria [...] (SARLET, 2012, p. 

47)    

 

Assim, é lícito afirmar que tanto o Brasil como Portugal sendo considerados estado 

de direito, consagram em suas Constituições, princípios fundamentais como a soberania, a 

cidadania, a dignidade da pessoa humana bem como valores sociais do trabalho e da livre 

iniciativa e o pluralismo político.   

                                                 
1 Cabe à administração o dever de observar os cânones do justo procedimento; deve proceder, previamente, ao 
acertamento dos fatos, permitindo a participação do interessado, para que possa expor suas razões, e só depois 
emitir o provimento administrativo devidamente motivado. (CASSESSE apud ANDRADE, 2010, p. 307) 
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Segundo (CANOTILHO, 1999, p. 18), “Estado de Direito é um Estado ou uma 

forma de organização político-estadual cuja actividade é determinada e limitada pelo 

direito”.  

Nesse passo necessário abordar também a relação existente entre estado de Direito 

e democracia. Outrossim, se o estado de direito é aquele que dentro da legalidade assegura 

aos seus cidadãos uma série de direitos, a democracia confere soberania a seu povo. Logo, 

a promoção desse estado de direito é responsabilidade do povo, o que faz com que os dois 

países possam ser considerados “estado democrático de direito”. 

De acordo com (SILVA,1994, p. 110), “a tarefa fundamental do Estado 

Democrático de Direito consiste em superar as desigualdades sociais e regionais e instaurar 

um regime democrático que realize a justiça social”. 

Assim, é possível compreender que o Estado de Direito está subordinado a uma 

ordem legal e todo seu papel devidamente regulado, de modo que, o exercício do poder 

público pelo estado para se efetivar, não possa dar margens a discricionariedade.    

 

 
Com acerto, os especialistas observam que o procedimento administrativo atende a 

um duplo objetivo: a) resguarda os administrados; e b) concorre para uma atuação 

administrativa mais clarividente. 

Trata-se, na verdade, de estabelecer controles “desde dentro”, ou seja, incidentes na 

própria intimidade da Administração, ao longo da formação de sua vontade, ao invés 

de contentar-se com controles operados de fora, pelo Judiciário, e, portanto, 

geralmente só utilizáveis ex post facto. 

De outro lado, o procedimento ou processo administrativo revela-se de grande 

utilidade para complementar a garantia de defesa jurisdicional porquanto, em seu 

curso, aspectos de conveniência e oportunidade passíveis de serem levantados pelo 

interessado podem conduzir a Administração a comportamentos diversos dos que 

tomaria, em proveito do bom andamento da coisa pública e de quem os exibiu em 

seu interesse. Ora, tais aspectos não poderiam ser objeto de apreciação na via 

jurisdicional, que irá topar com o ato sem poder levar em conta senão a dimensão da 

legalidade.  

[...] 

Concorre para uma decisão mais bem informada, mais consequente, mais 

responsável, auxiliando, assim, a eleição da melhor solução para os interesses 

públicos em causa, pois a Administração não se faz de costas para os interessados, 

mas, pelo contrário, toma em conta aspectos relevantes por eles salientados e que, de 
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um outro modo, não seriam, talvez, sequer vislumbrados (MELLO, 2015, p. 509-

510).  

 

 

Em Portugal, a procedimentalização da administração tem previsão constitucional, de 

acordo com o artigo 267, 5 (PORTUGAL, 1976) e já está devidamente regulamentada pelo 

menos há 25 anos, o Código do Procedimento Administrativo entrou em vigor em 1991, foi 

revisado pela primeira vez em 1996 e sofreu nova revisão em 2015, sob a justificativa de 

necessidade de adaptação a mudanças decorrentes do próprio decurso de tempo e 

principalmente pela desconformidade de alguns preceitos com alterações tanto no texto 

constitucional, como no direito ordinário. Percebe-se um avanço muito maior em termos de 

legislação em comparação de Portugal com o Brasil.  

O Brasil não possui um código de procedimento administrativo. A iniciativa pioneira 

na matéria coube ao Estado de Sergipe, que, por meio da Lei Complementar 33, de 

26.12.1996, que instituiu o Código de Organização e de Procedimento da Administração 

Pública Estadual (SIMÕES, 2004).  A lei usada como base é a Lei federal nº 9784/99, que 

regulamenta o processo administrativo no âmbito da administração federal. Essa lei é usada 

como parâmetro para os outros entes da administração pública (municipal e estadual), quando 

não possuem legislação própria.   

O procedimento administrativo é uma consequência necessária do processo de 

constitucionalização do Direito Administrativo como uma das consequências das 

transformações pelas quais passou o Estado, na qual a Constituição tanto do Brasil como de 

Portugal torna-se o parâmetro para todos os ramos do direito.  

 

 

O procedimento consiste em sucessão predeterminada de atos, encadeados 

logicamente entre si e acarreta dois efeitos fundamentais. Por um lado, a 

procedimentalização produz impossibilidade de decisões imediatas e de escolhas 

fundadas em critérios meramente subjetivos da autoridade. Por outro, assegura a 

participação dos interessados na formação do ato estatal. Todo ato de autoridade 

deverá ser antecedido da oportunidade para manifestação dos possíveis interessados. 

(JUSTEN FILHO, 1997, p. 74) 

 

Dentro desse contexto, pode-se concluir que o processo administrativo é uma das 

garantias do Estado democrático de direito, como uma das formas de controlar a interferência 
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do Estado na vida da sociedade e em especial na vida privada do administrado, em outras 

palavras, pode-se afirmar que é através do processo administrativo, que a atividade 

administrativa se concretiza. O procedimento marca a ruptura com o autoritarismo e o 

surgimento de uma nova face, é o que (ANDRADE, 2010) intitula de novo centro do direito 

administrativo2. 

 

 

O procedimento se coloca atualmente como ponto central do Estado, deixando-se de 

lado, com isso, o ato administrativo como o ponto principal e mais importante do 

direito administrativo. Merece amplo destaque a procedimentalização, inclusive 

garantir a participação dos interessados no âmbito do desenvolvimento das 

atividades administrativas, quando se percebe que estas não traduzem mais simples 

execução direta da lei. O procedimento instrumentaliza os princípios constitucionais 

da imparcialidade e da democracia. Por outro lado, não se pode esquecer que o 

procedimento, como anunciado supra, é o instrumento que permite a objetivação da 

função administrativa, reduzindo o âmbito da atuação autoritária. (ANDRADE, 

2010, p. 299-300)   

 

  

De acordo com o artigo 1° da Lei nº 9.784/99, são objetivos do processo 

administrativo, a proteção dos direitos dos administrados e o melhor cumprimento dos fins da 

Administração (BRASIL, 1999).   

Nesse ponto, consagrada a força normativa de uma Carta Magna, mas por outro lado, 

o estabelecimento de limites através de princípios constitucionais que permitem a 

aproximação entre o Estado e o cidadão. Como consequência lógica, a abolição da falsa ideia 

de administrador e administrado, substituindo-os por sujeitos de deveres e de direitos.  

 

Na Administração Pública não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na 

administração particular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na Administração 

Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza. A lei para o particular 

significa “pode fazer assim”; para o administrador público “deve fazer assim”. 

(MEIRELLES, 2004, p. 88) 

                                                 
2 O direito administrativo, em suas origens, tinha pro centro de referência o ato administrativo, de natureza 
unilateral e imperativa, por meio do qual o Estado exercia seu poder de autoridade, condicionando, em prol do 
interesse público, as atividades dos privados. (ANDRADE, 2010, p. 298) 
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Para falar em constitucionalização do direito administrativo, é preciso deixar claro 

que esse processo se dá mediante uma nova maneira de interpretá-lo, onde não apenas se 

insere em seu bojo dispositivos constitucionais, mas seus dispositivos passam a ser vistos a 

partir do que diz os princípios que norteiam a Constituição.     

 

[...] A constitucionalização do direito administrativo se propõe a manter o 

constante diálogo entre essa disciplina e o Direito Constitucional, verificando uma 

verdadeira revolução copernicana do Direito, pois a Constituição passa a ocupar 

definitivamente o centro do ordenamento jurídico e os demais ramos do direito 

circulam ao seu redor [...] (OLIVEIRA, 2009, p. 32)     

 

Para (MEDAUAR, 2010, p. 106), “os princípios são referenciais mais sólidos”, não 

precisam mais de intermediação de lei assim como os direitos fundamentais, de modo que 

o seu caráter normativo já se distancia de ser apenas uma mera afirmação, considerando 

ainda, que um dos maiores problemas no âmbito normativo brasileiro diz respeito ao 

excesso legislativo, gerador de imperfeições e incertezas.  

 

[...] o vôo contemporâneo dos grandes princípios diretores de direito positivo 

corresponde à busca de estabilidade e de segurança que nossa época 

contemporânea espera do direito em maiúsculas. Os grandes princípios são o 

contrapeso à fragmentação dos valores, dos atores e dos sistemas, à sua fragilidade 

e à sua instabilidade. (MORANDDEVILLER apud MEDAUAR, 2010, p. 106)   

 

De acordo com (ALEXY, 2004, p. 38), princípios são mandamentos de otimização 

e sua satisfação seria um combinado entre as possibilidades fáticas e as possibilidades 

jurídicas. No Brasil a própria constituição federal destaca o valor dos princípios no 

ordenamento jurídico.  

 

 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade 

do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 
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seguintes:  [...] § 2º - Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não 

excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos 

tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. 

(BRASIL, 1988)   

 

No direito administrativo, segundo (MEDAUAR, 2011) os princípios são 

imprescindíveis principalmente pela falta de um código e por ser um ramo relativamente 

recente no ordenamento jurídico.   

A relevância dos princípios no direito administrativo vem comprovada na 

atualidade no chamado “direito administrativo comunitário” europeu: a Corte de justiça da 

União Europeia vem se valendo dos princípios do direito administrativo na solução de 

muitas questões, em especial na tutela dos direitos dos cidadãos ante medidas da 

Administração de estados integrantes. (MEDAUAR, 2011, p. 129)    

É importante ainda destacar que para (ALEXY, 2012) tanto as regras como os 

princípios são normas, levando-se em conta que ambas determinam o “dever ser”. 

Dentro desse contexto, o que se percebe é que a atividade da Administração Pública 

passou a ser vinculada a lei e norteada por princípios fundamentadores, que passaram a 

impor uma limitação ao poder estatal.  No Brasil, com base nessa premissa, o artigo 37 da 

Constituição de 1988 enumera princípios norteadores que devem ser aplicados à 

administração pública em geral, quais sejam, legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência.   

 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios 

de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência [...](BRASIL, 

1988) 

 

Cabe destacar, que é majoritário na doutrina brasileira, que além dos princípios 

explícitos na Constituição, existem outros princípios implícitos e não menos importantes, 

dos quais merecem destaque o princípio da finalidade, motivação, razoabilidade, 

proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse 

público e eficiência, os quais apesar de não estarem expressos no texto constitucional, são 
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contemplados explicitamente na Lei nº 9784/99, que regula o procedimento administrativo 

federal, lei que serve de base para todos os entes da administração pública que não tiver 

regulamento próprio. 

 

Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, 

finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, 

contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. (BRASIL, 1999) 

 

Da mesma forma, a Constituição portuguesa, em seu artigo 266, enumera 

explicitamente como princípios norteadores da administração pública em Portugal, a 

supremacia do interesse público, legalidade, igualdade, proporcionalidade, justiça, 

imparcialidade e da boa-fé.  

 
 

Artigo 266 

1. A Administração Pública visa a prossecução do interesse público, no respeito 
pelos direitos e interesses legalmente protegidos dos cidadãos. 

2. Os órgãos e agentes administrativos estão subordinados à Constituição e à lei e 

devem actuar, no exercício das suas funções, com respeito pelos princípios da 

igualdade, da proporcionalidade, da justiça, da imparcialidade e da boa-fé. 

(PORTUGAL, 1976) 

 

Cumpre destacar que no Código de Procedimento administrativo português os 

princípios trazem expressamente 17 (dezessete) artigos, tais como o Princípio da boa 

administração, da igualdade, da proporcionalidade, da justiça e da razoabilidade, da 

imparcialidade, da boa-fé, da colaboração com os particulares, da participação, da decisão, 

princípios aplicáveis à administração eletrônica, da gratuidade, da responsabilidade, da 

administração aberta, da proteção dos dados pessoais e da cooperação leal com a União 

Europeia. (PORTUGAL, 2015).  

De maneira geral, não existe uma grande diferença nos princípios otimizadores do 

Direito administrativo no Brasil e em Portugal e dentro do interesse do presente trabalho, na 

análise do procedimento administrativo, destacamos os princípios que o norteiam, sobre os 

quais faremos breves comentários, por sua importância nos dois países. 
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No Brasil, os princípios do processo administrativo estão contidos no art. 2º da Lei nº 

9.784/1999 (legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, 

ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência). Em Portugal, o 

código de procedimento administrativo demonstra ainda mais a força dos princípios, 

elencando-os em 16 artigos (legalidade, prossecução do interesse público e da proteção dos 

direitos e interesses dos cidadãos, da boa administração, igualdade, proporcionalidade, justiça 

e da razoabilidade, imparcialidade, boa-fé, colaboração com os particulares, participação, 

decisão, gratuidade, princípios aplicáveis à administração eletrônica, da administração aberta, 

princípio da proteção dos dados pessoais e Princípio da cooperação leal com a União 

Europeia), (PORTUGAL, 2015).  

 

1.1.1 Princípio da supremacia do interesse público: razoabilidade e proporcionalidade 

 

Quando se trata de Direito administrativo, um dos princípios basilares é a 

supremacia do interesse público. Preliminarmente, cabe definir ou melhor, tentar definir o 

que seja interesse público. Usando de termos gerais e pela própria semântica da expressão, 

o interesse público seria o contraponto do interesse privado. Ou seja, a administração 

pública deve zelar para ver atendido o interesse coletivo, o que não quer dizer que não haja 

limites com relação ao interesse privado.  

 

[...] as normas de direito público, embora protejam reflexamente o interesse 

individual, tem o objetivo primordial de atender ao interesse público, ao bem-estar 

coletivo. Além disso, pode-se dizer que o direito público somente começou a se 

desenvolver quando, depois de superados o primado do Direito Civil (que durou 

muitos séculos) e o individualismo que tomou conta dos vários setores da ciência, 

inclusive a do Direito, substituiu-se a ideia do homem com fim único do direito 

(própria do individualismo) pelo princípio que hoje serve de fundamento para todo 

o direito público e que vincula a Administração em todas as suas decisões: o de 

que os interesses públicos tem supremacia sobre os individuais. (PIETRO, 2013, p. 

69) 

 

Em linhas gerais as normas constitucionais brasileiras e portuguesas são fincadas 

em princípios similares. Frise-se que os dois países são considerados estados democráticos 
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de direito e dentre os objetivos primordiais estão as garantias de direitos sociais e 

individuais, segurança, liberdade, bem-estar, igualdade, dentre outros.  

Em tese, os interesses da administração pública e dos administrados não deveriam 

colidir entre si, mas nem sempre é o que acontece. No entanto, quando há essa colisão de 

interesses é preciso usar de ponderação e argumentação, e em vias de regra aplicar-se a 

solução que atenda aos interesses da maioria. 

Assim, se houve conflito entre dois ou mais direitos fundamentais, deverá o 

intérprete utilizar o princípio da concordância prática ou da harmonização que nada mais 

significa do que a aplicação, ao caso concreto, dos direitos com a necessidade de 

ponderação, de forma que o alcance de um deles, não promova a completa destruição de 

um ou de outro. (PIVA, 2009, p. 35)   

Tanto a Constituição portuguesa como a brasileira, trouxeram expressamente em 

seus textos a previsão de direitos fundamentais, direitos estes, que por sua própria 

nomenclatura são de suma importância e por isso devem ser sumariamente respeitados. 

Outrossim, é tarefa fundamental do Estado promover a harmonia entre os direitos 

fundamentais individuais e o interesse da coletividade, valendo-se par isso de 

proporcionalidade e razoabilidade.  

Segundo (MEDAUAR, 2011) não é unânime a separação entre proporcionalidade e 

razoabilidade e a proporcionalidade estaria associada como um sentido de amplitude ou 

intensidade na aplicação das normas.    

 

O princípio da proporcionalidade consiste, principalmente, no dever de não serem 

impostas, aos indivíduos em geral, obrigações, restrições ou sanções em medida 

superior àquela estritamente necessária ao atendimento do interesse público, 

segundo critério de razoável adequação dos meios aos fins. (MEDAUAR, 2011, p. 

138)    

 

Segundo (SILVA, 2002) a adequação precede a necessidade, que precede a 

proporcionalidade. No entanto nem sempre todas precisariam ser usadas, só se o caso não 

encontre solução, ou seja, a “a aplicação da regra da proporcionalidade nem sempre 

implica a análise de todas as suas três sub-regras” (SILVA, 2002, p. 34). Apesar de serem 

tratadas como sinônimos e ser difícil identificar as diferenças, é possível dizer que a 
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razoabilidade depende do enquadramento do caso concreto à regra geral para que esta seja 

aplicada.  A diferença entre proporcionalidade e razoabilidade em tese, seria estrutural. 

 

[...] um dever de harmonização do geral com o individual, como instrumento para 

determinar que as circunstâncias do fato devam ser consideradas, ou ainda para 

expressar que a aplicação da regra geral depende do enquadramento do caso 

concreto [...] (CARDOSO, 2009, p. 221)   

 

Diferentes ou similares, o importante é que ambos os princípios, quais sejam a 

proporcionalidade e a razoabilidade possam ser devidamente usados na proteção do 

cidadão em face de qualquer arbitrariedade que venha a ser praticada pela Administração 

Pública, principalmente no que concerne a possível limitação dos direitos fundamentais. 

 

1.1.2 Princípio da legalidade 

   

              De acordo com o artigo 3º, II, da Constituição da República portuguesa, “o estado 

subordina-se à Constituição e funda-se na legalidade democrática” (PORTUGAL, 1976) e 

de acordo com o art. 5º, inciso II, da Constituição Federal brasileira, “ninguém será obrigado 

a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”. Ou seja, toda atividade da 

administração pública nos dois países deve estar fundamentada na lei. É o chamado princípio 

da legalidade.  

 

[...] o princípio da legalidade representa a consagração da ideia de que a 

administração pública só pode ser exercida conforme a lei, sendo a atividade 

administrativa, por conseguinte, sublegal ou infralegal, devendo restringir-se à 

expedição de comandos que assegurem a execução da lei. Como a lei 

consubstancia, por meio de comandos gerais e abstratos, a vontade geral, 

manifestada pelo Poder que possui representatividade para tanto – o Legislativo - , 

o princípio da legalidade possui o escopo de garantir que a atuação do Pode 

Executivo nada mais seja senão a concretização dessa vontade geral. (MELLO 

apud ALEXANDRINO e PAULO, 2015, p. 210) 
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O princípio da legalidade está expresso nas duas constituições também nos 

capítulos que tratam de forma específica da administração pública, o artigo 266, I, da 

Constituição portuguesa e no artigo 37, da Constituição brasileira.  

 

[...] a Administração Pública não pode, por simples ato administrativo, conceder 

direitos de qualquer espécie, criar obrigações ou impor vedações aos 

administrados; para tanto, ela depende de lei. (PIETRO, 2013, p. 65) 

 

Segundo CUNHA JUNIOR (2014, p. 37), na relação administrativa, a vontade da 

Administração Pública é a que decorre da lei, não se aplicando a autonomia das vontades das 

relações entre particulares. 

Em suma, a legalidade é fundamento de todo e qualquer estado democrático de 

direito e se constitui a principal garantia contra possíveis arbitrariedades do estado frente 

aos direitos fundamentais dos seus cidadãos.  

 

1.1.3 Princípio da imparcialidade ou da impessoalidade 

 

Ao falar de administração pública, não se pode deixar de falar de imparcialidade ou 

impessoalidade. Como já visto anteriormente, a atividade administrativa está estritamente 

ligada a bases legais, em virtude disso, qualquer ato administrativo deve estar adstrito a lei, ou 

seja, à administração só é permitido aquilo que esteja dentro da lei. Prevalece também outro 

princípio de suma importância, que é a publicidade e transparência nos atos da administração 

pública. E por fim, um dos mais importante, a supremacia do interesse público. Todos esses 

princípios formam um conjunto que é fruto do estado democrático de direito e que visam 

basicamente proteger o cidadão de possíveis arbitrariedades. Nesse sentido, é que nesse rol, 

também estão incluídos o princípio da imparcialidade (Portugal) ou da impessoalidade 

(Brasil). Apesar de nomes diferentes, tanto a imparcialidade como a impessoalidade são 

sinônimos em se tratando do significado prático.  

 

A impessoalidade da atuação administrativa impede, portanto, que o ato 

administrativo seja praticado visando a interesses do agente ou de terceiros, devendo 
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ater-se à vontade da lei, comando geral e abstrato em essência. Dessa forma, impede 

perseguições ou favorecimentos, discriminações benéficas ou prejudiciais aos 

administrados. Qualquer ato praticado com objetivo diverso da satisfação do 

interesse público será nulo por desvio de finalidade. (ALEXANDRINO e PAULO, 

2015, p. 214) 

 

A impessoalidade ou imparcialidade está diretamente ligada a finalidade do ato 

administrativo, e este deve antes de tudo respeitar critérios estabelecidos em lei, que atendam 

ao interesse público e não a interesses próprios. 

Importante também para o que preceitua (CUNHA JÚNIOR, 2014, p. 38), segundo o 

qual, a atuação impessoal da administração pública é uma via de mão dupla, pois se aplica em 

relação ao administrado e ao administrador. Ou seja, a atividade administrativa deve satisfazer 

o interesse público, não beneficiando ou prejudicando pessoas determinadas. No mesmo 

sentido em que, o ato é atribuído a Administração pública e nunca ao gestor. 

 

[...] no princípio da impessoalidade se traduz a ideia de que a Administração tem 

que tratar a todos os administrados sem discriminações, benéficas ou detrimentosas. 

Nem favoritismo nem perseguições são toleráveis. Simpatias ou animosidades 

pessoais, políticas ou ideológicas não podem interferir na atuação administrativa e 

muito menos interesses sectários, de facções ou grupos de qualquer espécie. O 

princípio em causa é senão o próprio princípio da igualdade ou isonomia. (MELLO, 

2005, p. 68) 

 

Em suma, o princípio da impessoalidade ou da imparcialidade é a garantia que a 

atividade administrativa não visará jamais favorecer ou prejudicar uma pessoa específica, o 

que levará o ato a ser nulo, como já dito anteriormente, pelo desvio de sua finalidade. 

