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1. GARGALOS DO LICENCIAMENTOAMBIENTAL NO BRASIL

São necessárias soluções legislativas?

• Licenciamento ambiental é um tema controvertido, pouco

compreendido;

• Estudos e manifestações sobre licenciamento ambiental - Banco

Mundial; IBAMA; Acórdãos do TCU; ABEMA; CNI; dentre outros

concluem pelo colapso no sistema, além da ausência de uma lei

(ANOMIA) e excesso de discricionariedade;

• A falta de um marco legal é um obstáculo à eficiência do

licenciamento?
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 Excessiva demora;

 Decisões pouco fundamentadas; subjetividade; judicialização;

 Contaminação ideológica do processo e multiplicidade de atores

(confusão institucional): fortalecimento poder decisório das

autoridades; estruturas colegiadas;

 Pouca transparência e acesso a informações sobre os

licenciamentos em trâmite ou já finalizados: disponibilização da

informação; processo eletrônico; banco de dados

 Os estudos ambientais exigidos são extensos, de baixa qualidade

e focados no diagnóstico: elaboração de manual técnico com

roteiro metodológico para a avaliação de impactos ambientais;
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 Ausência de AAE e de avaliação dos impactos cumulativos-

desconsideração da variável locacional;

 Excesso de condicionantes e falta de monitoramento e

acompanhamento da efetividade das condicionantes, bem como

de visão holística do processo de avaliação de impacto ambiental:

avaliação de resultados; manuais de boas práticas para o

gerenciamento de aspectos e impactos ambientais. Impactos

vinculados ao empreendimento!

 Desvirtuamento das audiências públicas;

 Medo de processo criminal: art. 67 da LCA;

 Excesso de atos normativos – 30 MIL!!!
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2. PROPOSIÇÕES EM TRÂMITE

SENADO FEDERAL

- PLS 654/2015 – Senador Romero Jucá

- PLS 602/2015 – Senador Delcídio do Amaral

- PLS 168/2018 – Senador Acyr Gurgacz

- PEC 65/2012

CÂMARA DOS DEPUTADOS

PL 3.729/2004 – Deputado Luciano Zica

CONAMA

PROCESSO 02000.001845/2015-32



2. PROPOSIÇÕES EM TRÂMITE

Projeto de Lei do Senado (PLS) no 654/2015, Senador Romero Jucá (16 
artigos)
• Tramitação em regime de urgência;
• Distribuído à Comissão de Serviços e Infraestrutura;
• Despacho da Presidência, em 14/10/2015, determinou que a 

matéria vá à CEDN, em decisão terminativa;
• Parecer do Senador Blairo Maggi, aprovado, com emendas ao 

texto;
• Aguardava inclusão na ordem do dia (Plenário)
• Passou a tramitar em conjunto com PLS 602/2015 e vão ao exame 

da CDH, CI, CCJ e CMA.
• Os dois PLS ainda estão na CDH. Não houve emissão de parecer na 

CDH, Relator atual é Jorge Viana.
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Licenciamento ambiental especial de empreendimentos de

infraestrutura estratégicos para o desenvolvimento nacional – rito uno

(art. 4º)

Conceitos na Lei: art. 2º : TR, EIA,

Licença ambiental integrada (inc. II do art. 1º)

Procedimento célere e com prazos definidos – comitê específico para

cada empreendimento (art. 5º)

Termo de Referência elaborado em conjunto com órgãos interessados;

Substituição audiência pública por programa de comunicação ambiental

(art. 12);

Alteração no art. 10 da Lei 6.938/81
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PLS 168/2018 - propõe a regulamentação do licenciamento ambiental,

além de dispor sobre a avaliação ambiental estratégica.

• norma geral de licenciamento ambiental

• conceitos como área diretamente afetada (ADA), área de influência, autoridade

envolvida, autoridade licenciadora, condicionantes ambientais e termo de

referência.

• Aproxima-se dos moldes de proposição em trâmite na Câmara dos Deputados,

define seis tipos de licença ambiental (prévia, instalação, operação, única, por

adesão e compromisso e corretiva), prazos de validade das licenças, renovação

automática da licença de operação e uma lista taxativa – e polêmica– que exclui do

licenciamento ambiental uma série de atividades (art. 7º).”

