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Lei 6.938/81: Licenciamento Ambiental

“A construção, instalação, ampliação e

funcionamento de estabelecimentos e atividades

utilizadoras de recursos ambientais, considerados

efetiva ou potencialmente poluidores, bem como os

capazes, sob qualquer forma, de causar degradação

ambiental, dependerão de prévio licenciamento

ambiental”.

(caput com redação determinada pela LC 140/2011).

Artigo 10
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Lei 9.605/98: Lei de Crimes Ambientais

Construir, reformar, ampliar, instalar ou

fazer funcionar, em qualquer parte do território

nacional, estabelecimentos, obras ou serviços

potencialmente poluidores, sem licença ou

autorização dos órgãos ambientais competentes, ou

contrariando as normas legais e regulamentares

pertinentes:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa, ou

ambas as penas cumulativamente.

Artigo 60
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Melhoria do desempenho ambiental

possibilita as empresas a incorporação do princípios de

melhorias contínuas aos empreendimentos licenciados

as empresas ganha um perfil dinâmico e de ajuste

permanente, criando as condições necessárias para se

promover o aperfeiçoamento das ações para o

desenvolvimento sustentável.

Suspensão e Desativação de atividades - ACV

Especificidades Legais - Renovação
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Ações de controle de poluição ambiental

 instalar, operar e manter sistema(s) e equipamento(s) de controle 

ambiental das emissões de solo, águas, ar, ruído, vibrações;

 evitar, minimizar, reduzir e reciclar os resíduos sólidos gerados;

 identificar e reduzir os riscos ambientais das atividades;

 Proteger e garantir as APPs, reserva legal e a biodiversidade;

 preservar a saúde humana, o patrimônio sem causar incômodo à 

população. 

 Minimizar Passivos Ambientais e planejar a desativação ou 

encerramento da atividade



Licenciamento Ambiental

Atender aos padrões e as restrições legais

Órgão Ambiental pode emitir as licenças:

- Licença Prévia ( LP )

- Licença de Instalação ( LI )

- Licença de Operação ( LO )

Cada uma delas contém restrições que condicionam a execução do projeto 
e as medidas de controle ambiental da atividade,  bem como estabelece 
exigências técnicas a serem cumpridas em cada uma das etapas 
subsequentes inclusive suspensão, desativação ou encerramento da 
atividade.
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Especificidades Legais

Processo de Licenciamento

 Inclui, além das licenças:

• Rotinas de acompanhamento sistemático 

dessas licenças concedidas, vinculadas ao 

monitoramento dos efeitos ambientais do 

empreendimento;

• Áreas Contaminadas;

• Logística Reversa;

• Normas Técnicas (ISO) (ABNT);

• Normas Legais; 

• Demais Procedimentos Administrativos.
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Em situações específicas, há possibilidade de
manifestação de outros órgãos ambientais ou que
tenham alguma interface com o caso concreto.

Exemplos:

- IPHAN;

- Condephaat - Conselho de Defesa do Patrimônio 
Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico (SP); 

- ICMBio

- SPU  - Secretaria do Patrimônio da União;

- ...

Especificidades Legais
Manifestação de outros órgãos 
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Legislação Federal Aplicável

 Constituição Federal – art. 225

 Lei nº 6.938/1981 – Política Nacional do Meio Ambiente 

(PNMA)

 Art. 9º – Instrumentos da PNMA:

IV – Licenciamento e a revisão das atividades efetiva 

ou potencialmente poluidoras.

 Lei 9.605/1998 art. 60

 Lei Complementar 140/2011

 Lei 12.651/2012 – APP  Código Florestal

 Atos Normativos MMA

Conversão de multas em serviços ambientais

 Pagamentos por serviços ambientais



Responsabilização - Dano Ambiental

 Imprescritível em razão da perpetuação do dano

 Irrenunciável

 Inalienável



NOVA ORDEM JURISPRUDENCIAL

REsp 1381211/TO, Relator Min. Marcos Buzzi, j. 2014

2.3 "Para o fim de apuração do nexo de causalidade no dano
ambiental, equiparam-se quem faz, quem não faz quando deveria
fazer, quem deixa fazer, quem não se importa que façam, quem
financia para que façam, e quem se beneficia quando outros fazem."
(cf. REsp 650.728/SC, Rel. Ministro Antônio Herman Benjamin,
Segunda Turma, DJe 02/12/2009) 3. Não obstante a análise do caso à
luz dos ditames da responsabilidade civil ambiental, a conclusão
encerrada na hipóteses dos autos justifica-se, outrossim, sob a ótica
do direito civil (em sentido estrito), notadamente porque aplicável a
responsabilidade objetiva decorrente da violação de direitos de
vizinhança, os quais coíbem o uso nocivo e lesivo da propriedade... 5.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO, NÃO
PROVIDO.