Ultrapassadas todas essas considerações, pode-se concluir que o estado democrático 

de direito, pressupõe o uso de instrumentos de controle que limitem a vontade do estado e 

assegurem o alcance da finalidade adequada, dentre os diversos instrumentos merece destaque 

o procedimento administrativo. O que passará a ser analisado.  

 

1.1.4. Princípio da publicidade e o princípio da administração aberta 
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Em Portugal, não existe no código de procedimento administrativo, de forma expressa, 

a previsão do princípio da publicidade, mas o artigo 17, intitulado de “Princípio da 

administração aberta”, traz de certa forma o mesmo objetivo, com algumas diferenças da 

publicidade, prevista no Brasil. 

 
 

1 — Todas as pessoas têm o direito de acesso aos arquivos e registos 

administrativos, mesmo quando nenhum procedimento que lhes diga diretamente 

respeito esteja em curso, sem prejuízo do disposto na lei em matérias relativas à 

segurança interna e externa, à investigação criminal, ao sigilo fiscal e à privacidade 

das pessoas. 2 — O acesso aos arquivos e registos administrativos é regulado por lei. 

(PORTUGAL, 2015) 

 

  
No Brasil até como consequência da previsão constitucional (artigo 37, CF/1988), 

todos os atos do processo devem ser divulgados pelos meios oficiais. Nesse sentindo, de 

acordo com (DI PIETRO, 2015, p. 770) o direito de acesso ao processo administrativo “é 

mais amplo do que o de acesso ao processo judicial”. No primeiro, qualquer pessoa é titular 

desse direito, “desde que tenha algum interesse atingido por ato constante do processo ou que 

atue na defesa do interesse coletivo ou geral, no exercício do direito à informação, assegurado 

pelo art. 5°, inciso XXXIII, da Constituição”. 

 

 

É evidente que o direito de acesso não pode ser exercido abusivamente, sob pena de 

tumultuar o andamento dos serviços públicos administrativos; para exercer esse 

direito, deve a pessoa demonstrar qual o seu interesse individual, se for o caso, ou 

qual o interesse coletivo que pretende defender. 

O direito de acesso ao processo não se confunde com o direito de “vista”, que 

somente é assegurado às pessoas diretamente atingidas por ato da Administração, 

para possibilitar o exercício do seu direito de defesa (DI PIETRO, 2015, p. 770-

771). 

 
 

Cabe destacar, que o direito de acesso ao procedimento administrativo, nos dois países 

pode ser restringido, mas tão somente nos casos previstos legalmente como razões de 

segurança nacional, investigação criminal e o direito à privacidade. 

 



 
 

30 
 

1.1.5 Princípio da gratuidade 

 
  

O artigo 15 do código de procedimento administrativo português consagra a 

gratuidade com a ressalva de que leis especiais não imponham o pagamento de taxas por 

despesas, encargos ou outros custos suportados pela Administração (PORTUGAL, 2015).  

Da mesma forma ocorre no Brasil, onde a regra da gratuidade foi consagrada pelo 

art. 2°, parágrafo único, inciso XI, da Lei nº 9.784/1999, que desautoriza a “cobrança de 

despesas processuais, ressalvadas as previstas em lei” (BRASIL, 1999).   

De acordo com pensamento de (MELLO, 2005, p. 517), no caso de onerosidade, 

quando a lei assim o determinar, “o que se haverá de garantir é a modicidade das taxas ou 

emolumentos porventura cobrados para acobertar despesas por ele suscitadas”.  

 

1.2. O controle da administração pública a partir do procedimento  

 

 Preliminarmente, convém destacar e nunca é demais frisar, que a atuação da 

administração pública está condicionada a princípios explícitos e implícitos, tanto no Brasil 

como em Portugal.  

Nesse contexto é que se encontra o ponto convergente entre o procedimento 

administrativo e a manutenção do estado democrático de direito. Assumindo especial 

relevância a necessidade em se seguir um processo justo e igualitário, seguindo os tramites 

legais, e garantindo acima de tudo a atuação da Administração pública pauta em valores da 

justiça e da plena democracia. 

Frise-se que nem em Portugal e nem no Brasil, apesar de ambos serem considerados 

Estado de direito democrático, o tema controle é tratado de forma explicita na Constituição 

Federal brasileira e nem na Constituição da República portuguesa, tampouco no Código de 

procedimento administrativo português.  

Acontece que a garantia da manutenção das atividades da administração pública 

dentro dos princípios que a regem, fazem com que o controle seja necessário. Por este motivo, 

quando se fala em Administração pública, o controle constitui um poder-dever, pela sua 

finalidade corretiva.  

 

A história demonstra que muitas constituições ricas na escritura de direitos eram 

pobres na garantia dos mesmos. As constituições de fachada, as constituições 
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simbólicas, as constituições álibi, as constituições semânticas, gastam muitas 

palavras na afirmação de direitos, mas pouco podem fazer quanto à sua efectiva 

garantia se os princípios da própria ordem constitucional não forem os de um 

verdadeiro Estado de direito. Isto conduz-nos a olhar noutra direcção: a dos 

princípios, bens e valores. (CANOTILHO, 1999, p. 20) 

 

 

De acordo com (PIETRO, 2013, p. 879) o controle da administração pública “não 

pode ser renunciado nem retardado, sob pena de responsabilidade de quem se omitiu”. Para 

(ALEXANDRINO E PAULO, 2015, p. 883), a sujeição das atividades administrativas do 

Poder público ao mais amplo controle possível é um corolário dos estados de direito.  

Dessa forma utilizando o conceito de (CARVALHO FILHO, 2007, p. 975), pode-se 

dizer que controle da Administração Pública é o conjunto de mecanismos jurídicos e 

administrativos por meio dos quais se exerce o poder de fiscalização e de revisão da atividade 

administrativa em qualquer das esferas de Poder.  

Para (CUNHA JUNIOR, 2014, p. 581), o controle da administração pública é poder 

de exame, de vigilância e correção que a própria Administração pública desempenha 

internamente sobre a sua própria atuação. E no pensamento de (PIETRO, 2013, p. 878), o 

controle da Administração abrange a Administração Pública considerada em sentido amplo. 

 

 

Controle administrativo é o conjunto de instrumentos que o ordenamento jurídico 

estabelece a fim de que a própria administração pública, os Poderes Judiciário e 

Legislativo, e ainda o povo, diretamente ou por meio de órgãos especializados, 

possam exercer o poder de fiscalização, orientação e revisão da atuação 

administrativa de todos os órgãos, entidades e agentes públicos, em todos os Poderes 

e níveis da Federação. A mais ampla sindicabilidade dos atos administrativos – e da 

atuação administrativa globalmente considerada, inclusive das omissões indevidas – 

é corolário da cidadania, fundamento da República, e garantia da legitimação da 

administração pública como aparato de concretização e defesa do interesse público.  

(ALEXANDRINO E PAULO, 2015, p. 885) 

 

 

O procedimento é uma forma que a administração tem de esclarecer a sociedade e 

principalmente ao interessado dos meios que foram utilizados para fazer que se chegasse a 

determinado ato, apresentando sua justificativa e seus argumentos, sempre pautados na 
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legalidade. Dito isto, tem-se que o procedimento também pode ser considerado uma das 

formas de controle da administração pública.  

Quando se trata de controle, pode-se dizer que o procedimento administrativo seria 

aquele através do qual a Administração Pública verifica a situação, analisa sob o ponto de 

vista da legalidade e por fim declara o seu posicionamento através do qual deverá ser pautada 

a conduta do administrado.  

 

Deve reconhecer-se que o procedimento não tem apenas uma função de 

imparcialidade (como imaginam os processualistas), mas é também um instrumento 

de eficácia e legitimação da actividade administrativa de modo que as suas regras 

são e devem ser dirigidas também à realização de uma nova legalidade: uma 

legalidade justiça. Também neste aspecto a actividade de preparação do acto final 

emerge simultaneamente como parâmetro e objeto de avaliação da legitimidade do 

próprio acto administrativo. (ANTUNES, 1998, p. 116-117) 

 

 

De acordo com (BATISTA JUNIOR, 2007, p. 191), com a procedimentalização 

desloca-se a solução do conflito para o momento em que eles precisamente se manifestam, 

isto é, no decurso procedimental. Segundo (DUARTE, 1996, p. 41), a intervenção dos 

particulares pela via do contraditório é ponto nuclear da antecipação do conflito que o 

procedimento hoje incorpora ao trazer a conflituosidade do momento “decisão/reação” para o 

momento anterior. 

 

O procedimento não pode ser entendido apenas como um método pré-estabelecido 

apenas para ordenar a passagem do acto menor para o acto maior ou o exercício da 

função por parte da autoridade. O procedimento hoje é algo muito mais de 

articulado, complexo e substancial; é uma realidade pluridimensional e não 

unidirecional, como o exige uma Administração igualmente pluridimensional, 

paritária e democrática. Uma administração pluridimensional não só do ponto de 

vista da pluralidade dos sujeitos administrativos, com maior ou menor autonomia, 

mas sobretudo na perspectiva da pluralidade política, económica, dos interesses e 

dos instrumentos da actividade administrativa.  (ANTUNES, 1998, p. 124-125) 

 

 

Em outras palavras é através do procedimento administrativo que se pode de fato 

controlar se determinada situação encontra-se dentro dos parâmetros legais. Sendo talvez, um 

dos instrumentos de maior eficácia, face a possibilidade assegurada de participação efetiva de 
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todas as partes envolvidas, com a estrita obrigação de seguir as regras e os princípios 

estabelecidos pela Administração pública. Frise-se que a essência do procedimento 

administrativo é justamente assegurar o contraditório e a ampla defesa, como fator essencial 

do Estado Democrático de Direito.  

Ou seja, até a pronuncia final da administração através da expedição de um ato 

administrativo, existe uma série de regras formais que são seguidas, o que garante a validade 

do referido ato.   Segundo (MEDAUAR, 2011, p. 163) o encadeamento sucessivo dos atos, 

ocorre não como algo eventual ou meramente lícito, mas como algo juridicamente necessário 

e obrigatório.  

 

A procedimentalização consiste na submissão das atividades administrativas à 

observância de procedimentos como requisito de validade das ações e omissões 

adotadas. Significa que a função administrativa se materializa em atividade 

administrativa, que é um conjunto de atos. Esse conjunto de atos deve observar uma 

sequência predeterminada, que assegure a possibilidade de controle do poder 

jurídico para realizar os fins de interesse coletivo e a promoção dos direitos 

fundamentais. (JUSTEN FILHO, 2010, p. 303) 

 

 

De acordo com o foco do presente trabalho, numa análise prévia acerca do 

licenciamento ambiental, pode-se perceber uma conexão que envolve diversos princípios e 

por isso a importância de se estabelecer um procedimento administrativo, com o objetivo 

maior de tutela do meio ambiente, mas assegurando o trabalho e a livre iniciativa, bem como 

outros direitos decorrentes desses basilares, dentro do contexto ambiental.  

A exigência de procedimentalização aqui em tela, surge a partir do momento em que 

se pretende promover atividade que pode causar algum impacto ambiental. O objetivo maior é 

garantir a conservação do ambiente, detectando a atividade impactante e o que pode ser feito 

para mitigar o impacto e caso não haja essa possibilidade, a proibição da atividade.  

Logo, a conclusão tem que ser devidamente fundamentada e pautada dentro do 

princípio da legalidade. De acordo com (PIETRO, 2013, p. 621) o estabelecimento de 

procedimentos e o seu cumprimento fiel são imprescindíveis, afetando diretamente os 

administrados de forma coletiva ou individual.  

 

O procedimento administrativo é hoje um instrumento indispensável ao 

desenvolvimento da actividade administrativa e o ponto de encontro entre 
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Administração e o cidadão, pelo que não é concebível um percurso frequentemente 

longo e tortuoso sem que seja possível um controlo da parte mais débil, no sentido 

de uma tutela antecipada dos seus legítimos interesses. (ANTUNES, 1998, p. 163-

164) 

 

Outrossim, se a Administração Pública tem a responsabilidade de garantir a 

realização dos direitos fundamentais é preciso antes e acima de tudo que se defina os meios 

para assegurá-los. Por tais motivos é que se entende aqui a perfeita compatibilidade da 

exigência da procedimentalização de licenciamento ambiental como forma de controle na 

tutela do ambiente.   

 

Por mais que os procedimentos concretamente sejam variados, é ponto comum 

submeter o exercício da função administrativa à observância de procedimentos, que 

se afirmam como meio constitucionalmente imposto para a limitação do poder 

estatal e garantia de respeito aos valores democráticos. (JUSTEN FILHO, 2010, p. 

295) 

       

 

A Lei Federal nº 6.938 de 31 de agosto de 1981 estabeleceu em seu artigo 9º, inciso 

IV, como um dos instrumentos da política nacional do meio ambiente o licenciamento e a 

revisão de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras (BRASIL, 1981), tema que será 

mais amplamente debatido em capítulo posterior.  

Por todo exposto, a legitimidade do interesse público está diretamente ligada aos 

aspectos fundamentais do estado democrático de direito, dessa maneira, se conclui que por 

meio de leis e normas reguladoras, o procedimento administrativo é garantia da busca do bem 

comum e forma de controle da Administração Pública para que possa concretizar o bem 

comum em questão. Dessa forma, é forçoso estabelecer os procedimentos necessários para 

que a decisão da Administração Pública seja fundamentada e em observância aos princípios 

norteadores da administração.  
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2. O LICENCIAMENTO AMBIENTAL E O DEVER DE TUTELA DO AMBIENTE 

NO BRASIL E EM PORTUGAL      

 2.1 Homem versus natureza ou homem e natureza? 

A tutela do ambiente é uma questão complexa em virtude de sua amplitude, em 

virtude disso, um dos primeiros pontos a ser tratado é a relação do homem com a natureza. O 

licenciamento ambiental é justamente a forma de controle da administração pública de forma 

a minimizar os impactos provocados pelo homem. Falar em tutela do ambiente é muito mais 

do que simplesmente narrar sobre instrumentos legais. 

Analisando o contexto histórico, pode-se perceber que o homem, enquanto ser 

racional, demorou muito para se sensibilizar acerca da finitude dos recursos naturais e da 

necessidade de mudança de comportamento do homem em relação ao ambiente para que as 

futuras gerações possam usufruir também de todos os recursos que hoje ainda estão 

disponíveis para uso. 

Dessa maneira, esse capítulo começa com uma análise da relação do homem com a 

natureza, levantando preliminarmente o questionamento acerca dessa relação. Assim, seria o 

homem adversário da natureza ou o homem é parte da natureza? A construção desse 

pensamento tem relação direta com as mudanças de paradigmas instituídas após os 

desmandos da segunda guerra mundial e o ápice veio com a realização da Conferência da 

ONU, ocorrida em Estocolmo em 19723. 

Nesse contexto, vieram mudanças significativas e a principal delas foi a ideia de 

necessidade de se construir sociedades sustentáveis. A tutela do ambiente envolve além do 

direito, a visão de outras áreas do conhecimento como a filosofia, a sociologia, a antropologia 

e a história. 

Durante muito tempo, fomentou-se a ideia de que tudo que a natureza produzia era 

infinito e como consequência, o modelo predominante era o da mera exploração. A história 

antiga mundial mostra que enquanto pode, o homem extraiu de forma indiscriminada tudo 

que a natureza pode lhe oferecer.  

Até meados do século XX, a humanidade foi marcada por grandes tragédias. 

Tragédias essas oriundas da exploração do homem pelo próprio homem e da briga pelo 

acúmulo de riquezas. Era necessária uma mudança de paradigmas que rompesse com 
                                                 
3 A protecção do ambiente é uma tarefa em vários sentidos “larger than life”: não só porque se projecta ad 

infinitum, durante o tempo em que a espécie humana conseguir sobreviver no planeta terra- numa dimensão 
intergeracional-, como também porque implica uma reconversão dos modelos de desenvolvimento económico, 
hoje, já, numa tentativa de os conter em face da depauperação dos recursos naturais gerada pelo seu 
funcionamento desregrado. (GOMES, 2007, p. 14)  
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modelos exclusivos de exploração. Logo, se o homem era o principal ator nesse 

movimento de mera exploração, era necessário que se tornasse o principal ator no processo 

de uso racional. Afinal, desenvolvimento significava melhoria na qualidade de vida em 

muitos aspectos4. 

É assim que, segundo Sachs (2002, p. 47), “desenvolvimento e direitos humanos 

alcançaram proeminência na metade do século, como duas ideias-força destinadas a 

exorcizar os horrores da Segunda Guerra mundial”. Direitos humanos são mais do que 

normas, são valores e princípios que objetivam assegurar a dignidade da pessoa humana, 

independente de raça, cor, credo e religião.  

Dentro desse contexto, é que em meados dos anos 60 e início da década de 70, que 

surge o que Diegues (2001, p. 39) chama de “proposta do desenvolvimento sustentado”. O 

ambiente passa a ser base do crescimento e para isso é preciso pensar em estratégias para 

que utilizem as suas riquezas, mas que esse uso, se dê de forma racional.  

 

A Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente Humano, de 1972, ocorrida em 

Estocolmo, colocou do meio ambiente na agenda internacional. Ela foi precedida 

pelo encontro Founex, de 1971, implementado pelos organizadores da Conferência 

de Estocolmo para discutir, pela primeira vez, as dependências entre o 

desenvolvimento e o meio ambiente, e foi seguida de uma série de encontros e 

relatórios internacionais que culminaram, vinte anos depois, com o Encontro da 

Terra no Rio de Janeiro. (SACHS, 2002, p. 48) 

 
 

A questão é válida e atual, remontando à necessidade de se criar novas utopias para 

o século XXI, pensando na “diversidade de sociedades sustentáveis, com opções 

econômicas e tecnológicas diferenciadas, voltadas principalmente para o “desenvolvimento 

harmonioso das pessoas” e de suas relações com o mundo natural” (DIEGUES, 2001, p. 

55), propondo de certa forma o que (SANTOS, B., 2007) propõe como quebra do 

pensamento hegemônico. 

 

                                                 
4 [...] o direito ao ambiente é um direito subjectivo público, cujo radical axiológico primordial é o princípio da 
dignidade da pessoa humana. Constitui um direito complexo, no qual confluem posições jurídicas de natureza 
diferenciada- que não perturbam sua identificação como direito subjectivo, nomeadamente com vista à 
possibilidade da sua invocação contra entidades públicas, em caso de lesão da esfera jurídica de seus titulares. 
(SILVA apud GOMES, 2007, p. 108) 
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Agora, o foco da atenção concentra-se tanto na relação das forças produtivas com as 

forças sociais, como com a natureza. A preocupação com a degradação do fator 

humano é estendida ao meio ambiente que agora é percebido como uma base de 

recursos finitos que estabelece severos limites a um crescimento econômico 

contínuo e à própria reprodução da espécie humana. (LEIS, 1999, p. 121) 

 

 
No entanto, apesar de mais de 50 anos do início desse processo, o homem ainda tem 

uma visão equivocada do que é conservação ambiental, resumindo a preocupação ambiental à 

criação de parques e reservas ecológicas, limitando o ambiente apenas a plantas e animais 

silvestres ou selvagens. O maior equívoco parte do próprio homem que não se considera um 

ser integrante da natureza e considera a degradação ambiental como necessária consequência 

dos avanços tecnológicos. Ideias que foram as molas propulsoras para a degradação ambiental 

crescente.  

 

A natureza por muito tempo se apresentou assim: como o que está fora, o exterior, 
de onde se poderia extrair, que se poderia transformar, onde se poderia depositar o 
que se tinha em excesso. A humanidade, as “placas físicas” de homens, ocupam a 
terra inteira, não resta nenhuma reserva, nenhuma exterioridade. Globalidade rima 
com fragilidade. (LARRÈRE, 2012, p. 15)  

 

 
A ideia básica seria de que fosse estabelecida uma regra, na qual os homens retiram da 

natureza, de forma sensata o que precisam. Ou seja, o homem deixa o papel de mero 

predador/consumidor, e passa a ser antes de tudo aquele que conserva pensando no futuro. A 

relação deixa de ser exploratória/predatória e passa a ser equilibrada/consciente. Isso faz com 

que ao invés de esgotar os recursos naturais e provocar mudanças desastrosas no meio natural, 

o homem passe a assegurar o mesmo direito de usufruir que teve às futuras gerações. É a 

redescoberta da solidariedade, a formação de uma cadeia conservacionista ininterrupta. 

 

 

O equilíbrio da natureza não é, atualmente, o mesmo que vigorava na era 

pleistocênica, mas continua existindo: um sistema complexo, preciso e altamente 

integrado de relações entre os seres vivos que não pode ser ignorado sem riscos, da 

mesma forma como a lei da gravidade não pode ser desafiada impunemente por um 

homem empoleirado à beira de um precipício. O equilíbrio da natureza não é um 

status quo; é fluído, em perpétua mudança, em constante estado de ajuste. O ser 
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humano também é parte desse equilíbrio. Às vezes o equilíbrio pende a seu favor; 

outras vezes, muitas vezes em decorrência de suas próprias atividades-, ele pende 

para o lado contrário ao seu. (CARSON, 2010, p. 209)  

 
 

Particularmente, com base nas leituras e nos estudos realizados durante esta pesquisa, 

acredita-se ser preciso mudar a ideia de que nem o homem e nem a natureza exercem um 

protagonismo isolado. Ambos se completam. Um não existe sem o outro. Assim, como todo 

respeito as mais diversas correntes doutrinárias, endossamos como termo mais adequado em 

termos ambientais, biocentrismo, a vida como centro. Há correntes ainda que prefiram o 

termo “ecocentrismo”, do qual se depreende do prefixo “eco” o sinônimo de casa/habitat, logo 

grosso modo, o centro das preocupações seria o habitat.  

Ante todo o exposto, há de se concluir que o homem faz parte da natureza e assegurar a 

conservação desta é também assegurar seus direitos e ao mesmo tempo cumprir com deveres 

para consigo mesmo e para com as outras espécies de seres vivos sejam estes animais ou 

vegetais. A responsabilidade humana é maior ante sua capacidade de pensar, motivo pelo qual 

faz com que o homem chame para si a responsabilidade pelo bom uso dos recursos naturais e 

do ambiente em que vive. Logo, independente da teoria a ser adotada, haverá sempre 

imputada ao homem à responsabilidade por seus atos lesivos. 

