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RESUMO 

Esta dissertação tem por objetivo analisar a possibilidade da prática de atos corruptos no 

licenciamento ambiental causados pela ausência da efetiva participação da sociedade nas 

decisões que envolvem o meio ambiente. A falta de participação da sociedade nos 

procedimentos de licenciamento ambiental é um problema que faz crescer a corrupção e a 

improbidade estatal produzindo do prejuízo social e ambiental, deixando margem para a alta 

incidência de atos corruptos por parte dos envolvidos. Com um panorama sobre a corrupção e 

a improbidade administrativa no Direito Ambiental, analisam-se os institutos de boa 

governança, como transparência, compliance e ética no direito ambiental, tratando dos 

princípios vinculados ao licenciamento ambiental. O que se verifica atualmente no processo 

de licenciamento são apenas institutos de comando e controle por parte do Poder Público, que 

possui uma administração totalmente vertical em relação ao cidadão. Também é possível 

visualizar neste estudo que os institutos como certificação ambiental, sistema de gestão 

ambiental e as auditorias ambientais que ocorrem no país não alcançam suas finalidades, 

sendo desvirtuadas para o crescimento econômico desenfreado. O estudo foi desenvolvido 

com metodologia jurídico-teórica e raciocínio dedutivo, com técnicas de pesquisa 

bibliográfica e documental. Utilizou-se como marco teórico a obra de Bauman (1999), 

demonstrando a mutação de conceitos éticos na sociedade atual. Concluiu-se que o Brasil, 

apesar de possuir institutos de combate à corrupção e instrumentos para a sua efetivação, na 

prática, a sociedade ainda fica a margem das decisões ambientais no país, e isso coopera 

diretamente para a incidência de atos corruptos, gerando um prejuízo ao meio ambiente e a 

sociedade, além de que percebe-se que apesar do Brasil ter avançado significativamente em 

matéria ambiental, por diversas vezes ocorre um retrocesso ambiental por parte do Poder 

Legislativo e Executivo. A conclusão que se chega com esta pesquisa faz com que a 

sociedade possa perceber que não é necessário mais uma mudança legislativa e sim a 

efetivação da participação social, cumprindo o ordenamento legislativo já existente, além do 

mais é necessária a implantação efetiva dos institutos de boa governança no direito 

administrativo ambiental brasileiro. 

 

PALAVRA CHAVE: Boa governança; Compliance; Transparência; Ética; Improbidade; 

Meio Ambiente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

This dissertation aims to analyze the possibility of corrupt acts in environmental licensing 

caused by the absence of effective participation of society in the decisions that involve the 

environment. The lack of participation of society in environmental licensing procedures is a 

problem that causes corruption and state impropriety to grow producing social and 

environmental damage, leaving room for the high incidence of corrupt acts by those involved. 

With an overview of corruption and administrative impropriety in Environmental Law, good 

governance institutes are analyzed, such as transparency, compliance and ethics in 

environmental law, dealing with principles related to environmental licensing. What is 

currently occurring in the licensing process are only command and control institutes on the 

part of the Public Power, which has a totally vertical administration in relation to the citizen. 

It is also possible to see in this study that institutes such as environmental certification, 

environmental management system and the environmental audits that occur in the country do 

not reach their objectives, being distorted for unbridled economic growth. The study was 

developed with legal-theoretical methodology and deductive reasoning, with bibliographic 

and documentary research techniques. The work of Bauman (1999) was used as theoretical 

framework, demonstrating the mutation of ethical concepts in the current society. It was 

concluded that Brazil, despite having anti-corruption institutes and instruments for its 

implementation, in practice, society is still marginalized by environmental decisions in the 

country, and this cooperates directly for the incidence of corrupt acts, generating a damage to 

the environment and society, in addition to the fact that despite the fact that Brazil has made 

significant progress in environmental matters, there has been an environmental backlash on 

the part of the Legislative and Executive Branches. The conclusion reached by this research 

makes it possible for society to realize that it is not necessary to have a legislative change, but 

rather to implement social participation, in compliance with the existing legal system, and 

also the effective implementation of institutes of good governance. governance in Brazilian 

environmental administrative law. 