NOVA ORDEM JURISPRUDENCIAL

Ementa: ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO 
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. 
DESCUMPRIMENTO. EXECUÇÃO. CARACTERIZAÇÃO. OBRIGAÇÃO. REPARAÇÃO. 
DANO AMBIENTAL.IMPRESCRITIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO. ACERVO 
PROBATÓRIO. SÚMULA 07/STJ. INVIABILIDADE. INTERPRETAÇÃO. CLÁUSULA 
CONTRATUAL. SÚMULA 05/STJ. 1. 

É imprescritível a pretensão reparatória de danos ambientais, na esteira de reiterada
jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a qual não se aplica ao caso concreto,
no entanto, porque a obrigação transcrita em termo de ajustamento de conduta não
está configurada dessa forma, segundo o texto do acórdão impugnado. 2. Dessa forma,
uma vez que a natureza da obrigação foi definida pelo Tribunal "a quo" a partir do
contexto fático-probatório dos autos, sobretudo do termo de ajustamento de conduta,
como diversa de reparatória de dano ambiental, a reforma dessa conclusão, com o fim
de pontuar a imprescritibilidade, demanda a revisão do acervo fático-probatório e do
TAC, o que encontra óbice nas Súmulas 05 e 07 do Superior Tribunal de Justiça. 3.
Agravo regimental não provido.
REsp 1381211/TO, Relator Min. Marcos Buzzi, j. 2014



NOVA ORDEM JURISPRUDENCIAL

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. DANO
MORAL COLETIVO. NECESSÁRIA VINCULAÇÃO DO DANO MORAL À
NOÇÃO DE DOR, DE SOFRIMENTO PSÍQUICO, DE CARÁTER
INDIVIDUAL. INCOMPATIBILIDADE COM A NOÇÃO DE
TRANSINDIVIDUALIDADE (INDETERMINABILIDADE DO SUJEITO PASIVO
E INDIVISIBILIDADE DA OFENSA E DA REPARAÇÃO). RECURSO ESPECIAL
IMPROVIDO” – RESP nº 598.281-MG – Relator p/ Acórdão Ministro
Teori Albino Zavascki.2016



Perspectivas, Tendências e Desafios

O presente precisa ter os olhos no 
futuro. Precisa amar aquilo que 
não é, mas que precisa e exige ser.



Due diligence Ambiental 
– Por que

– Conhecer o próprio negócio
– Vender / Comprar 
– Acionistas e outros stakeholders
– Limitações de operação da planta 
– Escolha de Fornecedores

– O que 

– Áreas contaminadas: normas recentes do órgão ambiental
– Dever de informar autoridades, obrigatoriedade de remediação
– O que também não pode passar despercebido
–Licenças em geral, conflitos com comunidades tradicionais, áreas

protegidas de patrimônio histórico, conflitos com áreas especialmente
protegidas, florestas públicas, outras.



Por meio de acompanhamento periódico, certificar-se da aderência,
implementação, atualização e cumprimento a:
– Leis, regulamentos e normas 
– Princípios Éticos e Normas de Conduta
– Segregação de funções, evitando conflito de interesses – Cultura de 
Controles Internos 
– Avaliação de Riscos por meio da elaboração de relatórios
– Participação ativa no desenvolvimento de culturas internas
– Relação com Órgãos Reguladores e Fiscalizadores 
– Medir desempenho
– Plano de Comunicação
_ Plano de Atendimento Emergencial 
– Planos de Contigência
– Planos de Resiliência
– Transferências de Riscos Ambientais e Garantias Financeiras para o 
cumprimento das obrigações ambientais

Compliance Ambiental



Aplicação dos conceitos de Prevenção  x  Controle 

Processo de

Transformação

GESTÃO PROATIVA GESTÃO REATIVA

Foco da 

P+L / P2
Gestão de Riscos *

Foco do 

Controle da Poluição

Produtos

Sobras / resíduos não poluentes

Sobras / resíduos poluentes

Viabilidade  Tecnológica do Empreendimento

* Plano de Atendimento Emergencial e Prevenção de Passivos Ambientais 
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Tendências e Desafios para o Século XXI

 Ecoeficiência aos processos; Prevenção à Poluição (P2), Produção mais 

Limpa (P + L); Mecanismos de Desenvolvimento Limpo (MDL); Sistema de 
Gestão Integrado (SGI); Pagamentos por Serviços Ambientais e 

Instrumentos Econômicos: Seguros ambientais e Garantias Financeiras

 Princípio da participação e cooperação: União, Estados e Municípios

 Gestão Ambiental compartilhada: Descentralização da Gestão Ambiental

 Não ao retrocesso ambiental evitando passivos ambientais

–Gestão Ambiental e Social dos recursos naturais;

–Inter e multidisciplinaridade;

–Transversalidade das Políticas Públicas vigentes;

–Responsabilidade socioambiental em busca da sustentabilidade
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