 
 

2.2. O direito do ambiente no mundo 

 

Dentro de todo o contexto histórico, a partir das premissas fincadas na Declaração 

de Direitos Humanos, surgem novas ideias e novos conceitos. Ao mesmo tempo que tem 

deveres, o homem é também sujeito de direitos, direitos naturais e inalienáveis, os 

chamados direitos fundamentais. Os direitos fundamentais foram divididos em gerações ou 

dimensões (liberdade (1ª dimensão), igualdade (2ª dimensão) e fraternidade (3ª dimensão)). 

Surgiram de forma gradativa, seguindo a demanda da época. De acordo com Silva (2005, 

p. 122), “a tarefa fundamental do Estado Democrático de Direito consiste em superar as 

desigualdades sociais e regionais e instaurar um regime democrático que realize a justiça 

social”.  

 



 
 

39 
 

[...] enquanto os direitos de primeira geração (direitos civis e políticos) – que 

compreendem as liberdades clássicas, negativas ou formais – realçam o princípio da 

liberdade e os direitos de segunda geração (direitos econômicos, sociais e culturais) 

– que se identificam com as liberdades positivas, reais ou concretas – acentuam o 

princípio da igualdade, os direitos de terceira geração, que materializam poderes de 

titularidade coletiva atribuídos genericamente a todas as formações sociais, 

consagram o princípio da solidariedade e constituem um momento importante no 

processo de desenvolvimento, expansão e reconhecimento dos direitos humanos, 

caracterizados enquanto valores fundamentais indisponíveis, pela nota de uma 

essencial inexauribilidade. [...] (LAFER apud MELLO, 1995, p. 23) 

 

Em 1972, a Conferência de Estocolmo, promovida pela Organização das Nações 

Unidas é o marco mundial que assinala a mudança paradigmática, compilando os mais 

diversos conceitos, é o primeiro grande debate mundial sobre o meio ambiente.  

 

A Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente Humano, de 1972, ocorrida em 

Estocolmo, colocou do meio ambiente na agenda internacional. Ela foi precedida 

pelo encontro Founex, de 1971, implementado pelos organizadores da Conferência 

de Estocolmo para discutir, pela primeira vez, as dependências entre o 

desenvolvimento e o meio ambiente, e foi seguida de uma série de encontros e 

relatórios internacionais que culminaram, vinte anos depois, com o Encontro da 

Terra no Rio de Janeiro. (SACHS, 2002, p. 48) 

 

Foi o primeiro passo para se pensar em um novo modelo de desenvolvimento, que 

fosse totalmente contrário ao padrão exploratório em vigor até então. Modelo que mostra o 

homem em total antagonismo com a natureza e que compromete o futuro das próximas 

gerações. 

 

O homem é ao mesmo tempo criatura e criador do meio ambiente, que lhe dá 

sustento físico e lhe oferece a oportunidade de desenvolver-se intelectual, moral, 

social e espiritualmente. A longa e difícil evolução da raça humana no planeta 

levou-a a um estágio em que, com o rápido progresso da Ciência e da Tecnologia, 

conquistou o poder de transformar de inúmeras maneiras e em escala sem 

precedentes o meio ambiente. Natural ou criado pelo homem, é o meio ambiente 
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essencial para o bem-estar e para gozo dos direitos humanos fundamentais, até 

mesmo o direito à própria vida. (ONU, 1972) 

 

A Estocolmo 72 gerou 23 (vinte e três) princípios, pensando nas presentes e futuras 

gerações, destacando já em seu Princípio 1(um), os direitos fundamentais e as suas três 

dimensões. 

 

1 - O homem tem o direito fundamental à liberdade, à igualdade e ao desfrute de 

condições de vida adequadas, em um meio ambiente de qualidade tal que lhe 

permita levar uma vida digna, gozar de bem-estar e é portador solene de obrigação 

de proteger e melhorar o meio ambiente, para as gerações presentes e futuras. A esse 

respeito, as políticas que promovem ou perpetuam o “apartheid”, a segregação 

racial, a discriminação, a opressão colonial e outras formas de opressão e de 

dominação estrangeira permanecem condenadas e devem ser eliminadas. (ONU, 

1972). 

 

Estocolmo em 1972 é um marco na associação entre desenvolvimento econômico e 

social, o socioambientalismo.  De acordo com (SANTILLI, 2005, p. 35), o 

socioambientalismo se baseia no pressuposto de que políticas públicas ambientais só 

teriam eficácia social e sustentabilidade política se promovessem uma repartição 

socialmente justa e equitativa dos benefícios derivados da exploração dos recursos 

naturais.  

A participação do Brasil na Estocolmo 72 foi além das questões ambientais e 

envolveu articulações políticas diante do medo de se comprometer o desenvolvimento do 

país, por conta das preocupações ambientais. Não se pode dizer que o país teve pouca ou 

quase nenhuma participação na Conferência de Estocolmo, mas o seu papel na fase 

preparatória foi de relevância fundamental, para dar destaque ao país.  

 

Alguns setores do ambientalismo brasileiro apontam para a atitude do Brasil em 

Estocolmo como um erro histórico: o Brasil ajudou a bloquear a agenda ambiental 

pelo temor à criação de instrumentos que legitimassem a diminuição da soberania, 

temor que só se justificava pelos abusos que eram cometidos pelo Governo, 

principalmente na área de direitos humanos. (LAGO, 2006, p. 142) 
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Os reflexos da participação da Estocolmo 72 trouxeram algumas mudanças para o 

país, como a criação de uma Secretaria de Meio Ambiente, mas o socioambientalíssimo no 

Brasil só ganha força apenas na década de 80, principalmente com a edição da Lei nº 

6980/81, que implementa a Política Nacional do Meio Ambiente.  A lei em questão define 

em seu artigo 2º o chamado desenvolvimento sustentável: 

 

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 sócio-econômico, aos interesses da segurança 

nacional e à proteção da dignidade da vida humana. (BRASIL, 1981) 

 

 Para participar da Estocolmo 72, Portugal criou o que se pode chamar de primeira 

estrutura estatal para o Ambiente, era uma Comissão vinculada a Junta Nacional de 

Investigação Científica e Tecnológica. Posteriormente a Conferência, já em 1974, foi criada a 

primeira Secretaria de Estado do Ambiente, mas que só ganhou de fato capacidade de 

intervenção, cerca de 3 anos após a Constituição de 1976, quando foi incorporada pelo 

Ministério da Qualidade de Vida.  

 

O entusiasmo da Constituição de 1976 pelos direitos fundamentais, resposta mais 

que compreensível ao longo período de apagamento das liberdades vivido sob a 

égide da Constituição de 1933, contribuiu naturalmente para a adesão à fórmula do 

direito ao ambiente. Ensombrou, contudo, a dimensão − já relevada em Estocolmo − 

do dever de proteção do ambiente. A indeterminação do objeto do pretenso direito − 

impossibilidade de aferir o quantum individual de fruição dos componentes 

ambientais naturais de que cada indivíduo necessita − acaba por contaminar a 

compreensão do objeto do dever (quando entendido a partir das mesmas premissas). 

(GOMES, 2012, p. 18) 

 

No entanto, nos dois países, ainda se via pouca sensibilidade no tocante às causas 

ambientais. De acordo com Santilli (2005), o sociomabientalismo está diretamente ligado ao 
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processo de redemocratização de um país. No Brasil, foram três importantes marcos, o fim do 

regime militar, a Constituição de 1988 e a ECO 92, e em Portugal, a Constituição de 1976. Na 

defesa do ambiente, sem dúvida um ponto dos mais importantes é justamente a sensibilização 

dos atores sociais. E isso ainda estava muito distante de acontecer nos dois países. Se é que já 

aconteceu.  De acordo com (MILARÉ, 2009, p. 71) existem duas precondições para o 

desenvolvimento da sustentabilidade: a capacidade natural de suporte e a capacidade de 

sustentação.  

Tanto na Constituição portuguesa como na brasileira, o direito ao ambiente 

ecologicamente equilibrado é um típico direito fundamental de terceira geração. O direito 

ao ambiente ultrapassa os limites da individualidade e contempla toda a coletividade. Ou 

seja, não é titular desse direito apenas um indivíduo, mas todos indistintamente, são os 

chamados direitos difusos. Ao mesmo tempo em que é um direito de todos, mantê-lo 

ecologicamente equilibrado é um dever de todos. Logo, se  a responsabilidade é apenas do 

Estado para se assegurar um direito, muito mais difícil assegurar esses direitos, quando a 

responsabilidade é compartilhada. 

 

A via mais adequada para a proteção da natureza, em minha opinião, é a que 

decorre da lógica da protecção jurídica individual, partindo dos direitos 

fundamentais e, considerando que as normas reguladoras do ambiente se destinam 

também a protecção dos interesses dos particulares, que desta forma são titulares 

de direitos subjectivos públicos. (SILVA, 2002, p. 27)  

 

Para garantir a efetividade dos direitos fundamentais, uma forma de grande eficácia 

é a promoção e implementação de políticas públicas. Segundo Comparato (1997, p. 18), 

“as políticas públicas são programas de ação governamental”. Têm objetivos amplos em 

benefício da coletividade, dentre os quais merecem destaque a melhoria de condições 

sociais, econômicas e políticas. 

 

[..] políticas públicas são programas de ação governamental visando a coordenar os 

meios à disposição do Estado e as atividades privadas, para a realização de objetivos 

socialmente relevantes e politicamente determinados. As políticas públicas podem 

ser entendidas como o conjunto de planos e programas de ação governamental 

voltados à intervenção no domínio social, por meio dos quais são traçadas as 
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diretrizes e metas a serem fomentadas pelo Estado, sobretudo na implementação dos 

objetivos e direitos fundamentais dispostos na Constituição [...] (BUCCI, 2002, p. 

259) 

 

Segundo Lopes (2008), até sua implementação, as políticas públicas passam por um 

processo de formulação que abrange cinco fases, que vão desde a formação da agenda ou 

seleção de prioridades até a fase de avaliação pós-implementação. “Na prática estas fases 

se interligam entre si, de tal forma que essa separação se dá mais para facilitar a 

compreensão do processo” (LOPES, 2008, p. 10).  Mas a definição de uma agenda, só vem 

mesmo quando existe a sensibilização das pessoas para determinado problema. Nas 

palavras de (SOUZA, 2006, p. 13), para que uma determinada circunstância ou evento se 

transforme em um problema, é preciso que as pessoas se convençam de que algo precisa 

ser feito.  

Seguindo o pensamento de Milaré (2009), cabe aqui uma reflexão acerca das 

formas de instituição das políticas públicas. Para o grande público isso talvez não importe 

diferença nenhuma, mas a depender de como seja instituída, se por uma lei ou um decreto, 

a força e a função podem ser diferentes. O Brasil desde 1981 tem uma Política Nacional do 

meio ambiente. Portugal tem uma lei de bases do ambiente desde 1987, mas uma política 

do ambiente, apesar de inúmeros esforços, de fato nunca saiu da teoria. 

Um ponto a ser observado, principalmente com relação ao Brasil e a Portugal é o fato 

de que após a previsão constitucional da proteção ambiental, passou a compor o arcabouço 

jurídico luso-brasileiro uma série de leis que discorriam sobre a matéria. Mas vale a 

ressalva de que apenas leis não são suficientes para assegurar a proteção ambiental. São de 

fato um fator importante, mas não o único.  

No que diz respeito aos problemas ambientais nos dois países e no mundo, as 

décadas de 70 e 80 guardam marcos na sensibilização de que os recursos naturais não são 

infindáveis e que se não se nada fosse feito, em pouco tempo haveria um colapso sem 

precedentes. No pensamento de (SACHS, 2009, p. 282), “toda cidade é um ecossistema. 

Portanto, dispõe de um potencial de recursos desperdiçados, mal utilizados, latentes, que é 

preciso valorizar em benefício das populações”. 

Mundialmente falando, outro ponto que merece ser lembrado é a Assembleia Geral 

da ONU, que criou no ano de 1983, a Comissão Mundial Sobre o Meio Ambiente e 
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Desenvolvimento, a qual objetivava a promoção de audiências em todo o mundo. Ao final, no 

ano de 1987, a comissão apresentou um documento intitulado de Our Common Future ou 

Relatório Brundtland, como o resultado das discussões. Merece destaque, que é a partir daí 

que se firma mundialmente o conceito de desenvolvimento sustentável e alerta o mundo para 

a necessidade de se repensar a política de consumo. O relatório de Brundtland traz à tona as 

ideias conservacionistas, pois ao mesmo tempo que endossa o crescimento econômico, busca 

uma forma de conciliá-lo com as questões ambientais e sociais. 

 Após 20 anos da Conferência de Estocolmo, os países do planeta movidos pelo 

desejo de conservar o ambiente, realizam no Brasil, a Conferência das Nações Unidas 

sobre o Ambiente e o Desenvolvimento, a famosa Eco 92. Como resultado de suma 

importância, veio a assinatura da chamada Agenda 21, documento que constitui uma série 

de metas para a melhoria das condições ambientais do planeta. A diferença da Estocolmo 

72 para a Eco 92, é o acordo estabelecido entre 179 países.  A Agenda 21 é o mais 

importante marco para a consolidação do pensamento da necessidade de agir localmente, 

reforçando a ideia de que o homem que vive naquele lugar é o principal responsável pela 

conservação do mesmo, principal ator no processo de desenvolvimento sustentável local, 

como exercício pleno da cidadania. 

Ainda como consequência da ECO 92 e das metas traçadas, no ano de 1997 foi 

elaborado o Protocolo de Kyoto, objetivando a redução de emissão de gases como forma 

de conter o efeito estufa.  O Princípio 1 da Declaração do Rio de Janeiro sobre o Meio 

Ambiente e Desenvolvimento traz em seu enunciado: 

 

[...] Os seres humanos constituem o centro das preocupações relacionadas com o 

desenvolvimento sustentável. Têm direito a uma vida saudável e produtiva, em 

harmonia com a natureza. [...] (UNITED NATIONS, 1992) 

 

2.3.    O direito do ambiente em Portugal  
 

Portugal teve sua primeira constituição em 1822. Apesar do regime monárquico, foi 

uma Constituição resultante de um processo revolucionário, elaborada por uma Assembleia 

Constituinte eleita para este fim e teve como caraterística marcante a presença das ideias 
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liberais como a soberania nacional, a independência de poderes e a consagração de direitos 

fundamentais. 

De 1822 até os tempos atuais, Portugal teve 06 (seis) constituições, sendo três 

durante a Monarquia e três durante a república e o que todas têm em comum é que foram 

precedidas de uma revolução. 

Importante salientar que não existe consenso na doutrina acerca de em qual das 

Constituições a proteção ambiental de fato passou a fazer parte do texto constitucional. A 

Constituição de 1822 trouxe como um dever para as câmaras municipais o plantio de árvores 

em terrenos de sua responsabilidade e o texto constitucional de 1933 o dever de proteger bens 

naturais. De acordo com (GOMES, 2012, p. 10), o dispositivo na Constituição de 1822, era 

“um incentivo ao desenvolvimento rural” e o artigo 52 da Constituição de 1933, “não tinha 

qualquer intenção ecológica e visava a preservação do patrimônio cultural”. Mas se ainda não 

fazia parte do texto constitucional, dispositivos infralegais já demonstravam uma tendência ao 

protecionismo ambiental no país, ou seja, já existia uma preocupação com bens ambientais 

tidos como finitos, como a água.   

A Constituição em vigor é de 1976 e mesmo com seus 40 anos, já foi revisada 

cinco vezes. Segundo a doutrina majoritária, a atual Constituição portuguesa pode ser 

considerada a mais democrática de todas as constituições do país. Em seu bojo, um vasto 

leque de direitos sociais, econômicos e culturais e um extenso rol de direitos fundamentais, 

dentre os quais o direito ao ambiente e qualidade de vida. 

 

Artigo 66.º 

Ambiente e qualidade de vida 

 1. Todos têm direito a um ambiente de vida humano, sadio e ecologicamente 

equilibrado e o dever de o defender. 

2. Para assegurar o direito ao ambiente, no quadro de um desenvolvimento 

sustentável, incumbe ao Estado, por meio de organismos próprios e com o 

envolvimento e a participação dos cidadãos: 

a) Prevenir e controlar a poluição e os seus efeitos e as formas prejudiciais de 

erosão;  

b) Ordenar e promover o ordenamento do território, tendo em vista uma correcta 

localização das actividades, um equilibrado desenvolvimento sócio-económico e a 

valorização da paisagem;  
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c) Criar e desenvolver reservas e parques naturais e de recreio, bem como classificar 

e proteger paisagens e sítios, de modo a garantir a conservação da natureza e a 

preservação de valores culturais de interesse histórico ou artístico;  

d) Promover o aproveitamento racional dos recursos naturais, salvaguardando a sua 

capacidade de renovação e a estabilidade ecológica, com respeito pelo princípio da 

solidariedade entre gerações;  

e) Promover, em colaboração com as autarquias locais, a qualidade ambiental das 

povoações e da vida urbana, designadamente no plano arquitectónico e da protecção 

das zonas históricas;  

f) Promover a integração de objectivos ambientais nas várias políticas de âmbito 

sectorial;  

g) Promover a educação ambiental e o respeito pelos valores do ambiente;  

h) Assegurar que a política fiscal compatibilize desenvolvimento com protecção do 

ambiente e qualidade de vida. (PORTUGAL, 1976) 

 

No ano de 1987 é editada a Lei de Bases do Ambiente, com o objetivo de definir as 

bases da política de ambiente, como forma de regulamentar o disposto nos artigos 9.º e 66.º da 

Constituição da República Portuguesa/1976, identificando de forma clara e direta, todos os 

instrumentos que deveriam direcionar as ações do país com relação a política ambiental. É 

bem verdade que, das muitas regulamentações previstas, muitas não saíram nem do papel.  

Em 1995, com a revisão do Código Penal, ambiente, enquanto bem jurídico recebeu 

a proteção da legislação penal, passando a ser incluídos os chamados de crimes ecológicos:  

 

Artigo 278: Danos contra a natureza  

1- Quem, não observando disposições legais ou regulamentares, eliminar 

exemplares de fauna ou flora ou destruir habitat natural ou esgotar recursos do 

subsolo, de forma grave, é punido com pena de prisão até 3 anos ou com pena de 

multa até 600 dias. Para os efeitos do número anterior o agente atua de forma grave 

quando:  

a) Fizer desaparecer ou contribuir decisivamente para fazer desaparecer uma ou mais 

espécies animais ou vegetais de certa região;  

b) Da destruição resultarem perdas importantes nas populações de espécies de fauna 

ou flora selvagens legalmente protegidas;  

c) Esgotar ou impedir a renovação de um recurso do subsolo em toda uma área 

regional.  
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3- Se a conduta referida no n.º 1 for praticada por negligência, o agente é punido 

com pena de prisão até 1 ano ou com pena de multa.  

 

Artigo 279: Poluição  

1 - Quem, em medida inadmissível: Poluir águas ou solos ou, por qualquer forma, 

degradar as suas qualidades; Poluir o ar mediante utilização de aparelhos técnicos ou 

de instalações ou Provocar poluição sonora mediante utilização de aparelhos 

técnicos ou de instalações, em especial de máquinas ou de veículos terrestres, 

fluviais, marítimos ou aéreos de qualquer natureza; é punido com pena de prisão até 

3 anos ou com pena de multa até 600 dias. 

 2 - A poluição ocorre em medida inadmissível sempre que a natureza ou os valores 

da emissão ou da imissão de poluentes contrariarem prescrições ou limitações 

impostas pela autoridade competente em conformidade com disposições legais ou 

regulamentares e sob cominação de aplicação das penas previstas neste artigo.  

Artigo 280: Poluição com perigo comum  

1- Quem, mediante uma conduta descrita no n.º 1 do artigo anterior, criar perigo 

para a vida ou para a integridade física de outrem, ou para bens patrimoniais alheios 

de valor elevado, é punido com pena de prisão:  

a) De 1 a 8 anos, se a conduta e a criação do perigo forem dolosas;  

b) Até 5 anos, se a conduta for dolosa e a criação de perigo ocorrer por negligência. 

(PORTUGAL, 2015) 

 

Em 2014, a Lei de bases do ambiente foi totalmente reformulada. Dos 52 artigos, 

restaram apenas 24, o que gerou uma discussão doutrinária. Para alguns, a minoria, a Lei nº 

19/2014 tornou-se mais conceitual e quase sem normas que visem proibir ou ditar alguma 

conduta, mas normas que são amplas em seus conceitos e trazem inovações como o uso do 

termo “conservar” ao invés de preservar.   

No entanto, para muitos, a lei revisada decididamente tornou-se uma Lei de bases do 

ambiente e de suma importância, porque passa a partir de então, a descrever princípios 

ambientais que em 1987, não foram contemplados como deveriam e que agora estão 

expressos, como o princípio do poluidor-pagador, da precaução e prevenção e do 

desenvolvimento sustentável. Em verdade, para uma lei que define bases, a lei 11/1987 é que 

abrangia além do que deveria. 
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[...] se tratava de uma lei pioneira, num domínio onde escasseava a regulação, o 

diploma em questão apresenta grandes desenvolvimentos de certas e determinadas 

matérias e tem um conteúdo que vai além daquilo que se espera duma lei de bases. 

(SILVA, 2011, p.10) 

 

Quanto a nova lei (19/2014), acredita-se particularmente que o fato de ser tão ampla 

conceitualmente prescinde uma falha ao deixar em aberto propostas de políticas públicas 

ambientais. Principalmente se levar em conta a estatística negativa da primeira edição da lei 

em 1987, que de acordo com (SILVA, 2011, p. 12) por paradoxal que pareça – e não obstante 

todas as suas excelentes intenções – pode-se mesmo afirmar, usando de ironia, que esta chega 

a ser “fonte de poluição legislativa”.  