 

Keywords: Good governance; Compliance; Transparency; Ethic; Improbity; Environment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

ABEMA – Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Meio Ambiente 

ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais. 

BACEN – Banco Central 

BASA – Banco da Amazônia 

BB – Banco do Brasil 

BNB – Banco Nordeste Brasil 

BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento Social 

CADE – Conselho Administrativo de Defesa Econômica 

CEF – Caixa Econômica Federal 

CONAMA – Conselho Nacional de Meio ambiente 

COPAM – Conselho Estadual de Politica Ambiental 

CR/1988 – Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 

DUDH - Declaração Universal dos Direitos Humanos  

EIA – Estudo de Impacto Ambiental 

EUA – Estado Unidos da América 

GF – Guia Florestal  

IBAMA – Instituto Brasileiro de Meio Ambiente/ 

IPEA -  Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

LAU - Licença Ambiental Única (LAU)  

MMA - Ministério do Meio Ambiente 

MPF – Ministério Público Federal 

OCDE – Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômica 

ODS – Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

OIT – Organização Internacional do Trabalho 

ONG – Organização Não Governamental 



 

 

ONU – Organizações das Nações Unidas 

OSCIP - Organização da Sociedade Civil de Interesse Público 

PDCA – Plan Do Check Act 

PL – Plano de Manejo 

PNEA - Política Nacional de Educação Ambiental 

PNMA – Politica Nacional de Meio Ambiente 

RIMA – Relatório de Impacto Ambiental 

RQMA – Relatório de Qualidade do Meio Ambiente 

SBDC - Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência 

SEMA – Secretaria Especial de Meio Ambiente 

SGA – Sistema de Gestão Ambiental 

SISNAMA – Sistema Nacional de Meio Ambiente 

SNI - Sistema Nacional de Informações 

TC – Tribunal de Contas 

TCFA - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental 

UNEP - United Nations Environment Programme Finance Initiative 

 



 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

 

Figura 1 – Corruption perceptions index (2016)....................................................................42 

Figura 2 – Esquema de PDCA………………………………………………………………75 

Figura 3 – Estratégia de governança ambiental........................................................................84 



 

 

LISTA DE QUADROS 

 

 

Quadro 1 – Processos autuados contra corrupção por ano (2017).........................................43 

Quadro 2 – Acordo de leniência fechados pelo CADE (2003-2017)....................................53 

Quadro 3 – Tabela de enquadramento de classes para o licenciamento ambiental no Estado de 

Minas Gerais............................................................................................................................96 



 

 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO...................................................................................................................13 

 

2 DIREITO AMBIENTAL.....................................................................................................15 

2.1 O meio ambiente como um bem de uso comum do povo..............................20 

2.2 Princípios vinculados ao licenciamento ambiental.............................................................28 

2.2.1  Princípio do desenvolvimento sustentável............................................ ..28 

2.2.2 Princípio da participação.......................................... ...........................  28 

2.2.3 Princípio da informação........................................... .............................33 

2.2.4 Princípio da prevenção................................... ............................... .......34 

2.2.5 Princípio da educação ambiental.............................. .............................36 

 

3 CORRUPÇÃO E IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA..............................................39 

3.1 Improbidade administrativa................................................................................................45 

3.2 Sociedade de risco líquida ............................... ..................................... ...56 

 

4 GOVERNANÇA GERAL E AMBIENTAL......................................................................60 

4.1 Transparência .....................................................................................................................62 

4.2 Ética....................................................................................................................................66 

4.3 Compliance.........................................................................................................................69 

4.3.1 Compliance ambiental.....................................................................................................71 

4.4 Sistema de Gestão ambiental .............................................................................................47 

4.5 Protocolo verde...................................................................................................................77 

4.6 Certificações a empresas privadas......................................................................................79 

 

5 PROCESSO ADMINISTRATIVO ...................................................................................81 

5.1 Direito administrativo holandês e a análise do princípio da cooperação .......83 

5.2 Processo administrativo de licenciamento ambiental .................. ................86 

5.3 O princípio da cooperação no processo administrativo de licenciamento ambiental.........88 

5.4 Nova Lei de licenciamento ambiental no Estado de Minas Gerais – Lei  nº 

21.972/2016..............................................................................................................................94 