• Tramitação: distribuído à CCJ e CMA, terminativo na última. Foram apresentadas 66

emendas (41 emendas apenas pelo Senador Randolfe, na CCJ). Relator atual, na CCJ:

Romero Jucá.
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PEC 65/2012

Art. 1º. O art. 225 da Constituição passa a vigorar acrescido do seguinte §

7o. 

Art. 225. .......................................................................... 

......................................................................................... 

§ 7o A apresentação do estudo prévio de impacto ambiental importa

autorização para a execução da obra, que não poderá ser suspensa ou

cancelada pelas mesmas razões a não ser em face de fato superveniente.

(NR)



2. PROPOSIÇÕES EM TRÂMITE

Relatoria do Senador Blairo Maggi, com aprovação do Parecer em

27/04/2016;

Mobilização social;

Requerimento para tramitação conjunta com a PEC 153/2015 – Senador

Randolfe Rodrigues em 19/05/2016;

Relatoria do Senador Randolfe Rodrigues, com apresentação de relatório

pela inconstitucionalidade;

Requerimento de audiência pública, em 03/08/2016, realizada em Dez/16



2. PROPOSIÇÕES EM TRÂMITE

Projeto de Lei da Câmara (PL) no 3729/2004, do Deputado 
Luciano Zica

Norma geral do licenciamento ambiental;
14 anos de tramitação;

17 apensos!
Distribuição inicial à CMADS; Comissão de Finanças e Tributação, e 

CCJC;

Requerimento 9.153/2013 – Comissão de Agricultura, Pecuária, 
Abastecimento e Desenvolvimento Rural (CAPADR) – com parecer 

aprovado do Relator Moreira Mendes, com substitutivo;



2. PROPOSIÇÕES EM TRÂMITE

Projeto de Lei da Câmara (PL) no 3729/2004, do Deputado 
Luciano Zica

CMADS – 5 pareceres – Dep. Ricardo Tripoli, com substitutivo;
Tramitação em regime de urgência: aguarda parecer em Plenário 

Relatores Dep. Mauro Pereira e Ricardo Trípoli
Nova Proposta do Executivo? Casa Civil e MMA;

Apresentação de nova proposta: sem consenso!

Não há uma redação final do texto.
Na CFT, em abril de 2018, houve mudança de relatoria, foi designado 

Relator na CFTC, Dep. Maurício Quintella Lessa (PR-AL). Logo, é 
muito provável uma nova versão do substitutivo. 
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•Norma Geral de Licenciamento Ambiental – 50 artigos
•Dispõe em Lei a AAE;

•Conceitos: área de influência; autoridade envolvida (SNUC?);

condicionantes;
•Modalidades de Licenças e Licenciamentos:

Licença Ambiental por Adesão e Compromisso (LAC):
conhecimento das características ambientais da área?

REC (Relatório de Caracterização do Empreendimento)

Licença Ambiental Única (LAU): instalação + operação
LP LI LO

Licença de Operação Corretiva (LOC) – Relatório de Controle
Ambiental



•Critério locacional – critério de relevância ambiental da área de
empreendimento (análise da relevância ambiental da área) +

porte + potencial poluidor;

•Base nuclear do licenciamento: área de influência dos
impactos (área diretamente afetada ou entorno)

•Prazos: discordância
•Renovação automática ou precedida de análise

•Isenções (art. 7o): atividades agropecuárias, com acréscimo de

outras atividades e empreendimentos;
•Condicionantes: art. 8o – fundamentação técnica



•Procedimento com EIA ou simplificado: Critério: relevância

ambiental da área de implantação da atividade e

potencial poluidor;

•EIA: procedimento trifásico

•Procedimento em fase única; bifásico, por adesão e

compromisso

•Licenciamento corretivo (Termo de Compromisso)

•TR para os estudos ambientais;

•Aproveitamento do diagnóstico ambiental

•Acervo



•Participação Pública: 1 audiência pública (EIA);
•Não vinculante;

•Consulta Pública

•Participação das autoridades envolvidas
•Poder decisório da autoridade licenciadora

•Prazos decisórios
10 meses para a LP;

6 meses para a LP;

4 meses para LI,LO, LC e LAU
Solução de controvérsia





Obrigada!

karink@senado.gov.br