 

Já que falamos em reformas legislativas, neste momento, eu diria que o problema 

principal do Direito do ambiente é o da multiplicidade de fontes, que decorrem do 

Direito internacional, do Direito europeu, da legislação nacional nos mais variados 

domínios, dos planos, da actividade da administração... Trata-se de fontes múltiplas, 

por vezes, mesmo contraditórias entre si. Existe uma espécie de “selva” de 

regulação, no quadro do Direito do Ambiente, e aquilo que é importante que o 

legislador faça é uma espécie de “mapa do tesouro”, procurando sistematizar e 

codificar o Direito existente. (SILVA, 2011, p. 12) 

 

Parte importante também na lei atual é reforçar o texto constitucional no sentido de 

mostrar que o ambiente sadio, equilibrado além de ser um direito encerra um dever ao 

homem. Nas palavras de (GARCIA, 2011, p. 24), “a política pública do ambiente exige, de 

um lado, a definição de objectivos, de outro, a formulação de uma estratégia de acção, de 

outro ainda, a avaliação dos resultados da acção”. 

 

A proteção do meio ambiente transformou-se em um valor permanente para a 

sociedade, de forte conteúdo ético. Proteger o meio ambiente passou a ser uma 

obrigação de todos, requerendo esforço comum, em resposta aos desafios do futuro. 
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Daí a responsabilidade do setor empresarial de promover o desenvolvimento 

sustentável (SANTOS, 2000, p. 164). 

 

No tocante aos instrumentos da política de ambiente, impende destacar que o artigo 

14 resumiu bastante o leque, anteriormente descrito em 18 itens (artigo 27, Lei 11/1987), 

agora estão dispostos em apenas três itens. É certo que à primeira vista, a avaliação de 

impacto ambiental e o licenciamento não perdem força na prática, principalmente pela força 

do Decreto-lei 173/2008. No entanto, é preciso ficar atento a possível repercussão da nova Lei 

de Bases do ambiente a longo prazo.   

 
Capítulo V 
Instrumentos da política de ambiente 
Artigo 14º  
1- A política de ambiente assenta, nomeadamente, em instrumentos de informação 

ambiental, de planeamento económico e financeiro, de avaliação ambiental, de 

autorização ou licenciamento ambiental, de melhoria contínua do desempenho 

ambiental e de controlo, fiscalização e inspeção, os quais visam prevenir, 

reduzir e, na medida do possível, eliminar os impactes ambientais 

negativos. (PORTUGAL, 2014) 

 
 

É de se destacar ainda o pensamento de (SILVA, 2011), que a função da lei de bases 

é justamente fixar os princípios que norteiem do Direito do Ambiente português, mas antes e 

acima de tudo, é preciso que a Lei de bases seja o embrião para o Código ambiental.  

 
2.4.    A construção do direito ambiental brasileiro 

 

Assim como em Portugal, no Brasil a proteção legal do meio ambiente é também 

relativamente nova. Alguns atos da Coroa Portuguesa na época do Brasil colônia e 

império, apesar de parecerem com preocupações ambientais, nada mais eram que receio 

em deixar se esvair as riquezas naturais que encontraram por lá. Só a partir da década de 

30, as questões ambientais passam a ser suscitadas no Brasil.  

A Constituição de 1934, que no seu artigo 10, estabelece a competência concorrente 

entre a União e os Estados para “proteger as belezas naturais e os monumentos de valor 
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histórico ou artístico” (BRASIL, 1934). Nesse mesmo ano foi editado o Código das Águas 

e em 1937 o Decreto-lei nº 25 acerca da proteção do patrimônio histórico cultural. Em 

1948 é criada a Fundação Brasileira para a Conservação da Natureza. (IBAMA, ?) Mas só 

após a Estocolmo 72, é que o Brasil passou a adotar medidas que visavam à preservação do 

meio ambiente. Em 1973, foi criada a Secretaria Especial do Meio Ambiente (SANTILLI, 

2005), que curiosamente não tinha o fito de defender o ambiente, mas o de falar sobre as 

questões ambientais com a população, numa tentativa de despertar da consciência pública. 

 

Para perceber o salto do ambientalismo a partir de Estocolmo-72, pode-se comparar 

o número de países que tinham programas ambientais antes e depois da conferência. 

Em 1971, apenas 12 países contavam com agências estatais para cuidar do meio 

ambiente. Dez anos depois, mais de 140 países tinham criado órgãos administrativos 

nessa área. (LEIS,1999, p. 131) 

 

Em 1981, a Lei nº 6938/81, instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente 

(BRASIL, 1981). E em 1985, foi instituída a Lei nº 7347/85, a qual “disciplina a ação civil 

pública de responsabilidade por danos causados ao meio-ambiente, ao consumidor, a bens 

e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico” (BRASIL, 1985).   

 

Foi só em 1981, com a edição da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, que a 

avaliação de impacto ambiental e o licenciamento de atividades efetiva ou 

potencialmente poluidoras se tornaram legalmente obrigatórios. Foi também a 

primeira lei a conferir legitimidade ao Ministério Público para promover a 

responsabilidade civil e criminal por danos ambientais, embora só em 1985 o 

Ministério Público tenha passado a contar com um instrumento processual eficiente 

para responsabilizar civilmente os autores de danos ambientais, com a edição da Lei 

nº 7347/85, que cria a ação civil pública. (SANTILLI, 2005, p. 29) 

 
 

Só em 1988, com a promulgação da Constituição Federal, o meio ambiente passou 

a ter proteção constitucional.  E por fim, em 22 de fevereiro de 1989, a promulgação da Lei 

nº 7.735, que cria o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis – IBAMA e a Conferência da ONU sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento 

(ECO-92), que acontece em 1992, no Rio de Janeiro. (SANTILLI, 2005) 
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Segundo (MILARÉ, 2009) a Constituição federal consagra inequivocamente o 

princípio do desenvolvimento sustentável, ou seja, quando se fala em proteção ambiental, 

busca-se não só conservar a fauna, a flora, o ar, a atmosfera, mas também todas as 

alterações físicas, químicas e biológicas feitas. Distancia-se daquele pensamento de 

crescimento econômico e desenvolvimento zero e passa-se a adotar uma nova postura, que 

é o equilíbrio entre o desenvolvimento e a conservação. O artigo 225 da Constituição 

Federal de 1988 se relaciona diretamente com outros tantos artigos constantes da Carta 

Magna. 

 

[...] a necessidade de se procurar um equilíbrio ou harmonia entre os fatores sociais, 

ambientais e econômicos e exigir-lhes proporção adequada e racional, sempre em 

busca da qualidade de vida, principalmente no ambiente urbano, que o homem 

moderno escolheu para viver. (MILARÉ, 2009, p. 541)  

 

Em se tratando de matéria ambiental, o município pode suplementar a legislação 

federal e estadual, dividindo a competência com a União e os estados, conforme se segue: 

 

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios: 
I - zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e 
conservar o patrimônio público; (...) 
III - proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e 
cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos; 
(...) 
IV - impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros 
bens de valor histórico, artístico ou cultural; (...) 
VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas; 
VII - preservar as florestas, a fauna e a flora; (BRASIL, 1988) 

 

 

Volta-se aqui, ao pensamento difundido pela Agenda 21, de que se deve pensar 

globalmente, mas as ações têm que ser locais. Vale o parêntese aqui, para destacar que se 

acredita que em matéria ambiental deva haver um trabalho integrado entre várias 

secretarias municipais. Estas não devem trabalhar isoladamente, uma vez que os resultados 

obtidos podem vir a ser desastrosos no que pertine a proteção ambiental do lugar. 

A Constituição estabeleceu competência privativa para legislar sobre assuntos de 

interesse local além de promover o ordenamento territorial, mediante planejamento e 
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controle do uso, parcelamento e da ocupação do solo urbano, conforme artigo 30, I, II e 

VII. 

 

Art. 30. Compete aos Municípios: 

I - legislar sobre assuntos de interesse local; 

II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber; 

VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante 

planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano; 

(BRASIL, 1988)    

 

 

É ponto de destaque também, que a Carta Magna de 1988, além de dedicar um 

capitulo exclusivo para o meio ambiente, a tutela ambiental também está presente em 

diversos outros artigos, como por exemplo no que diz respeito a política urbana, o que 

denota a importância do meio, como ponto definidor do princípio da dignidade da pessoa, 

consagrado no Artigo 1º, III, CF/88 (BRASIL, 1988). 

Com base nessas informações, doutrinariamente o meio ambiente foi classificado 

em 03 aspectos: o natural, o artificial e o cultural (BELTRÃO, 2009). Alguns teóricos e 

doutrinadores falam ainda em meio ambiente do trabalho e outros já passam a incluir 

também o patrimônio genético, no entanto muitos entendem que o primeiro está inserido 

no meio ambiente artificial e o segundo no natural (AMADO, 2011). 

O cerne da presente pesquisa está na inter-relação meio ambiente natural e o 

artificial. Levando-se em conta que, o procedimento de licenciamento ambiental é 

justamente a forma que a Administração pública tem de tentar prevenir e evitar o impacto 

ambiental no exercício de determinada atividade ou empreendimento. 

 Logo, em se tratando de política urbana associada a política ambiental, impende 

também ressaltar da importância nesse contexto da Lei 10.257/01, conhecida como 

Estatuto das cidades, que estabeleceu parâmetros e diretrizes gerais da política e gestão 

urbana no Brasil, que devem ser aplicados pela União, Estados e principalmente pelos 

municípios e na qual está explícita a preservação do meio ambiente e a garantia do direito a 

cidades sustentáveis: 
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[...] Art. 2º- A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das 

funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes 

gerais: 

I – garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra 

urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infra-estrutura urbana, o transporte e 

aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações; 

[...] 

XII – proteção, preservação e recuperação do meio ambiente natural e construído, do 

patrimônio cultural, histórico, artístico, paisagístico e arqueológico; (BRASIL, 

2001) 

                                                                                                                                                                                                        

 

No Brasil, diferentemente de Portugal, a imputação de responsabilidade criminal aos 

danos causados ao meio ambiente vem da própria Constituição de 1988, do seu artigo 225, § 3º. 

Ressalvando que, as punições nas esferas administrativas e penais, não eximem o responsável de 

reparar os danos causados. Destaque-se que muito antes dessa data, outras leis no ordenamento 

jurídico brasileiro tratavam da questão ambiental, a Constituição Federal apenas ampliou a 

abrangência das condutas lesivas ao meio ambiente.  

 

Art. 225 [...] § 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. 

(BRASIL, 1988) 

 
 

Mas só em 13/02/1998, é que foi sancionada a Lei dos Crimes ambientais (Lei nº 

9605). Talvez o ponto mais importante da lei 9605/98, é a possibilidade de 

responsabilização criminal das pessoas jurídicas. Em matéria ambiental considera-se isso 

como um grande avanço legislativo. Merece ainda ser ponderado a questão da aplicação 

das penas, que muitas vezes, quando inferiores a três anos permitem a transação penal feita 

com o Ministério Público, que concede ao condenado a possibilidade de conversão em 

pena restritiva de direitos, prestação de serviço comunitário dentre outros, destacando uma 

vez mais que, independente da esfera penal, os danos também serão reparados na esfera 

cível.  
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2.5. Princípios ambientais 

 

De acordo com (ALEXY, 2004, p. 38), princípios seriam mandamentos de 

otimização e sua satisfação seria um combinado entre as possibilidades fáticas e as 

possibilidades jurídicas. (MEDAUAR, 2010) considera que hoje os princípios não precisam 

mais de intermediação de lei, assim como os direitos fundamentais e que o seu caráter 

normativo já se distancia de ser apenas uma mera afirmação. Considera ainda que um dos 

maiores problemas no âmbito normativo brasileiro diz respeito ao excesso legislativo, gerador 

de imperfeições e incertezas. Ainda de acordo com (MEDAUAR, 2010, p. 106) “os princípios 

são referenciais mais sólidos”.   

 

[...] o vôo contemporâneo dos grandes princípios diretores de direito positivo 

corresponde à busca de estabilidade e de segurança que nossa época contemporânea 

espera do direito em maiúsculas. Os grandes princípios são o contrapeso à 

fragmentação dos valores, dos atores e dos sistemas, à sua fragilidade e à sua 

instabilidade. (MORAND-DEVILLER apud MEDAUAR, 2010, p. 106)    

 

No Brasil a própria constituição federal destaca o valor dos princípios no 

ordenamento jurídico.   

 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade 

do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes:  [...] § 2º - Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não 

excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos 

tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. 

(BRASIL, 1988)   

 

No direito administrativo, segundo MEDAUAR (2011) os princípios são 

imprescindíveis principalmente pela falta de um código e por ser um ramo relativamente 

recente no ordenamento jurídico brasileiro.   
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A relevância dos princípios no direito administrativo vem comprovada na 

atualidade no chamado “direito administrativo comunitário” europeu: a Corte de justiça da 

União Europeia vem se valendo dos princípios do direito administrativo na solução de 

muitas questões, em especial na tutela dos direitos dos cidadãos ante medidas da 

Administração de estados integrantes. (MEDAUAR, 2011, p. 129)    

É importante destacar que para (ALEXY, 2004) tanto as regras como os princípios 

são normas, levando-se em conta que ambas determinam o “dever ser”, considerando assim 

que os direitos fundamentais enquanto princípios são normas, de onde decorre que uma 

colisão entre eles, seria o que ele chama de ponderação. O que em suma determina a 

precedência de um princípio em face do outro, mas sem haver a invalidação de nenhum 

deles. Em suma, há o fortalecimento dos direitos fundamentais, mas de forma flexível, de 

onde, ainda segundo (ALEXY, 2004) adviria a máxima da proporcionalidade.   

Em se tratando de tutela do ambiente, os princípios têm um papel importante para 

que esse ramo do direito tenha sua autonomia. Eles servem de apoio para a legislação e 

tornam ainda mais completa a proteção do ambiente. Para (ANTUNES, 2005, p. 16), existem 

princípios do Direito Ambiental explícitos e implícitos. Os primeiros encontrados nos textos 

legais e na Constituição Federal, e os segundos advindos das construções doutrinárias.  

Não existe consenso na doutrina quanto aos princípios ambientais, principalmente 

daqueles que estão implícitos. De qualquer forma isso não diminui a eficácia dos princípios.  

Segundo (FIORILLO, 2009), os princípios do direito Ambiental são do 

desenvolvimento sustentável, prevenção, participação, poluidor-pagador e ubiquidade. Para 

(MILARÉ, 2009), princípio do meio ambiente ecologicamente equilibrado, da participação 

comunitária, poluidor-pagador, prevenção, função social da propriedade, desenvolvimento 

sustentável e cooperação entre os povos. 

 

2.5.1. Princípio da prevenção 

 

Preliminarmente, é preciso destacar que para muito doutrinadores, precaução e 

prevenção são sinônimos. Mas, é preferível acatar o posicionamento daqueles que 

consideram como princípios distintos, levando em conta que o princípio da prevenção se 

baseia na certeza, logo, na certeza do dano é preciso que se adote medidas no sentido de 
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evita-lo e o princípio da precaução pautado na dúvida, de maneira que esta insegurança no 

resultado que possa vir, seja usada em prol do ambiente.  

No Brasil, o princípio da prevenção apesar de implícito no texto constitucional está 

presente em diversas instruções normativas do CONAMA, tais como a Resolução nº 

01/1986 que prevê os critérios regulamentadores da Avaliação de impacto ambiental, a 

RESOLUÇÃO Nº 283/ 2001, que dispõe sobre o tratamento e a destinação final dos resíduos 

dos serviços de saúde, Resolução nº 306/2002, que estabelece os requisitos mínimos e o 

termo de referência para realização de auditorias ambientais. 

Em Portugal, segundo (GOMES, 2000, p. 25), o artigo 66 da CRP, aponta para uma 

orientação preventiva, quando se refere à necessidade de prevenir e controlar a poluição. 

 

Quando atividades podem conduzir a dano moralmente inaceitável, que seja 

cientificamente plausível, ainda que incerto, devem ser empreendidas ações para 

evitar ou diminuir aquele dano. "Dano moralmente inaceitável" refere-se a dano 

para os seres humanos ou para o ambiente, que seja uma ameaça à vida ou à saúde 

humanas, ou que seja sério e efetivamente irreversível, ou injusto com as gerações 

presentes e futuras, ou imposto sem a adequada consideração dos direitos humanos 

daqueles afetados. O juízo de plausibilidade deve estar fundado em análise 

científica. As análises devem ser contínuas, de modo que as ações escolhidas sejam 

submetidas a revisão. "Incerteza" pode aplicar-se, mas não necessita limitar-se, à 

causalidade ou aos limites do dano possível. "Ações" são intervenções 

empreendidas antes que o dano ocorra que buscam evitar ou diminuir esse dano. 

Deve-se escolher ações que sejam proporcionais à seriedade do dano potencial, 

com consideração de suas consequências positivas e negativas, e com uma 

avaliação tanto da ação como da inação. A escolha da ação deve ser o resultado de 

um processo participativo (COMEST apud LACEY, 2006). 

 

O princípio da prevenção foi consagrado quando da elaboração dos princípios da 

Estocolmo 1972, em especial no Princípio 6. E é o princípio que de certa forma está presente 

em toda a legislação ambiental.  
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Princípio 6 

Deve-se por fim à descarga de substâncias tóxicas ou de outros materiais que 

liberam calor, em quantidades ou concentrações tais que o meio ambiente não possa 

neutralizá-los, para que não se causem danos graves e irreparáveis aos ecossistemas. 

Deve-se apoiar a justa luta dos povos de todos os países contra a poluição. (ONU, 

1972) 

 

O princípio da prevenção se baseia na certeza do impacto a ser causado por 

determinada atividade e busca as formas de prevenir o impacto ambiental, de forma a evita-lo 

ou diminuí-lo consideravelmente. Em verdade, é melhor que se evite o dano através da 

prevenção do que se permita que ele ocorra e os efeitos sejam de tal forma lesivos que não se 

possa recuperar a degradação.  

É fato que tanto a Constituição Portuguesa como a brasileira, trazem em seus textos 

medidas que devem ser usadas de modo a evitar a ocorrência do dano, como a avaliação 

prévia do impacto ambiental.  

 

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: 

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. (BRASIL, 1988) 

Artigo 66.º 
Ambiente e qualidade de vida 

2. Para assegurar o direito ao ambiente, no quadro de um desenvolvimento 
sustentável, incumbe ao Estado, por meio de organismos próprios e com o 
envolvimento e a participação dos cidadãos: 

a) Prevenir e controlar a poluição e os seus efeitos e as formas prejudiciais de 
erosão; (PORTUGAL, 1976) 
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Em suma, pode-se dizer que o Princípio da Prevenção é aplicado quando se tem 

certeza do risco e pode-se adotar medidas para evita-lo. O risco e os danos são produtos de 

certezas científicas, baseados em dados catalogados de estudos e experiências anteriores. 

Previsto no inciso IV, § 1º, do artigo 225 da Constituição Federal brasileira e no artigo 18 da 

Lei de bases do ambiente de Portugal, o Estudo Prévio de Impacto Ambiental ou a Avaliação 

de Impacto ambiental é o instrumento que torna efetivo o Princípio da Prevenção, através do 

estudo prévio que visa a apontar possíveis impactos no ambiente e quais serão os 

instrumentos utilizados para que a instalação de uma atividade que tenha potencial para causar 

degradação ambiental.  

2.5.2. Princípio da precaução 

Se o princípio da prevenção tem por base a certeza científica do dano, o princípio da 

precaução se baseia justamente na incerteza. Foi na ECO 92 que ele passou a ser formalmente 

consagrado: 

 

Princípio 15 

Para que o ambiente seja protegido, serão aplicadas pelos Estados, de acordo com as 

suas capacidades, medidas preventivas. Onde existam ameaças de riscos sérios ou 

irreversíveis, não será utilizada a falta de certeza científica total como razão para o 

adiamento de medidas eficazes, em termos de custo, para evitar a degradação 

ambiental. (UNITED NATIONS, 1992) 

 

 

Segundo (GOMES, 2000, p. 38), o princípio da precaução traduzir-se-ia numa 

prevenção qualificada, agravada, que jogaria sempre, na ausência de certeza científica, em 

favor do ambiente. Para (GARCIA, 2010, p. 33), o princípio da precaução traz sua essência na 

“ética do cuidado”, que não se satisfaz apenas com a ausência de certeza dos malefícios, mas 

privilegia a conduta humana que menos agrida, ainda que eventualmente, o meio natural.  

Por mais racional e por mais que os meios científicos tenham avançado, a natureza 

ainda tem muitos mistérios e é com base nesses mistérios que o princípio da precaução 

encontra sus bases. No fim, o fundamento é o mesmo, o de evitar os danos ambientais que na 

maioria das vezes são irreversíveis. A diferença entre os dois é que no caso do princípio da 

prevenção, onde há a certeza do dano ambiental, apresenta-se um plano que evite-o. No caso 

da precaução, ante a incerteza, aplica-se o que chama de in dubio pro ambiente e toma-se a 
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melhor resolução em prol do ambiente. Em tese, se há a incerteza científica de possível 

realização de atividade impactadora do ambiente, é melhor que esta atividade não seja 

realizada. Logo, se não se pode prever o impacto e de antecipadamente realizar atividades 

preventivas ou um plano de menor impacto ofensivo, é melhor que não se realize a atividade 

ou o empreendimento5. 

Nem a Constituição brasileira e nem a portuguesa trazem o Princípio da precaução de 

forma explícita, mas nos dois países, são inúmeros os procedimentos que têm como base tanto 

o princípio da prevenção, como o da precaução e o principal instrumento nos dois países é o 

licenciamento ambiental. 

 

 

 

 

2.6. A licença ambiental  

 

O processo de desenvolvimento urbano é muito mais que um processo de crescimento 

econômico, é um processo complexo com mudanças nas características culturais dos locais. 

Segundo Santos, B. (1982, p. 34), as transformações da cidade estiveram sempre relacionadas 

com as transformações do campo e o desenvolvimento do capitalismo como fenômeno 

iminentemente urbano, acabou por subordinar o campo à cidade.  

O grande problema é que as mudanças nos aspectos físicos das cidades, 

principalmente numa escala de tempo pequena, trazem bônus, mas também trazem ônus. E a 

degradação ambiental é um desses ônus que têm de ser suportados por toda sociedade.  

Impende destacar que para a realização ou instalação de qualquer atividade que 

possa vir a impactar o ambiente, necessário que se obtenha a licença do Poder público.  

De acordo com (BELTRÃO, 2009, p. 130), a licença consiste em um dos atos 

administrativos mais tradicionais, tendo por características ser um ato vinculado, unilateral, 

pelo qual a administração pública faculta ao particular o exercício de alguma atividade, 

desde que cumprido alguns requisitos legais.  