5.5 Retrocesso socioambiental ............................................ ...........................98 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS...............................................................................................103 

 

REFERÊNCIAS....................................................................................................................106 

 

ANEXOS................................................................................................................................119



   14 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

  A corrupção tem si mostrado como um problema global em constante crescimento 

em todas as esferas institucionais e privadas. Já que, em praticamente todos os segmentos da 

sociedade mundial identifica-se atos que violam a moralidade e a ética no exercício de 

funções, sejam elas públicas ou privadas. A população passa constantemente por mudanças de 

conceitos que em diversas situações não ultrapassa o liame da ilegalidade, porém violam 

incontroversamente princípios éticos e morais. 

  O anseio pelo crescimento econômico tem feito com que a sociedade se paute em 

um consumo descontrolado, relativizando conceitos morais e éticos em prol da satisfação 

econômica. Essa procura pelo desenvolvimento econômico tem gerando danos visíveis e 

ocultos na atual sociedade.  

  Assim como nas demais ciências do direito, na esfera ambiental não tem sido 

diferente, a falta de participação da sociedade associada à ausência de transparência do Poder 

Público na gestão ambiental, têm cooperado para a incidência de atos corruptos por certos 

agentes públicos.  

  Como poderá ser observado neste estudo, ao tratar dos institutos de boa 

governança no direito ambiental, em especial, no licenciamento ambiental, percebe-se- à que, 

o problema está na ausência da efetiva participação social, já que, apesar da existência de um 

ordenamento jurídico que garanta a participação da sociedade nos empreendimentos danosos 

ao meio ambiente, isso não tem sido o bastante para coibir a prática de atos de corrupção e de 

improbidade, uma vez que a participação da sociedade encontra-se apenas na legislação, não 

se efetivando na prática cotidiana. 

   O objetivo geral deste trabalho é analisar a ausência da cooperação e participação 

da sociedade no Direito Ambiental, mais especificamente no Licenciamento Ambiental, que 

apesar de prevista, ela não se efetiva na prática. Ademais, como objetivos específicos 

pretende-se verificar em que medida essa carência de participação tem cooperado para a 

incidência de atos corruptos, além de demonstrar como a falta de observância dos pilares de 

boa governança e dos princípios ambientais no Direito Administrativo brasileiro tem 

contribuído para a ocorrência de atos de corruptos e ímprobos. 

  Esta dissertação, através de dados estatísticos que permitem verificar o 

crescimento da corrupção no Brasil, causados, além de outros fatores, pela ausência de 

institutos de boa governança, tais como transparência, ética e compliance, visa, na medida do 

possível, alertar a sociedade de que é necessária uma mudança imediata na forma em que tem 
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tratado o procedimento administrativo de licenciamento ambiental. É preciso a aplicação 

destes institutos já utilizados no mundo globalizado, como ferramentas essenciais para o 

combate á corrupção.  

  A metodologia do presente estudo pauta-se por meio de pesquisa teórica jurídico e 

sociológica, com técnica dedutiva-hipotética e fontes bibliográficas e legislativas, possui, 

como marco teórico, a obra de Bauman (1999), tratando também como marco legislativo a 

Lei complementar nº 140/2011.  

  Desta forma, a estrutura deste trabalho será composta por cinco capítulos, 

iniciando-se com o conceito e definições do meio ambiente na Constituição da República de 

1988 (CR/1988) e os princípios ambientais vinculados ao licenciamento ambiental. Após, 

trata-se da corrupção, da sociedade de risco líquida e dos atos de improbidade administrativa. 

