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Licenciamento Ambiental: Dados e Normas Gerais

• Obrigação legal e prévia à instalação de qualquer empreendimento ou
atividade potencialmente poluidora ou degradadora do meio ambiente

• Procedimento pelo qual o órgão ambiental competente autoriza a
localização, instalação, ampliação e operação destes empreendimentos
ou atividades

• Projeto de Lei nº 3729/04 e outros.

Lei nº 6.938

•1981

Resolução 
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O que precisa avançar?

Fonte: Banco Mundial, 2016



O que precisa avançar?

• Ausência de critérios objetivos e uniformes

• Condicionantes excessivas, tanto em número quanto em conteúdo

• Apesar da LC 140/11, ainda há sobreposição na atuação de entes
federativos

• Ineficiente comunicação entre os agentes envolvidos no processo de
licenciamento ambiental

• Falta de estrutura e recursos e reduzido quantitativo de servidores nos
órgãos ambientais

• Precariedade no gerenciamento e disponibilização de dados

• Modalidade culposa do crime previsto no artigo 67 da Lei nº 9605/98

• Morosidade na emissão de licenças ambientais



Recomendações
 Legais:

• Estabelecer prazos para emissão de licenças ambientais

• Fim da responsabilidade criminal culposa do agente público

 Estruturais:

• Investimentos em infraestrutura e capacitação dos órgãos envolvidos

• Criação de um banco de dados uniforme, operacional e acessível

 Outras:

• Adoção e disseminação de instrumentos de planejamento, cooperação e eficiência

• Condicionantes proporcionais e diretamente relacionadas ao empreendimento
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