                                                 
5 [...] o princípio da precaução assume o papel de super-princípio de natureza procedimental, fornecendo ao juiz 
um critério metodológico adequado à ponderação dos bens constitucionalmente protegidos. (ANTUNES, 2008, 
p. 119-120) 
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Entende (JUSTEN FILHO, 2005, p. 392), que a licença é um ato administrativo 

praticado no exercício de competência vinculada, através do qual a administração pública 

comprova o preenchimento dos requisitos legais para exercício de determinada atividade. 

Para (Meirelles, 2004, p. 170) a licença permite ao particular o desempenho de uma 

determinada atividade. E de acordo com (MEDAUAR, 2011, p. 170) a licença é um ato 

administrativo vinculado.  

A bem da verdade, a licença é o termo final de um procedimento administrativo, 

logo, em se tratando da licença ambiental, (FIORILLO, 2009), é bem sucinto e direto e 

considera-a o objetivo do procedimento de licenciamento ambiental.   

Para (AFONSO SILVA, 2003, p. 281), a licença ambiental é um ato administrativo 

de controle preventivo de atividades de particulares no exercício de seus direitos. Já 

(SIRVINSKAS, 2005, p. 85) afirma ser a licença ambiental, uma outorga concedida pela 

Administração Pública para aqueles que pretendem exercer uma atividade potencialmente 

poluidora. Segundo (SILVA, 2002, p. 203), a licença ambiental é uma decisão escrita que 

visa garantir a prevenção e o controlo (sic) integrados da poluição. Considera ainda que: 

 

 

Trata-se, portanto, de uma decisão administrativa cujo conteúdo, para além do 

positivo ou negativo (deferindo ou indeferindo a pretensão do requerente), pode 

também estabelecer condições, ou criar específicos deveres a cargo do particular, 

designadamente, a fixação de valores limites da emissão. (SILVA, 2002, p. 203) 

 

Em Portugal, foi através do Decreto lei nº 194/2000 que foi instituído o princípio da 

licença ambiental. Esse decreto foi revogado pelo Decreto-lei nº 173/2008. Segundo o 

artigo 9º, 2 (PORTUGAL, 2008), a licença ambiental é parte integrante da decisão emitida 

pela Entidade Coordenadora (EC) relativa ao início da exploração da instalação, a qual só 

pode ser proferida após a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) ter deferido o pedido de 

licença ambiental e remetido a licença ambiental à Entidade Coordenadora (EC) ou após 

ocorrer o deferimento tácito do pedido de licença ambiental nos termos do artigo 17.º  

Ainda com base no referido instrumento legal, o objetivo da licença é prevenir e controlar 

a poluição proveniente de atividades diversas que causem impactos significativos ao 

ambiente.  
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No Brasil, o conceito de Licença ambiental está expresso no artigo 1º, II, da 

Resolução nº 237/1997 do CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente).  

 

II - Licença Ambiental: ato administrativo pelo qual o órgão ambiental competente, 

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

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

instalar, ampliar e operar empreendimentos ou atividades utilizadoras dos recursos 

ambientais consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou aquelas que, sob 

qualquer forma, possam causar degradação ambiental. 

 

Merece destaque ainda a subdivisão da licença ambiental em três modalidades, a 

licença prévia, de instalação e de operação (CONAMA, 1997).  Segundo (PILLATI, 2011, p. 

37), isso é uma das peculiaridades em relação às demais espécies de licenças do direito 

administrativo. Questão explicada a partir do entendimento da sua natureza jurídica. 

                                                                                                                                                                                                        

2.7. Natureza da licença ambiental, revisão e segurança jurídica   

 

A licença emitida pela Administração pública tem natureza jurídica de ato 

administrativo. De certa forma, a licença é a manifestação da Administração pública em face 

de vontade do administrado em fazer determinada coisa, mas que precisa respeitar regras 

impostas.   

 

Licença é o ato administrativo vinculado e definitivo pelo qual o Poder Público, 

verificando que o interessado atendeu a todas as exigências legais, faculta-lhe o 

desempenho de atividades ou a realização de fatos materiais antes vedados ao 

particular, como, por exemplo, o exercício de uma profissão, a construção de um 

edifício em terreno próprio. (MEIRELLES, 1999, p. 170) 

 

No caso especifico da Licença ambiental, (ANTUNES apud AMADO, 2011, p. 

107), considera que tem uma peculiaridade com relação a licença administrativa, vez que a 

licença ambiental não integra o patrimônio do administrado como um direito adquirido.  O 

que faz total sentido, tendo em vista que a licença ambiental, caso haja descumprimento de 
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alguma condicionante pode ser cassada. Segundo (PILATI, 2011, p. 38), a licença ambiental 

é definitiva “enquanto dure”, enquanto ainda não expirado o seu prazo de validade. 

 

[...] o desenvolvimento tecnológico avança com grande celeridade, o que fez com 

que fosse necessário dotar-se o órgão ambiental de mecanismos de controle sobre 

as atividades licenciadas. Assim, uma determinada atividade que, no momento do 

licenciamento, se revelava de baixo impacto ambiental, pode transformar-se em 

uma expressiva fonte de poluição ou degradação no futuro. Daí a necessidade de 

estabelecer-se limites de validade para a licença ambiental, os quais, uma vez 

expirados, fazem com que o empreendedor tenha de submeter-se a novo processo 

de licenciamento, permitindo, com isso, que o órgão ambiental possa aquilatar a 

extensão dos impactos causados pela atividade no momento da expedição do novo 

ato autorizativo. (PILATI, 2011, p. 38) 

 

Além do caráter temporário, (SILVA, 2002) considera a licença ambiental como 

precária, tendo em vista que mesmo com o lapso temporal de validade, ela pode ser revista e 

revogada a qualquer tempo pela Administração pública. No entanto, o autor em questão 

acredita ainda que para a segurança jurídica tanto do bem tutelado quanto do administrado é 

preciso que as regras para manutenção da licença ambiental sejam claras, de modo a 

assegurar proteção aos dois lados. Para (PILATI, 2011), em caso de situações extremas é 

dever da administração revoga-la.  

 

É certo que se trata de uma regra especial, que está em causa a defesa do ambiente, 

constitucionalmente protegida enquanto tarefa fundamental e como direito 

fundamental, que a evolução tecnológica (tal como a degradação do ambiente) é 

muito rápida e exige prontas respostas da Administração e do legislador. Mas não 

menos certo é também que, num estado de direito, a proteção de direitos adquiridos 

é em si mesma um valor constitucional, assim como garantia e segurança de 

estabilidades jurídicas, que as mudanças de critérios e parâmetros decisórios dos 

poderes públicos em princípio, devem valer apenas para o futuro, que a 

mutabilidade desta área justifica o caráter temporário da licença ambiental, mas 

não a sua revogabilidade incondicionada. (SILVA, 2002, p. 204) 

 

O que (SILVA, 2002) demonstra é que no caso de revogação da licença, o que 

existe é uma colisão de direitos constitucionais. De um lado o direito ao ambiente sadio e 
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equilibrado e o outro a livre iniciativa e o trabalho. Em linhas gerais as normas 

constitucionais não deveriam colidir entre si e é o que geralmente acontece. No entanto, 

quando se trata de direitos fundamentais é possível que haja colisões de interesses e nesse 

cerne é preciso usar da ponderação e argumentação, dos quais em vias de regra estariam a 

aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 

 

Assim, se houve conflito entre dois ou mais direitos fundamentais, deverá o 

intérprete utilizar o princípio da concordância prática ou da harmonização que nada 

mais significa do que a aplicação, ao caso concreto, dos direitos com a necessidade 

ponderação, de forma o alcance de um deles, evitando, assim a completa destruição 

de um ou de outro. (PIVA, 2009, p. 35)   

 

Entende-se que, para assegurar a segurança jurídica, independente de que haja ou 

não colisão de interesses entre mais de um dos direitos tidos como fundamentais, tudo deve 

ser feito para que estes sempre sejam observados na aplicação da regra ao caso concreto.   

Em caso de conflito que sejam usadas as regras da ponderação e da argumentação como 

armas eficazes no combate a possíveis arbitrariedades. No geral, os princípios são normas de 

otimização e devem ser respeitadas assegurando a toda e qualquer pessoa o exercício da 

cidadania enquanto detentores de direitos e deveres. A melhor solução será encontrada, 

desde que respeitada todas as regras do procedimento do licenciamento ambiental. 

 

2.8. O licenciamento ambiental como instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente 

 

O procedimento para obtenção de licença ambiental no Brasil está previsto na 

resolução do CONAMA nº 237/1997, e em Portugal, foi estabelecido pelo Decreto lei nº 

194, de 21 de agosto de 2000. Em verdade, o que importa mesmo é o papel da licença 

ambiental no processo de conservação ambiental. Mesmo divergindo em alguns pontos da 

licença administrativa, a licença ambiental apesar de sua natureza jurídica peculiar é o 

instrumento de controle mais importante no âmbito da política do ambiente. 

 

 Licenciamento Ambiental: procedimento administrativo pelo qual o órgão 

ambiental competente licencia a localização, instalação, ampliação e a operação de 
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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. (CONAMA, 1997) 

 

Na visão de (GARCIA, 2010, p. 117), o licenciamento ambiental é um importante 

instrumento de gestão ambiental, na medida que o poder público exerce o controle prévio 

sobre atividades que podem impactar o ambiente. 

Basicamente, o procedimento do licenciamento ambiental serve para que sejam 

avaliados os mais diversos tipos de impactos que podem ser causados no exercício de 

determinada atividade. Assim, são analisados a forma de descarte de resíduos líquidos e 

sólidos, a emissão de ruídos, o risco de incêndios, explosões e vazamentos, dentre outras 

coisas. O objetivo é usar de todas as armas possíveis para evitar desastres ambientais e 

assegurar o menor impacto possível no ambiente. 

O procedimento do licenciamento engloba três fases e de cada fase resulta a 

emissão de um tipo de licença, qual sejam, a licença prévia, a licença de instalação e a 

licença de operação. A Administração a partir da provocação do administrado interessado 

em obter a licença irá definir os estudos de impacto ambiental que devem ser apresentados, 

o que subsidiará o trabalho do órgão licenciador. É a mola propulsora, a ser apresentada a 

Administração Pública. Merece destaque, que no Brasil é crime ambiental, apresentar 

Estudo de impacto ambiental com informações falsas, incompletas ou enganosas, conforme 

previsão da Lei nº 11284/2006, que acrescentou o artigo 69-A, a lei dos crimes ambientais. 

No Brasil, a competência para emissão das licenças ambientais é definida pela 

Resolução nª 237/97 do CONAMA. Impende destacar aqui, a importância do agir 

localmente, tão debatida na ECO 92 e uma das metas da Agenda 21. Assim, seguindo a 

divisão legal de competência, as licenças poderão ser emitidas pela União, através do 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (IBAMA), pelos Órgãos ambientais estaduais e 

pelas Secretarias Municipais do Ambiente, cada uma respeitando o limite legal de atuação 

do outro.  

Impende destacar que com a criação do Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade (ICMBIO), este incorporou alguns Centros Especializados do Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente (IBAMA) foram incorporados à estrutura organizacional do 
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Instituto Chico Mendes, conforme estabelece o Decreto nº. 6.100 de 26/04/2007, dentre os 

quais está o Centro Nacional de pesquisa e conservação das cavernas. Com isso gerou-se a 

ideia equivocada que o ICMBIO seria responsável pelo licenciamento ambiental em áreas de 

ocorrência de patrimônio espeleológico. No entanto, o que ficou definido é que no caso de 

empreendimento que ocasione impacto negativo irreversível em cavidade natural subterrânea 

com grau de relevância alto, e não havendo, na área do empreendimento, outras cavidades 

representativas que possam ser preservadas sob a forma de cavidades testemunho, o Instituto 

Chico Mendes poderá definir, de comum acordo com o empreendedor, outras formas de 

compensação (Parecer nº 116/2010/PFE-ICMBIO/GAB, de 16/03/2010). 

Em Portugal, o procedimento do licenciamento tem previsão no Decreto-lei 

173/2008, o qual prevê que a Agência portuguesa do ambiente, enquanto entidade 

coordenadora do licenciamento, é que fará a remessa para as Comissões de Coordenação e 

Desenvolvimento regionais competentes (CCDR). 

Impende destacar que, tanto no Brasil como em Portugal, o procedimento do 

licenciamento serve para que a administração pública estabeleça medidas mitigadoras que 

deverão ser executadas para minimização dos impactos. Observe-se que mesmo após a 

concessão da licença, o órgão ambiental procede a fiscalização continua, de modo a 

observar se todas as condicionantes estão sendo cumpridas, e que este descumprimento, 

pode acarretar na revogação da licença concedida.  

 

A Licença prévia (LP) atesta a viabilidade ambiental do empreendimento ou 

atividade, aprovando a sua localização e concepção e estabelecendo as condições a 

serem atendidas nas próximas fases. A Licença de Instalação (LI) possibilita a 

instalação do empreendimento ou atividade, de acordo com as especificações 

indicadas pelos planos, programas e projetos aprovados. A Licença de Operação 

(LO) possibilita a operação do empreendimento ou atividade, após a verificação do 

cumprimento das condições previstas nas licenças anteriores. (BELTRÃO, 2009, p. 

139) 

 

Ante todo exposto, é importante salientar, que o procedimento de licenciamento 

ambiental, não pode ser visto como um inibidor da atividade econômica. Pelo contrário, o 

procedimento do licenciamento ambiental é um dos instrumentos da política nacional do 

ambiente e da lei de bases do ambiente tanto no Brasil como em Portugal, respectivamente 
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que visa assegurar a construção de uma sociedade sustentável, visando sim o 

desenvolvimento econômico, mas acima e antes de tudo assegurando o ambiente sadio e 

equilibrado propicio a garantir a qualidade de vida, não só ao homem, enquanto ser 

integrante da natureza, mas a todos os seres vivos. 

 

2.9. EIA/RIMA como uma das etapas de avaliação de impacto ambiental 

Preliminarmente, cabe diferenciar Avaliação de Impacto Ambiental de estudo de 

Impacto ambiental. Frise-se que o estudo de impacto ambiental é uma espécie da 

Avaliação de impacto ambiental, muitas vezes confundidos como sinônimo. De acordo 

com (BITAR, 1998), a avaliação de impacto ambiental compõe uma série de 

procedimentos legais, institucionais e técnico-científicos, com o objetivo caracterizar e 

identificar impactos potenciais na instalação futura de um empreendimento. 

Conforme já foi falado em tópico anterior, ao requisitar a licença ambiental, o 

órgão competente, a partir da atividade a ser desenvolvida, exigirá um tipo de Estudo 

Ambiental. Na legislação brasileira, merece destaque o Estatuto da Cidade (Lei 

10.251/2001): 

 

Art. 4o Para os fins desta Lei, serão utilizados, entre outros instrumentos: 

III – planejamento municipal, em especial: 

c) zoneamento ambiental; 

VI – estudo prévio de impacto ambiental (EIA) e estudo prévio de impacto de 

vizinhança (EIV). (BRASIL, 2001) 

 

Disposto no § 1º, IV, do artigo 225 da Constituição Federal brasileira e 

regulamentado pela Lei nº 6938/81, o estudo de impacto ambiental é um instrumento 

obrigatório do licenciamento de atividades modificadoras do meio ambiente. O artigo 1º, da 

Resolução nº 01/1986 do CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente), define 

impacto ambiental:  

 

Artigo 1º - Para efeito desta Resolução, considera-se impacto ambiental qualquer 

alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada 
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por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, 

direta ou indiretamente, afetam: 
I - a saúde, a segurança e o bem-estar da população; 
II - as atividades sociais e econômicas; 
III - a biota; 
IV - as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; 
V - a qualidade dos recursos ambientais. (CONAMA, 1986) 

 

A mesma resolução do CONAMA de 1986, em seu artigo 2º, consagra como 

corolário do Estudo de Impacto Ambiental (EIA), o Relatório de Impacto Ambiental 

(RIMA), definido como o estudo necessário para o licenciamento de atividades 

modificadoras do meio ambiente, de modo a efetivar a avaliação de impactos ambientais 

como um dos instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente. (CONAMA, 1986).  

Consoante o pensamento de (MILARÉ, 2009, p. 493), o Estudo de impacto 

ambiental para bem cumprir seu objetivo básico de prevenção do dano ambiental, sujeita-

se a três condicionantes fundamentais: a transparência administrativa, a consulta aos 

interessados e a motivação da decisão ambiental.  

 

Conhecido pela sigla EIA, o estudo deve ter como referência os critérios 

estabelecidos na Instrução Técnica emitida pelo órgão licenciador, devendo ser 

submetido, juntamente com seu respectivo Relatório de Impacto Ambiental 

(RIMA) à aprovação do órgão estadual competente, e do IBAMA, em caráter 

supletivo. A elaboração do EIA requer uma equipe multidisciplinar e contempla o 

desenvolvimento das seguintes atividades: caracterização do projeto, delimitação e 

diagnóstico de sua área de influência, análise dos impactos ambientais do projeto e 

de suas alternativas, definição das medidas mitigadoras dos impactos negativos e 

elaboração do programa de acompanhamento e monitoramento. O RIMA deve 

conter os pontos principais do EIA, apresentados de forma objetiva e em 

linguagem acessível, de modo a garantir o entendimento das vantagens e 

desvantagens do projeto em análise, assim como as consequências ambientais de 

sua implementação. (MOUSINHO, 2003, p. 352) 
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A resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) nº 01/1986, no 

seu artigo 2º, apresenta um rol exemplificativo de atividades que exigem o estudo de 

impacto ambiental para o procedimento do licenciamento. 

 

Artigo 2º - Dependerá de elaboração de estudo de impacto ambiental e respectivo 
relatório de impacto ambiental - RIMA, a serem submetidos à aprovação do órgão 
estadual competente, e do IBAMA e1n caráter supletivo, o licenciamento de 
atividades modificadoras do meio ambiente, tais como:  

I - Estradas de rodagem com duas ou mais faixas de rolamento;  

II - Ferrovias;  

III - Portos e terminais de minério, petróleo e produtos químicos;  

IV - Aeroportos, conforme definidos pelo inciso 1, artigo 48, do Decreto-Lei nº 32, 
de 18.11.66;  

V - Oleodutos, gasodutos, minerodutos, troncos coletores e emissários de esgotos 
sanitários;  

VI - Linhas de transmissão de energia elétrica, acima de 230KV;  

VII - Obras hidráulicas para exploração de recursos hídricos, tais como: barragem 
para fins hidrelétricos, acima de 10MW, de saneamento ou de irrigação, abertura de 
canais para navegação, drenagem e irrigação, retificação de cursos d'água, abertura 
de barras e embocaduras, transposição de bacias, diques;  

VIII - Extração de combustível fóssil (petróleo, xisto, carvão);  

IX - Extração de minério, inclusive os da classe II, definidas no Código de 
Mineração;  

X - Aterros sanitários, processamento e destino final de resíduos tóxicos ou 
perigosos;  

Xl - Usinas de geração de eletricidade, qualquer que seja a fonte de energia primária, 
acima de 10MW;  

XII - Complexo e unidades industriais e agro-industriais (petroquímicos, 
siderúrgicos, cloroquímicos, destilarias de álcool, hulha, extração e cultivo de 
recursos hídricos);  

XIII - Distritos industriais e zonas estritamente industriais - ZEI;  

XIV - Exploração econômica de madeira ou de lenha, em áreas acima de 100 
hectares ou menores, quando atingir áreas significativas em termos percentuais ou 
de importância do ponto de vista ambiental;  

XV - Projetos urbanísticos, acima de 100 ha. ou em áreas consideradas de relevante 
interesse ambiental a critério da SEMA e dos órgãos municipais e estaduais 
competentes;  
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XVI - Qualquer atividade que utilize carvão vegetal, em quantidade superior a dez 
toneladas por dia.  (BRASIL, 1986) 

 

 Merece destaque que não existe no ordenamento jurídico lei que regulamente 

quando se deve ou não exigir o Estudo de impacto ambiental, servindo a resolução de base, 

mas ficando essa regra também a critério do órgão licenciador, que se entender necessário, 

pode exigir o Estudo Impacto Ambiental (EIA), pautado no princípio da precaução.  Em se 

tratando de um direito difuso, no Brasil existe previsão, inclusive do cidadão contestar a 

decisão que dispensa o EIA, com a intervenção do poder judiciário, instrumentos que serão 

analisados a seguir.  

Esses instrumentos são possíveis, face a necessidade de publicidade do Estudo de Impacto 

Ambiental, através do relatório de impacto ambiental. Este instrumento é uma espécie de resumo do 

Estudo de Impacto Ambiental e uma de suas características é que seja justamente claro, de linguagem 

acessível e apresente a atividade, e todos os planos e medidas adotadas para que sejam evitados e/ou 

totalmente minimizados os impactos ambientais daquela atividade. 

 

Pode não ocorrer efetiva participação do público pela ausência de comentários, 

contudo, não se concebe EIPA sem a possibilidade de serem emitidas opiniões por 

pessoas e entidades que não sejam o proponente do projeto, a equipe 

multidisciplinar e a Administração. (MACHADO apud BELTRÂO, 2009, p. 121) 

 

Segundo (PILATI, 2011, p. 42), o EIA é instrumento preventivo por excelência, que 

permite aquilatar, com precisão, os possíveis impactos que poderão vir a ser causados caso a 

atividade seja autorizada.  

No Brasil, atualmente, a legislação ambiental está ameaçada de retrocesso. Isso 

porque houve um avanço no Senado Federal, na tramitação da PEC 65/2012. 

Resumidamente, esta acaba com o procedimento de licenciamento ambiental e assegura a 

concessão da licença a partir da apresentação exclusiva do Estudo de Impacto Ambiental.  

Não existe dúvida que o estudo de impacto ambiental é de suma importância, mas considera-

se que ele é e deve continuar sendo, apenas uma parte do procedimento de licenciamento 
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ambiental. Se o EIA, tem um lado positivo, não se pode esquecer que ele é produzido de 

acordo com os interesses do empreendedor. Tirar a possibilidade da administração pública 

avaliar esse estudo e pior, tirar a possibilidade de questionar o empreendimento após 

concessão da licença apenas baseado no Estudo de Impacto Ambiental é um verdadeiro 

retrocesso em todo esse processo de defesa do ambiente e merece ser veemente rechaçado 

por todo cidadão.   

2.10. A ação civil pública e a ação popular como instrumentos de proteção ambiental  

O primeiro instrumento jurídico de defesa dos interesses difusos no Brasil, foi a 

ação popular, disciplinada pela Lei nº 4.717, de 29 de junho de 1965.  