Já no terceiro capítulo são abordados e analisados os institutos de boa governança, tais como: 

transparência, ética e compliance, demonstrando sua inaplicabilidade no direito administrativo 

ambiental brasileiro. Ademais, analisar-se-á institutos que são utilizados no Brasil, mas não 

possuem uma eficácia na proteção ambiental e em nada cooperam efetivamente para a 

participação da sociedade no Direito Ambiental. Depois, será estudado o princípio da 

cooperação no Direito Administrativo holandês, percebendo que o Brasil, apesar de ter como 

uma de suas fontes tal ramo jurídico, não consegue implantar efetivamente seus princípios 

basilares. Por fim, é feito um panorama do processo administrativo de licenciamento 

ambiental no Brasil, a ausência de princípios de boa governança no licenciamento, o princípio 

da cooperação no referido instituto, e uma análise da Lei nº 21.972/2016, que tratou do 

licenciamento ambiental no Estado de Minas Gerais, bem como o retrocesso socioambiental 

quanto ao licenciamento simplificado.  
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2 DIREITO AMBIENTAL 

 

O estudo do direito é um ramo de enorme complexidade, e, em razão disso, é 

segmentado por áreas de conhecimento, tais como, direito civil, direito do trabalho, direito 

tributário, direito penal e em especial, por ser o objeto principal dessa pesquisa, o direto 

ambiental. Claro e evidente que os referidos segmentos do direito não se limitam entre os 

citados acima, tendo em vista a evolução constante da sociedade e a necessidade de novos 

segmentos do direito a fim de suprir a necessidade social. 

Em tempos remotos, a sociedade acreditava que a natureza e seus recursos eram 

infinitos, crendo em uma força divina, que por alguma razão, destruía o meio ambiente e, 

consequentemente, renovava os bens naturais. Contudo, a cada catástrofe natural que ocorria 

na sociedade, se percebia uma redução no gozo dessas primícias. Ao longo da evolução social 

o homem começou a perceber que tais catástrofes não eram causadas apenas por mero acaso 

ou por vontade de Deus.  Em uma autoanálise pôde se constatar que as intervenções e o 

consumo desenfreado do cidadão nos bens da natureza eram responsáveis por uma parcela 

significativa das incidências de catástrofes e redução dos benefícios da natureza. Em um 

estudo sobre a encíclica laudato si, do santo padre Francisco, Reis e Bizawu, trata de um 

ponto crucial no documento papal, já que o grande tema consubstanciava-se nos cuidados 

com a casa comum, nome dado à mãe terra. Isto porque, na vontade divina, por muitos anos, 

foi creditado o motivo da ocorrência de catástrofes naturais, e o Papa faz exatamente uma 

análise quanto à proteção, conservação, desenvolvimento econômico e consumo sustentável 

dos recursos naturais por parte do homem (REIS; BIZAWU, 2015, p. 31). 

No século XX a sociedade começa a se inclinar aos estudos no que diz respeito à 

natureza, seus bens e seus benefícios para o homem, claro que ainda com uma ideologia 

antropocêntrica, conforme discorre Reis e Bizawu, veja-se: 

 

A partir do final da década de 60 no século XX, a tradição judaico-cristã passou a 

ser acusada como uma das causadoras da crise ambiental no ocidente. Tal posição 

recebeu força e, no meio acadêmico, ganhou status de verdade absoluta. Uma chave 

de leitura é a interpretação de que a tradição judaico-cristã é antropocêntrica em sua 

essência, o que permitiria ao homem explorar a natureza desmedidamente (REIS; 

BIZAWU, 2015, p. 32). 

   

 Com isso, o homem faz uma análise do meio ambiente, percebendo 

que seus recursos naturais podem chegar ao fim, assumindo, ainda que superficialmente, sua 

parcela de culpa na escassez dos bens naturais. Reconheceu-se, então, que a poluição causada 
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pelo homem, e não por uma vontade divina, dá fim, ou pelo menos limita a utilização do meio 

ambiente. 

Além de se perceber a finitude do meio ambiente, o homem constatou que a 

continuidade dos recursos naturais é pré-requisito essencial para a garantia de uma qualidade 

de vida, estando o meio ambiente atrelado ao direito à vida, conforme constata também  Pinto 

(2013): 

 

A construção teórica em torno dessa vinculação, e afirmação do meio ambiente 

como um direito, estava fundada na vinculação entre o meio ambiente e o próprio 

direito à vida: um dos princípios norteadores dos direitos humanos. Com isso, a 

afirmação e vinculação do direito ao meio ambiente aos direitos humanos partiam 

dessa consideração lógica, ressaltando a importância de um meio ambiente 

equilibrado para a garantia da vida (PINTO, 2013, p.15). 

 

Tanto é, que a Carta Mundial da Natureza de 1982, afirma categoricamente  que o 

homem faz parte da natureza e a conservação da vida humana depende diretamente do 

funcionamento continuo dos sistemas naturais, valorizando assim, não só os direitos humanos, 

mas também, mantendo a existência e a proteção dos direitos ambientais. Tendo sido base 

esses conceitos constantes na Carta Mundial, para a Conferência sobre meio ambiente de 

1992, conhecida como  Eco-92 (SAMPAIO; PINTO, 2016, p. 100). 

Em paralelo a este reconhecimento do homem quanto a ser um causador de danos 

ambientais, de que o meio ambiente não é infinito e que a existência humana depende da 

conservação do meio ambiente, os povos perceberam que o meio ambiente faz parte também 

de um tripé, com mais duas bases: a econômica e a social, da qual, não se pode desvincular, 

sob pena no caso de ausência de um desses pilares, causar uma catástrofe não somente 

ambiental, mas econômica e social para toda humanidade. Assim, o homem constata que o 

poder de império que foi lhe dado através da outorga divina, como o Papa Francisco discorre 

em seu discurso na laudato Si, um poder de dominação da natureza e de seus bens naturais, 

pode ser utilizado para outros fins, sejam econômicos ou sociais. Desta forma, discorreu o 

Papa Francisco, na Laudato Si, proferida em 2015: 

 

Nunca a humanidade teve tanto poder sobre si mesma, e nada garante que o utilizará 

bem, sobretudo se se considera a maneira como o está a fazer. Basta lembrar as 

bombas atómicas lançadas em pleno século XX, bem como a grande exibição de 

tecnologia ostentada pelo nazismo, o comunismo e outros regimes totalitários e que 

serviu para o extermínio de milhões de pessoas, sem esquecer que hoje a guerra 

dispõe de instrumentos cada vez mais mortíferos. Nas mãos de quem está e pode 

chegar a estar tanto poder? É tremendamente arriscado que resida numa pequena 

parte da humanidade (PAPA FRANCISCO, 2015, p. 81). 

 



   18 

 

A sociedade, detentora do poder que foi colocado nas mãos do homem, chega à 

conclusão de que é necessário discutir o meio ambiente. Principalmente, após o ataque de 

bombas lançadas em Hiroshima e Nagasaki, causadora de uma tragédia ambiental e social 

tamanha, com efeitos até os dias atuais. Em 1972, ocorreu a Conferência Internacional de 

Estocolmo, com o nome de Conferência das Nações Unidas Sobre o Meio Ambiente Humano. 

 

A conferencia de Estocolmo foi motivada por vários aspectos. Em nível mundial, 

pode-se citar as bombas lançadas em Hiroshima e Nagasaki. O pós-guerra também 

trouxe em seu arcabouço inúmeras consequências negativas. Uma delas foi o 

desenvolvimento acelerado de vários países, que inclusive mudou a base produtiva 

primária para um processo de industrialização, sem planejamento adequado, 

trazendo implicações internas e internacionais, pois a natureza não reconhece os 

limites traçados pelo homem (COSTA, 2016, p. 43). 

 

Ocorre que apenas com o alto índice de catástrofes, e desastres ambientais foi que 

o homem começou a pensar na tutela do meio ambiente, com envolvimento de autoridades 

para discutir e propor soluções para a prevenção de desastres ambientais (SILVA, 2013, p 35-

36). 

Através de uma visão voltada para o crescimento econômico, os países 

desenvolvidos, que alcançaram um avanço econômico, principalmente após a revolução 

industrial, através de uma grande degradação ambiental, compareceram na Conferência de 

Estocolmo e sugeriram um desenvolvimento, agora sustentável, para os países em 

desenvolvimento econômico (COSTA, 2016, p. 45). Após a reunião foram criados 26 

princípios, sendo quase todos visando o crescimento dos países em desenvolvimento. Esta foi 

à primeira conferência internacional de grande magnitude que reuniu diversos países para 

discutir medidas a respeito do meio ambiente.  