 

Art. 1º Qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a anulação ou a 

declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio da União, do Distrito Federal, 

dos Estados, dos Municípios, de entidades autárquicas, de sociedades de economia 

mista, de sociedades mútuas de seguro nas quais a União represente os segurados 

ausentes, de empresas públicas, de serviços sociais autônomos, de instituições ou 

fundações para cuja criação ou custeio o tesouro público haja concorrido ou 

concorra com mais de cinquenta por cento do patrimônio ou da receita ânua, de 

empresas incorporadas ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados e 

dos Municípios, e de quaisquer pessoas jurídicas ou entidades subvencionadas 

pelos cofres públicos. (BRASIL, 1965) 

 

Com o advento da Carta Magna de 1988, a ação popular foi inserida no rol dos 

direitos fundamentais e passou também a ser um instrumento na tutela do meio ambiente. 

 

LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a 

anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à 

moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, 

ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da 

sucumbência; (BRASIL, 1988) 
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Segundo (ALVIM, 1983, P. 163), a ação popular no direito brasileiro é, 

fundamentalmente, remédio para a lesividade perpetrada contra o patrimônio público. É 

parte legitima par propor ação popular, o cidadão brasileiro, entendendo este como o eleitor, 

logo, o título eleitoral é documento imprescindível àquele que deseja propor ação popular. 

Outro ponto que gera discussões na doutrina, diz respeito a se esse cidadão estaria pleiteando 

um direito próprio ou se seria uma espécie de substituto processual, vez que estaria 

pleiteando direito da coletividade. Prefere-se adotar o posicionamento daqueles que 

defendem se tratar de alguém que pleiteia seu próprio direito, principalmente em matéria 

ambiental, vez que a própria Carta Magna que impõe a coletividade o dever de tutelar o 

ambiente, assim qualquer cidadão faz parte da coletividade.   

Em Portugal, o direito de ação popular, também tem previsão constitucional, 

consagrado no artigo 52, 3 (PORTUGAL, 1976), capítulo destinado aos direitos, liberdades 

e garantias de participação política.  

 

Artigo 52.º 

Direito de petição e direito de acção popular 

1. Todos os cidadãos têm o direito de apresentar, individual ou colectivamente, aos 
órgãos de soberania, aos órgãos de governo próprio das regiões autónomas ou a 
quaisquer autoridades petições, representações, reclamações ou queixas para defesa 
dos seus direitos, da Constituição, das leis ou do interesse geral e, bem assim, o 
direito de serem informados, em prazo razoável, sobre o resultado da respectiva 
apreciação.  

2. A lei fixa as condições em que as petições apresentadas colectivamente à 
Assembleia da República e às Assembleias Legislativas das regiões autónomas são 
apreciadas em reunião plenária.  

3. É conferido a todos, pessoalmente ou através de associações de defesa dos 
interesses em causa, o direito de acção popular nos casos e termos previstos na lei, 
incluindo o direito de requerer para o lesado ou lesados a correspondente 
indemnização, nomeadamente para:  

a) Promover a prevenção, a cessação ou a perseguição judicial das infracções contra 
a saúde pública, os direitos dos consumidores, a qualidade de vida, a preservação do 
ambiente e do património cultural;  

b) Assegurar a defesa dos bens do Estado, das regiões autónomas e das autarquias 
locais. (PORTUGAL, 1976) 
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Assim como no Brasil é um instrumento de participação democrática do cidadão na 

fiscalização da legalidade e na defesa dos interesses da coletividade. 

Outro instrumento jurídico de suma importância na tutela do ambiente é a Ação 

civil pública. O referido instrumento foi implementado pela Lei nº. 7.347/85. Esta objetiva a 

defesa do Meio Ambiente, dos direitos do consumidor e a proteção do patrimônio cultural, o 

que a torna um meio jurídico para a proteção dos interesses coletivos e difusos. 

Merece destaque, que já no início da década de 80, com o advento da Lei nº 

6.938/81, a Política Nacional do Meio Ambiente, o Ministério Público passou a legitimado 

para propor ação de responsabilidade civil contra o poluidor por danos causados ao meio 

ambiente, estabelecendo assim a Ação Civil Pública de caráter ambiental.  

Vale frisar ainda, que diferente da ação popular, o cidadão não tem legitimidade para 

propor Ação Civil Pública, por isso necessária se faz a intervenção do Ministério Público ou da 

Defensoria Pública. 

Enfim, tanto a ação popular quanto a ação civil pública são instrumentos que fazem com 

que o Poder Judiciário intervenha na tutela do ambiente. No caso do Estudo de Impacto ambiental, 

esses instrumentos também podem ser muito eficazes para que o estado-juiz determine que o poder 

público exija o Estudo de Impacto ambiental com o objetivo de assegurar proteção irrestrita a bem 

ambiental que possa está ameaçado.  Muito comum no Brasil, ver em Ação Civil pública que trata de 

meio ambiente, os órgãos públicos figurarem no polo passivo.  
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3. O PROCEDIMENTO PARA O LICENCIAMENTO AMBIENTAL E SUA 

IMPORTÂNCIA NO CONTROLE DE ATUAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

E DA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL NO BRASIL E EM PORTUGAL. 

 

O procedimento do licenciamento ambiental deve estar pautado em três vertentes, o 

direito ao desenvolvimento baseado na garantia de se assegurar o trabalho e a livre iniciativa, 

o direito a uma sociedade sustentável e por fim, a participação popular.  

No Brasil, o procedimento de licenciamento ambiental é um dos instrumentos da 

Política Nacional do Meio ambiente, previsto no inciso IV, do artigo 9º da Lei nº 6938/81 e 

foi regulamentado pela Resolução nº 237/1997 do CONAMA. É de se observar que mesmo 

com a previsão legal desde 1981, só na década de 90 é que houve a regulamentação e quando 

de fato, na prática o licenciamento ambiental tornou-se mais rigoroso.  

Em Portugal, o princípio da licença ambiental foi estabelecido através do Decreto-

Lei nº 194/2000, de 21 de agosto, revogado pelo Decreto-Lei nº 173/2008, de 26 de Agosto 

(Diploma PCIP):  

 

Decisão escrita que visa garantir a prevenção e o controlo integrados da poluição 

proveniente das instalações abrangidas pelo presente diploma, estabelecendo as 

medidas destinadas a evitar, ou se tal não for possível, a reduzir as emissões para o 

ar, a água e o solo, a produção de resíduos e a poluição sonora, constituindo 

condição necessária do licenciamento ou da autorização dessas instalações. 

(PORTUGAL, 2008) 

 

Assim, é preciso partir do princípio que o licenciamento ambiental envolve dois 

direitos fundamentais, primeiro a tutela do ambiente e segundo o direito ao trabalho e a livre 

iniciativa. 

 Tanto a Constituição portuguesa como a constituição brasileira têm o trabalho e a 

livre iniciativa como princípios fundamentais e no rol dos direitos econômicos e sociais.  
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Art. 1°. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos 

Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de 

Direito e tem como fundamentos: 

IV – os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. (BRASIL, 1988) 

 

Além disso, os art. 5º, XIII e 170 da Carta Magna dispõem que: 
 

 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade 

do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: 

XIII - é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as 

qualificações profissionais que a lei estabelecer; (BRASIL, 1988) 

 

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre 

iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da 

justiça social, observados os seguintes princípios: 

IV – livre concorrência; 

(...) 

VII – redução das desigualdades regionais e sociais; 

VIII – busca do pleno emprego; 

(...) 

Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade 

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

previstos em lei. (BRASIL, 1988) 

 

Da mesma maneira, a Constituição da República portuguesa:  

 

Artigo 58.º 

Direito ao trabalho 

1. Todos têm direito ao trabalho.  

Artigo 61.º 

Iniciativa privada, cooperativa e autogestionária 

1. A iniciativa económica privada exerce-se livremente nos quadros definidos pela 

Constituição e pela lei e tendo em conta o interesse geral. (PORTUGAL, 1976) 
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Impende destacar, que nenhuma das duas Constituições coíbe o intervencionismo 

estatal na produção ou circulação de bens ou serviços, mas assegura e estimula a livre 

concorrência. Mediante a leitura dos artigos anteriormente mencionados, infere-se que o 

modelo econômico brasileiro e português são baseados na liberdade de iniciativa e tem por 

finalidade assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social.  

Ressalte-se ainda que a noção de dignidade não deva ser vista como mero apelo 

ético, sendo imprescindível a adequação de seu contexto à conduta estatal relacionada a cada 

comportamento humano. É neste sentido que se destaca a importante constatação de que a 

dignidade da pessoa humana é simultaneamente limite e tarefa dos poderes estatais e da 

comunidade em geral.  

 

 

De qualquer modo, o que importa, nesta quadra, é que se tenha presente a 

circunstância de que a dignidade da pessoa humana – no âmbito de sua perspectiva 

intersubjetiva – implica uma obrigação geral de respeito pela pessoa (pelo seu valor 

intrínseco como pessoa), traduzida num feixe de deveres e direitos correlativos, de 

natureza não meramente instrumental, mas sim, relativos a um conjunto de bens 

indispensáveis ao ‘florescimento humano’. (SARLET, 2012, p. 53) 

 

  
 

Assim, onde não houver respeito pela vida e pela integridade física e moral do ser 

humano, onde não forem asseguradas as condições mínimas para uma existência digna, onde 

não houver limitação do poder, enfim, onde a liberdade e a autonomia, a igualdade e os 

direitos fundamentais não forem reconhecidos e minimamente garantidos, o indivíduo poderá 

não passar da condição de alvo de injustiças e arbitrariedades.  

Com efeito, o direito ao meio ambiente equilibrado é direito fundamental do 

cidadão. Importante evidenciar a Lei nº 6938/81, que traz em seu artigo 2º o conceito de 

desenvolvimento sustentável. 

 

 
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 
sócio-econômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da 
dignidade da vida humana. (BRASIL, 1981) 
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Faz-se necessário destacar que o direito ao trabalho e à livre iniciativa são expressões 

do princípio da dignidade da pessoa humana, uma vez que permitem ao indivíduo prover seu 

sustento. Outrossim, em outras palavras, as duas Constituições estabelecem o papel 

primordial do Estado como agente normativo e regulador da atividade econômica, exercendo 

as funções de Fiscalização, Incentivo e Planejamento.  

Nesse sentido é que surge o procedimento administrativo do licenciamento 

ambiental. O estado permite que se exerça uma atividade desde que esta atividade não cause 

lesões ao interesse público através da degradação do ambiente. Para (Antunes, 2004) o 

licenciamento ambiental é condição essencial para o funcionamento regular de uma atividade 

econômica. De acordo com (OLIVEIRA, 2005, p. 367), é o principal instrumento de que o 

Poder Público dispõe para viabilizar a utilização racional dos recursos ambientais por parte 

das atividades poluidoras ou modificadoras do meio ambiente. 

 

O ato autorizativo ambiental vai, assim, surgir como um momento procedimental de 

fixação de determinados objetivos de interesse público, concedendo liberdade de 

atuação ao particular para a prossecução de atividades privadas dentro de certos 

limites, mais ou menos apertados, em atenção à conciliação de interesses, públicos e 

privados. O desenvolvimento da atuação por parte do particular vai ser monitorizada 

pela Administração com base no programa constante do ato autorizativo, o qual 

acumula, a par das suas funções clássicas de prevenção negativa e controle – 

definindo limites à atuação do particular -, funções de prevenção positiva, a título de 

promoção de determinados comportamentos de forma condicionada. (GOMES, 

2000, p.71) 

 

 

O procedimento administrativo é gênero que comporta várias espécies, isso já 

pacificado na doutrina, no entanto essas espécies são motivo de divergência. Considere-se 

dois posicionamentos.  

Para (MEIRELLES, 2004, p. 804) vem-se escrevendo e legislando sobre essas 

espécies como se elas constituíssem categorias autônomas, desvinculadas dos princípios 

gerais que regem todo o gênero administrativo, justificando dessa forma a sua opção pela 

classificação anteriormente citada, por este motivo ele considera que as principais espécies 

do processo administrativo são o processo disciplinar, o processo tributário ou fiscal e o 

processo ambiental.    
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O licenciamento ambiental é o procedimento realizado pela Administração Pública 

no exercício de seus poderes e, como tal, tem natureza administrativa, pois a licença 

é um ato (e o licenciamento, um procedimento) típico do Poder Executivo, com a 

obrigação de defender, conservar e aprimorar bens, serviços e interesses da 

coletividade. (MEIRELLES, 2004, p. 85) 

 

Já para (MELLO, 2005, p. 511) a classificação dessas espécies é feita sob uma outra 

ótica e considera que os procedimentos administrativos se dividem em externos e internos, 

considerando que há distintas classificações de procedimento, que o agrupam em função de 

variados critérios, classificando-os em internos e externos, mas reforçando a importância 

dos externos, que ainda na teoria do Ilustre doutrinador se subdivide em outras espécies.  

O procedimento do licenciamento ambiental é um procedimento administrativo, seja 

qual for a teoria adotada. Entretanto, é importante que não se confunda a tutela 

administrativa do meio ambiente com a tutela civil ou com a tutela penal, que são de outra 

origem.  

 

O procedimento de licenciamento ambiental é importante instrumento de gestão 

ambiental, na medida em que, por meio dele, o Poder público exerce o controle 

prévio sobre as atividades que possam de alguma forma impactar o ambiente, 

buscando com isso a implementação dos princípios do desenvolvimento. (GARCIA 

e THOMÉ, 2010, p. 117) 

 

Para (MILARÉ, 2001, p. 282) a tutela administrativa do ambiente tem como 

decorrência, em favor do Estado, o poder de polícia administrativa ambiental, definido como 

incumbência pelo art. 225 da Constituição Federal, e a ser exercido em função dos requisitos 

da ação tutelar.  De acordo com (SIRVINSKAS, 2008, p. 575) ao falar da tutela 

administrativa do meio ambiente, o procedimento administrativo se desenvolve em diversas 

fases: instrução do procedimento pelo auto de infração; a defesa técnica; a colheita de provas, 

se for o caso; a decisão administrativa e eventualmente, o recurso.  

Outrossim, em que pese a competência do CONAMA em estabelecer normas e 

critérios para o licenciamento de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras (BRASIL, 
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1981) e o efeito vinculante a todos dessas resoluções,  não se pode negar que resolução não é 

lei e que o ordenamento jurídico brasileiro padece com a ausência de uma norma clara que 

trate de todos os aspectos que envolvem o procedimento administrativo do licenciamento 

ambiental, por sua importância e principalmente pela complexidade que o envolve. 

 

I - Licenciamento Ambiental: procedimento administrativo pelo qual o órgão 

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

empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, consideradas 

efetiva ou potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam 

causar degradação ambiental, considerando as disposições legais e regulamentares e 

as normas técnicas aplicáveis ao caso. (BRASIL, 1997)  

 

Em tese, são instrumentos com os mesmos objetivos, a preservação ambiental. 

Segundo (SILVA, 2002, p. 204), trata-se de um procedimento faseado, que constitui uma 

condição necessária para a emissão, e que pré-determina o conteúdo, de um posterior acto de 

licenciamento ou de autorização da instalação. 

 Pensamento similar ao de (FIORILLO, 2009, P. 65), que define licenciamento 

ambiental como o conjunto de etapas que integra o procedimento administrativo que tem 

como objetivo a concessão de licença ambiental. Importante destacar, que a licença ambiental 

é um ato administrativo de permissão e não se confunde com autorização.  

Enquanto, a licença é um ato administrativo vinculado, tendo em vista que a 

observação de determinadas regras, permite ao administrado obter a permissão para exercer 

atividades que atendam seus anseios subjetivos. No caso da autorização, trata-se de ato 

discricionário, onde além de se observar o normativo legal, a Administração decidirá baseada 

num Juízo de conveniência e oportunidade.  

 

[...] a licença ambiental possui natureza de acto administrativo, enquanto decisão de 

realização de interesse público produtora de efeitos jurídicos numa situação 

individual e concreta (artigo 120º do Código de Procedimento Administrativo). E 

que se trata de um acto susceptível de causar lesão a direito dos particulares, pelo 

que é contenciosamente impugnável (nos termos do artigo 268º, nº 4, da 

Constituição). Em razão do seu conteúdo, trata-se ainda de um acto administrativo 

criador de direitos, mas também de deveres e encargos para o seu titular, integrando-
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se numa relação jurídica duradoura, na qual existem direitos e deveres recíprocos da 

Administração e dos particulares. (SILVA, 2002, p. 207) 

 

Em Portugal, licença ambiental é definida pelo Decreto n° 173/2008: 

 

i) «Licença ambiental» decisão escrita que visa garantir a prevenção e o 

controlo integrados da poluição proveniente das instalações abrangidas pelo 

presente decreto-lei, estabelecendo as medidas destinadas a evitar, ou se tal não for 

possível, a reduzir as emissões para o ar, a água e o solo, a produção de resíduos e 

a poluição sonora, constituindo condição necessária da exploração dessas 

instalações; (PORTUGAL, 2008) 

 

No Brasil, o conceito de licença ambiental está estabelecido no artigo Iº, da 

Resolução n° 237/1997 do CONAMA: 

 

II - Licença Ambiental: ato administrativo pelo qual o órgão ambiental competente, 

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

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

ampliar e operar empreendimentos ou atividades utilizadoras dos recursos 

ambientais consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou aquelas que, sob 

qualquer forma, possam causar degradação ambiental. (BRASIL, 1997) 

 

No Brasil, é importante destacar que o procedimento administrativo do licenciamento 

ambiental não visa apenas a concessão de uma só licença, mas de diversas licenças que vão 

sendo concedidas ao longo da marcha procedimental, ou seja, ao final de cada etapa haverá ou 

não a concessão da licença ambiental respectiva. Enfim, cada uma dessas licenças constitui-se 

na formalização de regularidade do empreendimento ao que prevê a lei ambiental.  

Nos dois países a iniciativa do procedimento do licenciamento é do particular, que 

pedirá ao estado que verifique se o empreendimento atende a todas as condições necessárias 

para a concessão da licença ambiental.  Do que se depreende que a licença ambiental é o ato 

final do procedimento de licenciamento.  Permissão esta com prazo de validade e 

condicionantes que caso descumpridas pode acarretar na perda da concessão. Talvez esta a 

maior diferença entre outros atos administrativos.  



 
 

80 
 

 

Uma das mais importantes inovações no domínio ambiental é, como se mencionou 

inicialmente, a possibilidade reconhecida à APA pelo Decreto-Lei nº 173/2008 de a 

qualquer momento, enquanto a licença vigora, complementar ou substituir os valores 

limite de emissão de substâncias poluentes por parâmetros ou medidas técnicas 

equivalentes. Para tal basta que a APA demonstre que a modificação de tal previsão 

na licença é necessária (“sempre que necessário” é a expressão empregue no nº 4 do 

artigo 18º). (...) Trata-se de uma competência discricionária conferido pela lei que a 

APA exercerá sempre que concluir que se verificaram alterações tecnológicas ou no 

meio ambiente que reclamam novas medidas na exploração de uma dada atividade 

econômica previamente licenciada. Em todo caso, deve a APA no exercício deste 

poder de modificação da licença atender ao disposto no nº 5 do mesmo artigo. 

(CALVÃO, 2010, p. 371) 

 

De acordo com (ANTUNES, 2000, p. 103) a finalidade do sistema de licenciamento 

ambiental é fazer com que o meio ambiente não seja vilipendiado. Para (CARNEIRO, 2003, 

p. 115), o licenciamento ambiental é um procedimento administrativo em que a licença 

ambiental desempenha o papel de ato administrativo que permite ao Poder Público estabelecer 

as condições, restrições e medidas de controle ambiental. 

 

No cerne da proposta do licenciamento está a ideia de que a utilização dos recursos 

ambientais possa ser feita pelo maior número possível de pessoas, sendo por isso 

necessário o controle da Administração Pública com o objetivo de combater os 

desvios e abusos. O autor pondera que é por meio desse instrumento que o Poder 

Público examina os projetos a ele submetidos, levantando as consequências 

positivas e negativas dos mesmos e propondo as modificações que se fizerem 

necessárias, a fim de verificar a sua adequação aos objetivos e princípios da Política 

Nacional do Meio Ambiente. (OLIVEIRA, 2005, p. 294) 

 

Estão obrigadas ao procedimento de licenciamento ambiental as pessoas físicas ou 

jurídicas que venham a exercer alguma atividade que possam causar degradação ambiental ou 

que causem algum tipo de impacto ao ambiente.  
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Importante frisar que em nenhum dos dois ordenamentos jurídicos aqui pesquisados 

existe um rol taxativo de estabelecimentos ou atividades que estejam sujeitas ao procedimento 

de licenciamento ambiental, consequência do princípio da prevenção. Sendo assim, o 

licenciamento ambiental é exigido em relação a qualquer atividade que possa causar algum 

tipo de dano na qualidade ambiental.   

A Política Nacional do Meio Ambiente brasileira, Lei nº 6938/81, em seu artigo 10, 

prevê que a construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e 

atividades utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou 

capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental dependerão de prévio 

licenciamento ambiental (BRASIL, 1981). 

 

Art. 10.  A construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e 

atividades utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores 

ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental dependerão de 

prévio licenciamento ambiental.       (Redação dada pela Lei Complementar nº 140, 

de 2011) 

§ 1o  Os pedidos de licenciamento, sua renovação e a respectiva concessão serão 

publicados no jornal oficial, bem como em periódico regional ou local de grande 

circulação, ou em meio eletrônico de comunicação mantido pelo órgão ambiental 

competente.        (Redação dada pela Lei Complementar nº 140, de 2011) (BRASIL, 

1981) 

 

Da mesma forma o artigo 2º, inciso H, do Decreto-lei português nº 173/2008, que 

prevê o licenciamento para instalação de uma unidade técnica fixa na qual são desenvolvidas 

“uma ou mais atividades(sic) constantes do anexo i, bem como outras actividades diretamente 

(sic) associadas, que tenham uma relação técnica com as atividades (sic) exercidas no local e 

que possam ter efeitos sobre as emissões e a poluição”.  