Com isso, a comunidade internacional percebeu que a proteção ao meio ambiente 

não era um dever apenas de algumas nações, já que os problemas ambientais não se limitam 

às linhas fronteiríssimas e causam danos que excedem um país, chegando à conclusão de que 

uma catástrofe ambiental gerada em um país afeta diretamente as nações vizinhas podendo 

chegar a causar danos, inclusive, em países mais distantes de suas fronteiras. 

Após 20 anos da primeira conferência sobre o meio ambiente, ocorrida em 

Estocolmo, em 1972, ocorreu no Brasil, mais precisamente na cidade do Rio de Janeiro, a 

Conferência da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre o meio ambiente humano, já 

com um viés voltado para o de desenvolvimento sustentável, com a presença de 178 

governantes e 100 chefes de Estados, onde foram criadas duas importantes novas convenções, 

Convenção Sobre Mudanças Climáticas e a Convenção da Diversidade Biológica (COSTA, 
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2016, p. 47). Contudo, outras decisões importantes foram tomadas na ECO-92, assim 

discriminadas por Soares: 

 

a) Adoção de duas convenções multilaterais A convenção –Quadro das Nações 

Unidas Sobre Mudanças do Clima, e a Convenção sobre a Diversidade 

Biológica; 

b) Subscrição de documentos de fixação de grande princípios normativos e/ou de 

linhas politicas a serem adotadas pelos Governos: (1) a Declaração do Rio sobre 

o Meio Ambiente e Desenvolvimento; (2) a Agenda 21, com seu índice 

constante, (3) a Declaração de Princípios sobre as Florestas;  

c) Fixação cogente de temas para próximas reuniões de órgãos da ONU; 

d) Criação de um órgão de alto nível nas Nações Unidas, a Comissão para o 

Desenvolvimento Sustentável, subordinada ao Ecosoc (Conselho Econômico e 

Social da ONU) encarregada de submeter, após deliberação, relatórios e 

recomendações à Assembleia Geral da ONU (SOARES, 2001, p. 77). 

 

Desta forma, tornou-se a RIO-92, um marco importante na tutela do meio 

ambiente, reforçando o dever internacional de proteção da natureza. Com a RIO-92 conclui-se 

que não deve a sociedade ficar inerte a medidas ambientais apenas quando ocorre um desastre 

ecológico, tendo a sociedade que agir preventivamente. 

Já quando se trata do Brasil, o meio ambiente foi tutelado de maneira mais 

significativa e clara na CR/1988, possuindo inclusive um Capitulo próprio, e de maneira 

principal no art. 225 da CR/1988
1
, claro que não se limitando somente a este artigo, como se 

verá no desenvolvimento deste estudo. Contudo, antes mesmo da CR/1988, o Brasil, possuía 

algumas legislações infraconstitucionais que tratavam sobre o tema, como a Lei nº 6.938 de 

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

Porém, precisamente a CR/1988 foi um marco na história da tutela do Direito Ambiental no 

Brasil, com uma Carta Magna que teve a participação efetiva da sociedade e ficou conhecida 

como a Constituição Cidadã, assim como a RIO-92: 

 

Ainda ao fim da década de 1980, o Brasil faz uma nova Constituição Federal, em 

1988, conhecida também por Constituição Cidadã, dada à intensa participação da 

sociedade civil organizada em sua elaboração. Foi também a primeira Carta Magna 

brasileira a conter um capítulo próprio para o meio ambiente. A canalização dessa 

participação da sociedade civil foi encaminhada, entre outros parlamentares, ao 

deputado Constituinte, pelo estado de São Paulo, Fábio Feldmann, o qual concentrou 

a produção desse capítulo na Constitui- ção.7 A participação da sociedade civil 

nessa Constituição se deu por intermédio dos vários segmentos – organizações não 

governamentais (ONGs), universidades, órgãos do Sisnama (Conama, MMA, Ibama 

 e outros). Essa é uma das razões de o fato da lei da PNMA ter sido recepcionada 

pela CF/88 (IPEA, 2010, p. 257).  

 

                                                 
1
 Art. 225 da CR/1988. 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 às presentes e futuras gerações. (BRASIL, 1988) 
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Ou seja, o Brasil, como signatário da Conferência de Estocolmo, em 1972, 

começou a mudar seu conceito em relação ao meio ambiente, deixando, ainda que 

prematuramente, paradigmas de que os bens naturais eram infinitos e apenas como meio de 

consumo do homem. Mas a grande mudança constitucional veio na CR/1988, com 

significativa inclusão do direito ao meio ambiente sustentável e equilibrado, assim entende 

Antunes, observa-se: 

 

A Constituição Federal de 1988, como tem sido amplamente sublinhado pelos 

constitucionalistas, trouxe imensas novidades em relação às cartas que a 

antecederam, notadamente na defesa dos direitos e garantias individuais e no 

reconhecimento de uma nova gama de direitos, dentre os quais se destaca o meio 

ambiente. As Leis Fundamentais anteriores não se dedicaram ao tema de forma 

abrangente e completa: as referências aos recursos ambientais eram feitas de 

maneira esparsa e não sistemática, com pequenas menções aqui e ali, sem que se 

pudesse falar na existência de um contexto constitucional de proteção ao meio 

ambiente. Os constituintes anteriores a 1988 não se preocuparam com a conservação 

dos recursos naturais ou com a sua utilização de forma racional (ANTUNES, 2012, 

p. 61). 

 

A sociedade passa por constantes mudanças em seus conceitos éticos e morais e 

na maneira como trata os bens, objetos, pessoas e situações. O que se vê ao longo da evolução 

da sociedade são alterações de preceitos tidos como verdades que por muitos eram tratadas 

como verdades absolutas, mas ao caminhar dos povos foi se percebendo alterações nesses 

paradigmas.  

Em tempos remotos, a sociedade convivia com conceitos e paradigmas sólidos, 

onde qualquer mudança de ótica de determinado tema social, era moroso e somente poderia 

dar lugar a outro conceito sólido, contudo, com o avançar do conhecimento social a sociedade 

mundial está se inclinando a conceitos mais maleáveis, com grande fluidez e com a aplicação 

e até o descarte mais veloz, de acordo com a evolução social local, regional e até mundial. Ao 

tratar dessa fluidez de conceitos e paradigmas, Brasil e Ayala, citando Bauman, tratam  da 

ausência de referência que ocasiona uma crise de valores para o homem (BRASIL; AYALA, 

2018, p. 276). 

A metáfora criada por Zygmunt Bauman é exposta através de uma constante 

mudança na maneira de lhe dar com estes conceitos paradigmáticos, sob o título de 

Modernidade Líquida, atingindo rapidamente paradigmas sociais com alterações 

incontroláveis e constantes, assim discorre: 

 

O autor Zygmunt Bauman é um sociólogo polonês, estudioso dos fenômenos da 

transformação da sociedade. Dentre suas obras públicas, está o estudo da 

Modernidade sem controle que foi brilhantemente associada à metáfora da 
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“Modernidade líquida”, sendo esta representativa de uma fluidez, que se contrapõe a 

tudo que é estático e pode ser facilmente controlado. Essa ideia de uma sociedade 

que muda tão rapidamente com se fosse um líquido que percorre rapidamente por 

vários caminhos e continua seguindo seu percurso tem uma interessantíssima 

interpretação quando associada aos desafios do Direito que se formou e se atualiza 

acompanhando a sociedade, tendo em vista ser uma ciência social tão importante 

(LEMOS JUNIOR; SILVA, 2016, p. 915). 