 

Artigo 2.º 

Definições 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp140.htm#art20
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp140.htm#art20
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp140.htm#art20
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Para efeitos do presente decreto -lei, entende -se por: 

a) «Alteração da exploração» a modificação das características ou do funcionamento 

ou uma ampliação da instalação que possa ter consequências no ambiente; 

b) «Alteração substancial» qualquer modificação ou ampliação de uma instalação 

que seja susceptível de produzir efeitos nocivos e significativos nas pessoas ou no 

ambiente ou cuja ampliação, em si mesma, corresponda aos limiares estabelecidos 

no anexo Iao presente decreto -lei, do qual faz parte integrante; 

[...] 

h) «Instalação» uma unidade técnica fixa na qual são desenvolvidas uma ou mais 

actividades constantes do anexo I, bem como outras actividades directamente 

associadas, que tenham uma relação técnica com as actividades exercidas no local e 

que possam ter efeitos sobre as emissões e a poluição; (PORTUGAL, 2008) 

 

Observe-se que além de um rol exemplificativo, o inciso deixa em aberto a 

possibilidade para em caso de exercício de outras atividades que possam impactar o ambiente. 

Discorda desse entendimento (MACHADO, 2001, p. 267), que entende que o rol é taxativo e 

que atividades não incluídas na lista, não devem sofrer a exigência do licenciamento 

ambiental, tendo em vista ausência de previsão legal.  

Considerando ser o licenciamento ambiental um meio de controle das atividades 

potencialmente poluidoras e tendo em vista a diversidade de atividades e inclusive a livre 

iniciativa, achar que o rol é taxativo seria colocar em risco a garantia de um ambiente sadio e 

equilibrado ecologicamente. Com todo respeito que o ilustre doutrinador merece, em matéria 

ambiental, o pensamento limitado ao que é meramente previsto em lei consiste em verdadeiro 

retrocesso. 

Aqui mais uma vez, cabe falar na ponderação de princípios. Se de um lado está a 

legalidade a qual a administração púbica está sujeita, do outro estão princípios fundamentais 

norteadores que devem sempre ser sopesados.  

 

Utilizado, habitualmente, para aferir a legitimidade das restrições de direitos, o 

princípio da proporcionalidade ou da razoabilidade, consubstancia, em essência, 

uma pauta de natureza axiológica que emana diretamente das ideias de justiça, 

equidade, bom senso, prudência, moderação, justa medida, proibição de excesso, 

direito justo e valores afins; precede e condiciona a positivação jurídica, inclusive a 
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de nível constitucional; e, ainda, enquanto princípio geral do direito serve de regra 

de interpretação para todo o ordenamento jurídico. (CUNHA JÚNIOR, 2015, p. 50) 

 

Outro ponto que merece destaque, são as fases do procedimento administrativo do 

licenciamento ambiental. Nos dois países, o procedimento em questão é composto de fases. 

Em Portugal, antes do procedimento de licenciamento, é feito o procedimento administrativo 

de avaliação de impacto ambiental e em alguns casos é feito até de forma simultanea. Frise-se 

que são dois procedimentos distintos. Após este procedimento, o interessado deverá provocar 

a administração pública com o fim de ver instaurado o procedimento para o licenciamento, 

esse é encaminhado para a Direção regional do ambiente que emitirá parecer técnico a 

respeito. Compete aqui destacar que a decisão do procedimento de avaliação de impacto, não 

vincula o parecer técnico do licenciamento. 

 

Verifica-se, depois, um segundo momento que implica um juízo por parte da 

Administração quanto a saber se aquela concreta instalação se propõe – ou se 

encontra a – laborar de acordo com as exigências das melhores técnicas disponíveis. 

O que significa também atribuir à Administração uma “margem de apreciação”, pois 

a sua decisão envolve tanto a apreciação de situações existentes como a antecipação 

de previsíveis consequências futuras. Por último- e tendo presente quer a 

determinação “abstracta” das “melhores técnicas possíveis”, quer a sua avaliação 

“em concreto”, resultante da comparação entre aquelas que são disponíveis e as que 

são (ou vão ser) utilizadas-, cabe ainda à Administração uma “margem de decisão”, 

na escolha da solução mais adequada para o caso concreto, seja ela relativa à 

concessão ou à renovação da licença ambiental, bem como os respectivos termos 

(condições e deveres dos requerentes, como a fixação dos limites de emissão), seja à 

graduação da sanção aplicável em caso de incumprimento dos deveres da relação 

jurídica em apreço. (SILVA, 2002, p. 201-202) 

 

No Brasil é diferente, a avaliação de impacto ambiental é parte do procedimento do 

licenciamento, mas isso não faz que seja menos importante do que em Portugal. Nos dois 

países, trata-se de procedimento imprescindível para a concessão da licença, pois só após a 
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avaliação de impacto é que a atividade terá alguma chance de ser licenciada. No Brasil, o 

estudo de impacto ambiental tem previsão constitucional. 

 

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: 

[...] 

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; (BRASIL, 1988)  

 

Destaque-se a peculiaridade da emissão de uma licença ao final de cada etapa. No 

entanto compete alertar que não se trata de diversos procedimentos e sim de um só 

procedimento com diversas fases, sendo que, cada fase é imprescindível de ser ultrapassada 

para que se avance a fase seguinte.  

 

Art. 10 - O procedimento de licenciamento ambiental obedecerá às seguintes etapas: 
I - Definição pelo órgão ambiental competente, com a participação do 

empreendedor, dos documentos, projetos e estudos ambientais, necessários ao início 

do processo de licenciamento correspondente à licença a ser requerida; 
II - Requerimento da licença ambiental pelo empreendedor, acompanhado dos 

documentos, projetos e estudos ambientais pertinentes, dando-se a devida 

publicidade; 
III - Análise pelo órgão ambiental competente, integrante do SISNAMA , dos 

documentos, projetos e estudos ambientais apresentados e a realização de vistorias 

técnicas, quando necessárias; 
IV - Solicitação de esclarecimentos e complementações pelo órgão ambiental 

competente, integrante do SISNAMA, uma única vez, em decorrência da análise dos 

documentos, projetos e estudos ambientais apresentados, quando couber, podendo 

haver a reiteração da mesma solicitação caso os esclarecimentos e complementações 

não tenham sido satisfatórios; 
V - Audiência pública, quando couber, de acordo com a regulamentação pertinente; 
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VI - Solicitação de esclarecimentos e complementações pelo órgão ambiental 

competente, decorrentes de audiências públicas, quando couber, podendo haver 

reiteração da solicitação quando os esclarecimentos e complementações não tenham 

sido satisfatórios; 
VII - Emissão de parecer técnico conclusivo e, quando couber, parecer jurídico; 
VIII - Deferimento ou indeferimento do pedido de licença, dando-se a devida 

publicidade. (BRASIL, 1997) 

 

O art. 8º da Resolução 237/97 do CONAMA, traz a definição das três espécies de 

licença ambiental (licença prévia, a licença de instalação e a licença de operação).  

 

Art. 8º - O Poder Público, no exercício de sua competência de controle, expedirá as 

seguintes licenças: 

I - Licença Prévia (LP) - concedida na fase preliminar do planejamento do 

empreendimento ou atividade aprovando sua localização e concepção, atestando a 

viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem 

atendidos nas próximas fases de sua implementação; 

II - Licença de Instalação (LI) - autoriza a instalação do empreendimento ou 

atividade de acordo com as especificações constantes dos planos, programas e 

projetos aprovados, incluindo as medidas de controle ambiental e demais 

condicionantes, da qual constituem motivo determinante; 

III - Licença de Operação (LO) - autoriza a operação da atividade ou 

empreendimento, após a verificação do efetivo cumprimento do que consta das 

licenças anteriores, com as medidas de controle ambiental e condicionantes 

determinados para a operação. 

Parágrafo único - As licenças ambientais poderão ser expedidas isolada ou 

sucessivamente, de acordo com a natureza, características e fase do empreendimento 

ou atividade. (BRASIL, 1997) 

 

De acordo com (OLIVEIRA, 2005, p. 362), a licença prévia desempenha um papel 

de maior importância dentro do licenciamento ambiental visto que é nessa fase em que que se 

determina a localização do empreendimento e levantam as consequências da implantação e da 

operação. Ou seja, nessa primeira etapa, o empreendedor procura a administração e manifesta 
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sua vontade de instalar determinado empreendimento, o qual será avaliado sob diversas 

óticas, que vão desde a localização, combinado com o tipo de atividade e o tipo de impacto 

que pode vir a causar.  

Se em Portugal, o procedimento de avaliação ambiental, prescinde o procedimento 

de licenciamento ambiental, no Brasil, pode acontecer antes, mas no geral a avaliação de 

impacto ambiental está imersa na primeira fase do licenciamento.  

O Decreto Federal nº. 99.247/90, vincula a avaliação de impacto ambiental ao 

procedimento de licenciamento ambiental, de maneira que aquele instrumento compõe uma 

etapa deste. Como já debatido anteriormente a avaliação de impacto ambiental é um dos mais 

importantes instrumentos em prol do ambiente, tendo em vista ser através dela que se 

apresentam os possíveis impactos ambientais que podem vir a ser causados por aquela 

determinada atividade. Convém destacar ainda que no artigo 1º, inciso III da Resolução 

CONAMA nº 237/97, dispensa a avaliação de impacto ambiental, substituindo-a por estudos 

de natureza menos complexa se a atividade não for potencialmente causadora de impacto 

ambiental significativo.  

  

Depois de analisados os impactos ambientais o órgão ambiental competente deverá 

se decidir por uma das três opções: não conceder a licença para a atividade 

requerente, conceder a licença para a atividade pretendida nos moldes em que foi 

requerida e conceder a licença para a atividade pretendida desde que sejam 

cumpridos determinados direcionamentos da Administração Pública. Esse terceiro 

caso é o mais comum, pois quase todos os projetos apresentados sofrem ajustes pelo 

órgão ambiental no sentido de fazer ou de deixar de fazer alguma coisa. Tais 

direcionamentos devem constar na licença ambiental, valendo como condição de 

validade da mesma. (PRESTES, 2002, p. 30) 

 

Dentro das peculiaridades da licença ambiental, conforme já afirmado anteriormente, 

é o fato de impor condicionantes e de poder ser revista a qualquer tempo, o que gera uma 

discussão acerca da sua natureza jurídica. Outrossim, faz parte do processo de preservação 

ambiental que se estabeleçam condições como forma de controle da própria administração 
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pública e o seu descumprimento pode acarretar na suspensão ou até na cassação da licença 

outrora concedida.  

Entende-se assim que é peculiar ao procedimento do licenciamento ambiental que se 

estabeleçam condicionantes para o controle com relação às atividades potencialmente 

degradantes ambientais.  

 

No licenciamento ambiental que são formuladas e exigidas as medidas preventivas, 

que visam a impedir possíveis danos ao meio ambiente, e as medidas mitigatórias, 

no caso de danos de pequena monta que não justificam o indeferimento da licença 

ambiental tendo em vista os benefícios econômicos e sociais que a atividade pode 

trazer. (MORAES, 2004, p. 101) 

 

De acordo com o artigo 8º da Resolução 237/97 do CONAMA, a licença de 

instalação é a que autoriza a instalação do empreendimento ou atividade de acordo com as 

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

de controle ambiental e demais condicionantes, da qual constituem motivo determinante.  

Nessa etapa, quando se dá a elaboração do projeto de execução, este já deve ser 

adequado ao condicionado na primeira fase e deve expor de maneira técnica todas as medidas 

a serem adotadas para a instalação da atividade. Após a avaliação a licença de instalação é 

concedida. Não isentando o responsável de toda e qualquer alteração que haja, seja 

comunicada a Administração para avaliação. 

A última fase visa a concessão da licença de operação. O art. 19 do Decreto 

99.247/90 e o art. 8º da Resolução 237/97 do CONAMA definem a licença de operação como 

a licença ambiental que autoriza a operação da atividade ou empreendimento, após a 

verificação do efetivo cumprimento do que consta das licenças anteriores, com as medidas de 

controle ambiental e condicionantes determinados para a operação.  

Em suma, é a conclusão do procedimento administrativo de licenciamento ambiental 

no Brasil, quando efetivamente, o poder público, autoriza o funcionamento daquele 

empreendimento ou atividade.  
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O exercício do poder econômico será legítimo quando não conflite com os valores 

maiores dessa ordem econômica e com os objetivos sociais por ela visados. Isso 

equivale a dizer que não se admite o exercício de poder econômico que represente 

entrave ao desenvolvimento social e à marcha dos fatores sociais com vistas à 

consecução dos ideais de justiça social. De acordo com o ensinamento transcrito, em 

hipótese de conflito os interesses coletivos devem prevalecer sobre os individuais”. 

(BRUNA, 1997, p. 147) 

 

Impende destacar que infelizmente alguns empreendimentos começam suas atividades 

ignorando as exigências da legislação ambiental. É claro que estão funcionando e em 

atividade de maneira ilegal e sujeita a qualquer momento ter suas operações embargadas por 

falta da documentação legal necessária. Vale lembrar, que tanto no Brasil como em Portugal o 

incentivo ao trabalho, a livre iniciativa, são corolários de um estado de direito democrático. 

Dessa maneira, a atividade apesar de embargada, se passível de ser licenciada, é permitido ao 

empreendedor, mesmo que tardiamente, providencie a regularização da sua atividade do ponto 

de vista da legislação ambiental, é o que (OLIVEIRA, 2010) chama de Licenciamento 

corretivo. 

 

Quando o empreendimento ou a atividade passível de regularização já se encontra 

instalado ou em operação, diz-se que está ocorrendo o licenciamento corretivo. 

Nesse caso, dependendo da fase em que é requerida a licença, tem-se a licença de 

instalação de natureza corretiva (LIC) ou a Licença de Operação de natureza 

corretiva (LOC). As três fases do licenciamento podem ser reunidas em uma só, mas 

sem olvidar a necessidade da avaliação dos impactos ambientais, por meio de estudo 

específico. Destaque-se que mesmo superadas as fases de licença prévia e de 

instalação ficariam tais empreendimentos ou atividades sujeitos ao atendimento às 

exigências e critérios estabelecidos pelo órgão ambiental competente quanto aos 

aspectos de localização e implantação, além dos que serão estabelecidos para o seu 

funcionamento e que constarão da licença de operação. (TEIXEIRA, 2010, p. 58-59) 

 

Dentre os inúmeros compromissos firmados na Conferência das Nações Unidas para o 

meio ambiente e desenvolvimento, mundialmente conhecida como Rio 92, estava o 
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fortalecimento das ações locais como fator determinante para o alcance dos objetivos 

permeados pela Agenda 21(ONU, 1992[1995]).  

A Constituição Federal (BRASIL, 1988), reconheceu o município como ente 

federativo, o que lhe garantiu plena autonomia.  Em que pese, a Carta Magna brasileira 

estabeleceu também que dentre os entes federativos, o município é o principal responsável em 

promover política urbana, visando sempre o desenvolvimento das funções sociais da cidade.  

 

 

28.1. As autoridades locais constroem, operam e mantêm a infra-estrutura 

econômica, social e ambiental, supervisionam os processos de planejamento, 

estabelecem as políticas e regulamentações ambientais locais e contribuem para a 

implementação de políticas ambientais nacionais e subnacionais. Como nível de 

governo mais próximo do povo, desempenham um papel essencial na educação, 

mobilização e resposta ao público, em favor de um desenvolvimento sustentável. 

(ONU, 1992[1995], p. 381) 

 
 

Nesse trilhar, em virtude da importância de agir localmente e a complexidade que 

envolve a tutela do ambiente é que a competência para o procedimento de licenciamento 

ambiental é atribuída a instância administrativa responsável pela gestão ambiental local. No 

Brasil, existem critérios que vão definir a competência, seja no âmbito federal, estadual ou 

municipal. Em âmbito federal, o órgão licenciador é o IBAMA, conforme artigo 4º da 

Resolução n° 237/1997, do CONAMA: 

 

Art. 4º - Compete ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis - IBAMA, órgão executor do SISNAMA, o licenciamento ambiental, a 

que se refere o artigo 10 da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, de 

empreendimentos e atividades com significativo impacto ambiental de âmbito 

nacional ou regional, a saber: 

I - localizadas ou desenvolvidas conjuntamente no Brasil e em país limítrofe; no mar 

territorial; na plataforma continental; na zona econômica exclusiva; em terras 

indígenas ou em unidades de conservação do domínio da União. 

II - localizadas ou desenvolvidas em dois ou mais Estados; 

III - cujos impactos ambientais diretos ultrapassem os limites territoriais do País ou 

de um ou mais Estados; 
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IV - destinados a pesquisar, lavrar, produzir, beneficiar, transportar, armazenar e 

dispor material radioativo, em qualquer estágio, ou que utilizem energia nuclear em 

qualquer de suas formas e aplicações, mediante parecer da Comissão Nacional de 

Energia Nuclear - CNEN; 

V- bases ou empreendimentos militares, quando couber, observada a legislação 

específica. (BRASIL, 1997) 

 

Nos estados, as Agências estaduais de meio ambiente e nos municípios geralmente as 

Secretarias de meio ambiente.  

 

Art. 5º - Compete ao órgão ambiental estadual ou do Distrito Federal o 

licenciamento ambiental dos empreendimentos e atividades:  

I - localizados ou desenvolvidos em mais de um Município ou em unidades de 

conservação de domínio estadual ou do Distrito Federal; 

II - localizados ou desenvolvidos nas florestas e demais formas de vegetação natural 

de preservação permanente relacionadas no artigo 2º da Lei nº 4.771, de 15 de 

setembro de 1965, e em todas as que assim forem consideradas por normas federais, 

estaduais ou municipais; 

III - cujos impactos ambientais diretos ultrapassem os limites territoriais de um ou 

mais Municípios; 

IV – delegados pela União aos Estados ou ao Distrito Federal, por instrumento legal 

ou convênio. 

Parágrafo único. O órgão ambiental estadual ou do Distrito Federal fará o 

licenciamento de que trata este artigo após considerar o exame técnico procedido 

pelos órgãos ambientais dos Municípios em que se localizar a atividade ou 

empreendimento, bem como, quando couber, o parecer dos demais órgãos 

competentes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 

envolvidos no procedimento de licenciamento. (BRASIL, 1997) 

 

Em Portugal, como já afirmado anteriormente o princípio da licença ambiental foi 

consagrado pelo Decreto-Lei nº 194/2000, o qual fora revogado pelo Decreto-lei nº 173/2008. No 

entanto, até a entrada em vigor do Decreto-lei nº 173/2008, eram diversos os órgãos competentes 

para o procedimento do licenciamento ambiental. A partir de 2008, o procedimento do 

licenciamento ambiental passou a ser de competência da Agência Portuguesa do ambiente, 

sendo que, de acordo com a localização do empreendimento/atividade, o procedimento é 

remetido para as chamadas as Direções regionais do ambiente.  
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Artigo 2.º Definições  

Para efeitos do presente decreto- lei, entende- se por: 

f) «Entidade acreditada» entidade reconhecida formalmente pelo Organismo 

Nacional de Acreditação, no domínio do Sistema Português da Qualidade, com 

competência para realizar actividades específicas no âmbito do pedido de licença 

ambiental;  

g) «Entidade coordenadora» (EC) a entidade a quem compete, nos termos da 

legislação aplicável, a coordenação do processo de licenciamento ou autorização das 

actividades referidas no anexo I e a emissão da autorização ou da licença para a 

instalação, alteração e exploração dessas actividades; (PORTUGAL, 2008) 

 

Pode-se afirmar que o procedimento do licenciamento ambiental é um dos 

instrumentos mais eficazes da gestão ambiental para qualquer um que pretenda exercer 

alguma atividade que possa vir a impactar o ambiente. De acordo com o inciso II do art. 1º da 

Resolução 237/97 do CONAMA, licença ambiental é um ato administrativo pelo qual o órgão 

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

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

ampliar e operar a atividade pretendida. As condicionantes apontadas durante o procedimento 

administrativo são meios que direcionam o empreendedor a promover o que se chama de 

desenvolvimento sustentável, através do estabelecimento de medidas mitigatórias ou 

compensatórias que deverão ser adotadas de modo a evitar o máximo qualquer tipo de 

impacto ao meio ambiente. 

O licenciamento ambiental é essencial para que o empreendimento cumpra sua 

função social e exerça o que se chama de responsabilidade social. Os artigos 5º, XXIII e 170, 

III da Constituição Federal estabelecem em suma respectivamente que a propriedade atenderá 

a sua função social e que a função social da propriedade é um dos princípios da ordem 

econômica (BRASIL, 1988). Estabelece ainda o artigo 1.228, do Código Civil brasileiro. 

 

O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-

la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. 
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§ 1o O direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas 

finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, de conformidade 

com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio 

ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e 

das águas. (BRASIL, 2002) 

 

Importante frisar, que de acordo com (VEROCAI, 2004), o licenciamento ambiental 

no Brasil, obedece a uma forma pioneira no mundo, e leva em consideração os mais diversos 

aspectos e uma preocupação com o ambiente natural, artificial e cultural, de maneira faseada e 

com a emissão de três licenças.  

De acordo com (DESTEFENNI, 2004, p. 162-163), o licenciamento ambiental é uma 

das melhores formas já encontradas para controlar a atuação do ser humano em relação ao 

meio ambiente quando houver possibilidade de poluição.  

 

O licenciamento ambiental reflete a supremacia do interesse público na proteção do 

meio ambiente em relação aos interesses privados, já que cuida de proteger o direito 

fundamental da pessoa humana ao equilíbrio ecológica, posto no art. 225, caput, da 

Constituição Federal. Dada a indisponibilidade deste direito, cabe ao Poder Público 

– em defesa do meio ambiente – intervir nas atividades privadas, condicionando o 

seu exercício a determinadas obrigações que busquem atingir um padrão de 

desenvolvimento reputado sustentável. (GARCEZ, 2005, p. 362-363) 

 

Segundo o pensamento de (DIEGUES, 2001), a ideia atual de progresso está atrelada a 

riqueza material, onde a evolução é um processo gradual e o progresso algo natural.  Assim, 

de acordo com esses modelos clássicos, a mola propulsora do crescimento econômico seria a 

industrialização, modelo de desenvolvimento que criou uma falsa ilusão de que a degradação 

da natureza seria normal e necessária nesse processo.  

Considera (FOLADORI, 2001) o homem uma parte desse projeto global com 

especificidades. E a principal especificidade é a capacidade de pensar, que faz com que os 

homens imponham condições artificiais com o intuito de modificar a natureza.  
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[...] a natureza é apropriada como uma extensão do próprio corpo dos seres vivos e 

de forma predeterminada. Ao transformar a natureza mediante o trabalho, o ser 

humano a torna sua, adapta-a aos seus interesses. (FOLADORI, 2001, p. 70) 

 

É uma posse virtual, mas que garante uma distribuição igualitária do produto oriundo da 

natureza, entre todos os possuidores. Em outros casos, a repartição se dá por regras, existe um 

território privado e é o possuidor exclusivo que determina a forma de uso e distribuição do 

produto ali existente. 

Com isso, tem-se que, a finalidade primordial do procedimento do licenciamento 

ambiental é justamente assegurar o progresso, o crescimento econômico, no entanto, evitando 

a degradação, através do controle ambiental das atividades potencialmente poluidoras. Em 

suma, trata-se do instrumento da política do meio ambiente mais eficaz, principalmente no 

que concerne ao papel da administração pública.  

Um ponto que merece relevância é a observação de que a transformação do meio não é 

una. Segundo (FOLADORI, 2001, p. 62) “O papel de cada organismo e de cada espécie na 

transformação do meio é desigual, segundo a escala de expansão e a forma de inter-relação” 

ou seja, a medida que os seres se desenvolvem, são necessárias funções novas, gerando 

necessidades diferentes, seja de mobilidade, alimentação, etc., criando sempre um novo 

desafio para aquela espécie. Consoante o pensamento de (SACHS, 2002, p. 70), “o que hoje é 

recurso, ontem não o era, e alguns dos recursos dos quais somos dependentes hoje, serão 

descartados amanhã; assim caminha o progresso técnico”. 

 

O equilíbrio da natureza não é, atualmente, o mesmo que vigorava na era 

pleistocênica, mas continua existindo: um sistema complexo, preciso e altamente 

integrado de relações entre os seres vivos que não pode ser ignorado sem riscos, da 

mesma forma como a lei da gravidade não pode ser desafiada impunemente por um 

homem empoleirado à beira de um precipício. O equilíbrio da natureza não é um 

status quo; é fluído, em perpétua mudança, em constante estado de ajuste. O ser 

humano também é parte desse equilíbrio. Às vezes o equilíbrio pende a seu favor; 

outras vezes, muitas vezes em decorrência de suas próprias atividades-, ele pende 

para o lado contrário ao seu. (CARSON, 2010, p. 209)  
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O procedimento do licenciamento ambiental é o instrumento que na prática promove 

o desenvolvimento sustentável, na medida em que torna possível conciliar de forma 

consciente a conservação ambiental, o crescimento econômico e a função social do 

empreendimento.  

Outro ponto que merece destaque, diz respeito aos prazos estabelecidos para 

tramitação do procedimento administrativo do licenciamento ambiental. No Brasil, o prazo 

está previsto no artigo 14, da Resolução nº 237/1997, do CONAMA. Importante frisar que 

não se trata de prazos taxativos, tendo em vista que o próprio artigo abre a possibilidade do 

órgão ambiental estabelecer prazos, desde que não ultrapasse o máximo de 12 meses.  

 

Art. 14 - O órgão ambiental competente poderá estabelecer prazos de análise 

diferenciados para cada modalidade de licença (LP, LI e LO), em função das 

peculiaridades da atividade ou empreendimento, bem como para a formulação de 

exigências complementares, desde que observado o prazo máximo de 6 (seis) meses 

a contar do ato de protocolar o requerimento até seu deferimento ou indeferimento, 

ressalvados os casos em que houver EIA/RIMA e/ou audiência pública, quando o 

prazo será de até 12 (doze) meses. 

§ 1º - A contagem do prazo previsto no caput deste artigo será suspensa durante a 

elaboração dos estudos ambientais complementares ou preparação de 

esclarecimentos pelo empreendedor. 

§ 2º - Os prazos estipulados no caput poderão ser alterados, desde que justificados e 

com a concordância do empreendedor e do órgão ambiental competente. (BRASIL, 

1997). 

 

Observe-se ainda que a cada pendência do empreendedor este prazo é suspenso e a 

depender do tempo para atender a diligência, se ultrapassados 04 (quatro) meses e sem a 

devida justificativa, ensejaria o arquivamento do processo. Salientando que, o arquivamento 

do processo, não impedirá o empreendedor de solicitar novamente.  
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Art. 15 - O empreendedor deverá atender à solicitação de esclarecimentos e 
complementações, formuladas pelo órgão ambiental competente, dentro do prazo 
máximo de 4 (quatro) meses, a contar do recebimento da respectiva notificação  

Parágrafo Único - O prazo estipulado no caput poderá ser prorrogado, desde que 
justificado e com a concordância do empreendedor e do órgão ambiental 
competente. 

Art. 16 - O não cumprimento dos prazos estipulados nos artigos 14 e 15, 
respectivamente, sujeitará o licenciamento à ação do órgão que detenha competência 
para atuar supletivamente e o empreendedor ao arquivamento de seu pedido de 
licença. 

Art. 17 - O arquivamento do processo de licenciamento não impedirá a apresentação 
de novo requerimento de licença, que deverá obedecer aos procedimentos 
estabelecidos no artigo 10, mediante novo pagamento de custo de análise. (BRASIL, 
1997) 

 

É possível visualizar que existem prazos a serem cumpridos pelo empreendedor 

durante o procedimento do licenciamento ambiental e este prazo, quando esgotado está sujeito 

a sanções como a extinção daquele procedimento face a inércia do interessado. No entanto, a 

inércia em procedimento anterior não impede que o empreendedor solicite novamente, é claro 

que sanando as pendências que ensejaram extinção anterior.  

Em Portugal, a legislação pertinente (Decreto-lei nº 173/2008), estabelece prazos de 

acordo com as fases, o que parece ser mais eficaz do que no Brasil, que estabelece um prazo 

genérico para todo o procedimento. Assim, se no Brasil, tem-se até 12 meses para emissão de 

cada uma das licenças necessárias, o prazo em Portugal para finalizar todo procedimento é 

bem maior, o que passa a impressão de maior celeridade e menor burocracia. Cabe uma vez 

mais destacar que, em Portugal, diferentemente do Brasil, precede o procedimento do 

Licenciamento, o procedimento de Avaliação do Impacto ambiental, assim, é necessário que o 

empreendedor apresente o Estudo de Impacto Ambiental, quando da solicitação do 

procedimento de obtenção da licença ambiental. 

O pedido de licenciamento é feito à Agência Portuguesa de Ambiente, que tem um 

prazo de até 15 (quinze) dias para análise preliminar. Essa análise consiste em analisar os 

documentos acostados e verificar se ainda existe alguma pendência, caso não exista, passa-se 

a análise se o pedido da licença ambiental obedece às normas legais e todos os pré-requisitos. 

Se houver alguma pendência, é oportunizado ao solicitante saná-la no prazo de até sete dias, 

não sendo sanada a pendência o pedido é indeferido. Frise- que, caso sejam encontradas 



 
 

96 
 

irregularidades que não sejam passíveis de solução, o procedimento pode ser indeferido 

preliminarmente e o procedimento extinto.  Transcorrida a análise preliminar, é preciso que 

torne público o referido procedimento. 

 

Artigo 13.º 

Instrução do pedido 

1 — Recebido o pedido de licença ambiental, a APA, no prazo de 15 dias, verifica 
se o mesmo se encontra instruído com a totalidade dos elementos exigidos, bem 
como com o comprovativo referido no n.º 3 do artigo 11.º 

2 — Se da verificação do pedido de licença ambiental resultar a sua não 
conformidade com os requisitos legais e regulamentares aplicáveis, a APA: 

a) Solicita à EC, no prazo de sete dias a contar da recepção do pedido, a prestação, 
pelo operador, de informações ou elementos complementares, bem como o 
aditamento ou a reformulação do pedido, sob pena de indeferimento;  

ou 

b) Indefere liminarmente o pedido, com a consequente extinção do procedimento, se 
a não conformidade com os requisitos legais e regulamentares for insusceptível de 
suprimento ou correcção. 

3 — A APA pode, no prazo referido no n.º 1, convocar o operador para a realização 
de conferência instrutória, na qual são abordados os aspectos considerados 
necessários para a boa decisão do pedido, dando sempre conhecimento à EC. 

4 — No caso previsto na alínea a) do n.º 2, o operador dispõe de um prazo máximo 
de 45 dias para corrigir ou completar o pedido sob pena de indeferimento liminar. 

5 — O prazo para decisão da licença ambiental suspende--se na data em que é 
recebida pela EC a solicitação referida na alínea a) do n.º 2, retomando o seu curso 
com a recepção pela APA de todos os elementos adicionais solicitados. 

6 — No prazo de cinco dias a contar da junção ao processo de elementos adicionais 
pelo requerente no caso previsto na alínea a) do n.º 2, se subsistir a não 
conformidade com os condicionamentos legais e regulamentares, a APA indefere 
liminarmente o pedido. 

7 — Não ocorrendo indeferimento liminar ou não se verificando a situação referida 
na alínea a) do n.º 2, considera--se que o pedido de licença ambiental foi 
correctamente instruído. 

8 — Decorrido o prazo previsto no n.º 1 a APA informa a EC da regular instrução 
do pedido ou do indeferimento liminar. (PORTUGAL, 2008) 
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Ponto relevante e de suma importância no procedimento do licenciamento ambiental 

é a participação popular. Vale destacar que o princípio da participação popular está explícito 

no ordenamento jurídico dos dois países. Em Portugal, no artigo 15, do Decreto-lei nº 

173/2008. 

Artigo 15.º Acesso à informação e participação do público  

1 — Após a regular instrução do pedido de licença ambiental, nos termos do artigo 

13.º, o pedido de licença ambiental para início de exploração ou para desenvolver 

uma alteração substancial, bem como o pedido de renovação, ao abrigo da alínea a) 

do n.º 3 do artigo 20.º, são divulgados, pela APA, de forma a garantir a informação e 

a participação do público. (PORTUGAL, 20008) 

 

Convém destacar que só após o relatório da consulta pública é que a Comissão 

emitirá o parecer, concedendo ou não a licença solicitada. 

No Brasil, a Constituição Federal consagra a proteção ao meio ambiente como um 

direito fundamental, mas um direito que encerra também um dever. Ou seja, ao mesmo tempo 

que a Carta Magna estabelece que todos têm o direito a um meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, estabelece também que cabe ao Poder Público e à sociedade em geral o dever de 

defendê-lo e preservá-lo. Curiosamente, como as muitas peculiaridades que acontecem na 

legislação brasileira, a resolução que dispõe sobre a realização de audiências públicas no 

processo de licenciamento através da Resolução nº 09/1987, foi editada antes mesmo da 

regulamentação do procedimento do licenciamento. 

 

Art. 1º A Audiência Pública referida na Resolução CONAMA nº 1/86, 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. 

Art. 2º Sempre que julgar necessário, ou quando for solicitado por entidade civil, 

pelo Ministério Público, ou por 50 (cinquenta) ou mais cidadãos, o Órgão de Meio 

Ambiente promoverá a realização de audiência pública.  
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§ 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.  

§ 3º Após este prazo, a convocação será feita pelo Órgão licenciador, através de 

correspondência registrada aos solicitantes e da divulgação em órgãos da imprensa 

local.  

§ 4º A audiência pública deverá ocorrer em local acessível aos interessados. 

§ 5º Em função da localização geográfica dos solicitantes, e da complexidade do 

tema, poderá haver mais de uma audiência pública sobre o mesmo projeto de 

respectivo Relatório de Impacto Ambiental - RIMA. 

Art. 3º A audiência pública será dirigida pelo representante do Órgão licenciador 

que, após a exposição objetiva do projeto e do seu respectivo RIMA, abrirá as 

discussões com os interessados presentes.  

Art 4º Ao final de cada audiência pública será lavrada uma ata sucinta. Parágrafo 

único. Serão anexadas à ata, todos os documentos escritos e assinados que forem 

entregues ao presidente dos trabalhos durante a seção. 

Art. 5o A ata da (s) audiência (s) pública (s) e seus anexos, servirão de base, 

juntamente com o RIMA, para a análise e parecer final do licenciador quanto à 

aprovação ou não do projeto. (BRASIL, 1987) 

 

Com a resolução nº 237/1997 do CONAMA, a audiência pública foi confirmada 

no art. 10, inciso V: 

 

Art. 10 - O procedimento de licenciamento ambiental obedecerá às seguintes etapas: 

V - Audiência pública, quando couber, de acordo com a regulamentação pertinente; 
(BRASIL, 1997) 
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O povo deve ser educado para além de conhecer os seus direitos, saber usá-lo, 

lutando por meios legais que visem à proteção do ambiente, ajudando assim de forma efetiva 

a conservá-lo, além de cobrar do poder público ações que implementem medidas que venham 

garantir a vontade do povo. 

Ou seja, havendo conhecimento e a vontade do povo na conservação ambiental 

ambiente e sendo esta população consciente dos seus direitos e deveres associados com o 

arcabouço legal, o caminho fica bem mais fácil. Mas, se mesmo assim, não houver respeito 

aos limites impostos pela legislação ambiental, importante papel exercerá o poder judiciário, 

que deverá ser provocado, no sentido de fazer valer a lei. 

Disciplinada pela Lei nº. 7.347, de 24 de julho de 1985, a Ação Civil Pública tem por 

objetivo reprimir ou mesmo prevenir danos ao meio ambiente, ao consumidor, ao patrimônio 

público, aos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico e turístico, por infração da 

ordem econômica e da economia popular, ou à ordem urbanística, podendo ter por objeto a 

condenação em dinheiro ou o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. 

O caminho mais apropriado para consolidar a preservação ao meio ambiente, o 

desenvolvimento sustentável e o respeito à diversidade cultural dos povos é justamente 

tornar esses atores sociais como os mais importantes personagens do contexto, 

responsáveis diretos pela preservação do meio em que vivem.  

Durante muito tempo, grosso modo, a preocupação ambiental se resumia a parques e 

reservas ecológicas. Boa parte da população enxergava que ao se tratar de ambiente, estariam 

se referindo apenas a plantas e animais silvestres ou selvagens. O homem criava em seu 

imaginário os espaços que legalmente deveriam ser protegidos e meio que assinava um 

atestado auto-liberador de que já tinha feito a sua parte. 

 

A natureza por muito tempo se apresentou assim: como o que está fora, o exterior, 
de onde se poderia extrair, que se poderia transformar, onde se poderia depositar o 
que se tinha em excesso. A humanidade, as “placas físicas” de homens, ocupam a 
terra inteira, não resta nenhuma reserva, nenhuma exterioridade. Globalidade rima 
com fragilidade. (LARRÈRE, 2012, p. 15)  

 

Com o passar dos anos, as questões ambientais tiveram seus contextos ampliados 

para o que realmente importava. Dentre os equívocos estava também que o homem não estava 

inserido no contexto ambiente, que não era um ser integrante da natureza e sim um ser 
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superior pela sua capacidade de raciocínio e que a degradação ambiental era consequência dos 

avanços tecnológicos, como se nada tivesse com todo esse processo. Essas ideias foram molas 

propulsoras para uma degradação ambiental crescente.  

Discutir o papel do homem nesse processo é fundamental, mas não é tarefa das mais 

fáceis. O homem é parte integrante do ambiente e a sua correta relação com ele é que 

assegurar que as futuras gerações possam também usufruir de um meio ambiente sadio e 

ecologicamente equilibrado. 

O mais importante nesse contexto é o aparato legal que hoje gira em torno da 

proteção ao ambiente no Brasil e em Portugal. Destaque-se que aparentemente parece pouco, 

mas na verdade é muito, tendo em vista os avanços alcançados desde a promulgação das 

Constituições dos países, que tornou o meio ambiente um bem jurídico com tutela 

constitucional. 

Por todo exposto, depreende-se que o licenciamento ambiental é um dos meios mais 

importantes de proteção ao ambiente, seja no Brasil ou em Portugal. Não se pode dizer que 

hoje, a legislação brasileira e portuguesa são perfeitas no papel de conservação ambiental, 

mas muito tem sido feito e ainda há muito a se fazer. Importante que se tenha consciência das 

limitações inerentes a todo e qualquer ordenamento jurídico, tendo em vista que nem sempre a 

lei é a solução para todo problema da sociedade e no caso do ambiente, isso não poderia ser 

diferente.  
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… 

 

 

 

 CONCLUSÃO 

 

Ao iniciar a presente pesquisa, o objetivo era avaliar a eficácia do procedimento 

administrativo de licenciamento ambiental como instrumento da politica ambiental no Brasil e 

em Portugal, na prevenção aos impactos ambientais e de que forma é suficiente para 

identificar  danos potencialmente lesivos ao ambiente e apresentar soluções para que estes não 

ocorram  ou que de alguma forma possam ser mitigados e compensados, através do 

estabelecimento de limites e condições para a execução de qualquer que seja a atividade ou 

empreendimento. 

A metodologia proposta permitiu que ao longo de mais de um ano fosse possível 

construir conceitos-bases que se tornaram diretrizes na análise supramencionada. A 

preocupação era assegurar o cumprimento do proposto inicialmente, mantendo a 

impessoalidade, adquirindo conhecimentos necessários, mas que trouxeram como desafio 

evitar estabelecer preconceitos. 

No tocante a escolha dos países analisados, melhor não poderia ter sido. Os dois 

países têm a capacidade de produzir contextos propícios à pesquisa científica, foi uma 

oportunidade única de entender questões, como se a medida que se avançava fosse 

colocada uma nova peça num imenso quebra-cabeças. 

Ao final desse trabalho, dois pontos precisam ser levados em conta, primeiro, as 

riquezas ambientais existentes tanto no Brasil como em Portugal e segundo a vontade de 

poder de alguma forma, mesmo que singela, contribuir para a melhoria da qualidade do 

processo de preservação ambiental.  

No tocante à legislação ambiental, Brasil e Portugal têm um verdadeiro arcabouço 

jurídico, no entanto o que se viu, foi que muitas vezes a burocracia torna-se a principal 
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arma da ineficiência e a tentativa de desburocratizar muitas vezes leva a produção de uma 

legislação em muitos pontos prolixa e sem muita eficácia prática.  

  Não se discorda que a legislação deva trazer detalhes e que seja dotada de total clareza, 

a maiorcrítica é ao excesso de necessidade de regulamentações e número imenso de 

resoluções que tentam suprir lacunas deixadas pelas leis.   

     Utilizando o pensamento de (SILVA, 2011, p. 10), já mencionado no referencial 

teórico, “é uma lei cheia de boas intenções, mas com um grande défice de regulação jurídica. 

Isto porque contém numerosas normas de natureza proclamatória ou definidora (algumas 

delas, em bom rigor, não deveriam sequer constar de uma lei), mas sem conteúdo ordenador”. 

O procedimento do licenciamento ambiental no Brasil, ainda é muito lento. Gostaria de 

que esta lentidão fosse por conta da análise minuciosa necessária, mas na maioria das vezes é 

fruto da sobrecarga de trabalho, dos prazos não cumpridos, de falhas na legislação. É de frisar 

que o Licenciamento no Brasil possui regulamentação precária, disposto de tal forma que 

acaba por gerar dúvidas e inúmeras incertezas, principalmente ao empreendedor.   

 Diante do tratamento que vêm recebendo não é de assustar que se entenda o porquê 

da tentativa de acabar com esse procedimento, objetivo velado da PEC 65/2012 no Brasil, 

a qual prevê que a apenas o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) seria suficiente para 

implantação de um empreendimento, descartando a exigência do licenciamento e ainda 

não permitindo a suspensão da obra ou paralisação da atividade. A justificativa é em 

tese, um meio de desburocratizar o procedimento, mas na prática é um risco sem 

precedente e que pode gerar prejuízos imensos ao ambiente e o pior, cria a impotência 

no sentido de impedir que se paralise o empreendimento. Texto inaceitável, que 

compromete o dever de tutela do ambiente. A história recente do Brasil por si só mostra 

os riscos se isso viesse de fato acontecer. Que sirva de exemplo o caso da mineradora 

Samarco e todo o dano que poderia ter sido evitado se houvesse fiscalização do 

cumprimento das condicionantes que estavam determinadas na licença de operação, 

oriunda do procedimento do licenciamento.  

Por outro lado, Portugal, talvez por sofrer a influência da proximidade da União 

Europeia, em alguns pontos consegue avançar com relação ao Brasil.  Destaque-se para o 

Código de Procedimento administrativo e o Decreto-lei nº 173/2008, que estabeleceu no 

país o regime jurídico relativo à prevenção e controlo integrados da poluição.  
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Como respostas às questões que nortearam a pesquisa, a conclusão que se tem e sem 

maiores dúvidas, é que, primeiro, independentemente de qualquer dispositivo legal, em se 

tratando de tutela do ambiente, não é em vão que nos dois países é um dever imposto não 

só ao poder público como à coletividade. Não adianta um vasto ordenamento jurídico se 

não houver uma sensibilização do povo de que os recursos naturais são finitos e que é 

preciso o uso racional e consciente dos mesmos. Ao mesmo tempo, esse mesmo povo deve 

ser sensibilizado que o seu direito ao ambiente ecologicamente equilibrado impõe o deve 

de cuidar desse ambiente. Por isso de fundamental importância, a participação popular no 

procedimento do licenciamento. 

O procedimento do licenciamento ambiental é um dos mais importantes instrumentos 

na tutela do ambiente. Nas palavras de (GOMES, 2000, p. 71) “concedendo liberdade de 

atuação ao particular para a prossecução de atividades privadas dentro de certos limites”. 

No que concerne ao procedimento do licenciamento ambiental cumprir com seu 

papel preventivo, acredita-se que sim, com a ressalva que ainda não da maneira ideal e um 

dos principais pontos é a falta de regras mais claras e de maior objetividade no 

procedimento.  

Ainda balizando-se na hipótese elencada, entende-se que de fato, o procedimento de 

licenciamento ambiental é uma imprescindível e eficaz ferramenta jurídico-administrativa do 

Estado no cumprimento do seu dever constitucional de tutelar o meio ambiente de modo a 

suprir as necessidades das gerações atuais, sem comprometer as necessidades das futuras 

gerações.  

A sugestão é que a legislação ambiental nos dois países precisa ser repensada, 

principalmente na definição de competências e acima de tudo buscar-se meios que tornem 

o procedimento mais célere, mas sem perder a qualidade, face a complexidade da matéria 

envolvida.  

Para trabalhos futuros, muito ainda a se discuti dentro desta temática e de tantas 

outras que envolvem o direito ao ambiente ecologicamente equilibrado como consequência 

do dever de tutelar esse ambiente. 
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