 

E este contexto apresentado por Bauman não é diferente no que diz respeito ao 

direito ambiental, a sociedade vem de uma constante mutação quanto ao entendimento de 

meio ambiente, começando com uma ótica sobre o meio ambiente de forma divina, totalmente 

teocêntrica, passando com o tempo a enxergar o meio ambiente como um objeto criado por 

Deus para o uso incondicionado pelo homem, e logo após se preocupando com a finitude da 

natureza, passando a enxergar como parte da vida, tutelando seu uso e lutando contra sua 

degradação, isso através de uma sociedade inicialmente medieval, moderna, pós moderna e 

ultramoderna. 

Assim, o direito ambiental deve ser estudado de uma maneira interdisciplinar, não 

se pode analisar o meio ambiente de maneira isolada, pelo contrário, deve se inclinar aos 

estudos do meio ambiente, sempre observando o seu contexto social e econômico, as 

variações de conceitos éticos e morais de uma sociedade, visando á tutela do meio ambiente 

atrelado ao desenvolvimento sustentável em todas as suas dimensões, sejam elas: dimensão 

social, a dimensão ética, dimensão socioeconômica, dimensão jurídico-política e a dimensão 

ambiental (FREITAS, 2016, p. 53). 

Justamente, por ser o meio ambiente uma ciência do direito impossível de se 

aplicar isoladamente das demais, visto que, está presente em todos os segmentos da 

sociedade, a possibilidade da prática de atos corruptos no direito ambiental é de fácil 

incidência, devendo todos os cidadãos brasileiros se empenharem para o cuidado com o meio 

ambiente, seja local, regional ou global, pois um sinistro que ocorre em uma região pode 

afetar diretamente outra região, sendo um poder-dever de todos o empenho na proteção de um 

bem que é de uso comum do povo. 

 

2.1 O meio ambiente como um bem de uso comum do povo 

 

Com o avanço da sociedade os direitos fundamentais foram sendo conquistados 

pelo povo. Ao logo da historia da sociedade essas conquistas foram se desenvolvendo. Alguns 

doutrinadores nomeiam essas conquistas com o termo “gerações de direito”, assim como o 

doutrinador Paulo Bonavides (2006): “os direitos fundamentais passaram na ordem 
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institucional a manifestar-se em três gerações sucessivas, que traduzem sem dúvida um 

processo cumulativo e quantitativo”. Assim sendo, outra parte da doutrina como “dimensões 

de direito” sob o argumento que a utilização do termo “gerações” pode trazer uma falsa ideia 

de que com o avanço das “gerações” haveria uma substituição da geração anterior de direitos 

fundamentais. Assim como Ingo Sarlet, observa-se: 

 

Em que pese o dissídio na esfera terminológica, verifica-se crescente convergência 

de opiniões no que concerne à idéia (sic) que norteia a concepção das três (ou 

quatro, se assim preferirmos) dimensões dos direitos fundamentais, no sentido de 

que estes, tendo tido sua trajetória existencial inaugurada com o reconhecimento 

formal nas primeiras Constituições escritas dos clássicos direitos de matriz liberal-

burguesa, se encontram em constante processo de transformação, culminando com a 

recepção, nos catálogos constitucionais e na seara do Direito Internacional, de 

múltiplas e diferenciadas posições jurídicas, cujo conteúdo é tão variável quanto as 

transformações ocorridas na realidade social, política, cultural e econômica ao longo 

dos tempos. Assim sendo, a teoria dimensional dos direitos fundamentais não 

aponta, tão-somente, para o caráter cumulativo do processo evolutivo e para a 

natureza complementar de todos os direitos fundamentais, mas afirma, para além 

disso, sua unidade e indivisibilidade no contexto do direito constitucional interno e, 

de modo especial, na esfera do moderno ‘Direito Internacional dos Direitos 

Humanos (SARLET, 2007, p. 55). 

  

Dessa forma, será utilizado neste estudo o termo “dimensão”, para assim evitar 

qualquer equivoco quanto uma interpretação de sucessão dos direitos fundamentais. Assim 

sendo, tem-se que os direitos fundamentais  foram divididos em três dimensões, em que pese 

termos hoje doutrinadores que falam em até seis dimensões de direitos fundamentais. 

A 1ª dimensão refere-se aos direitos de liberdade, tanto dos direitos civis como 

dos direitos políticos, garantindo um respeito às liberdades individuais face à limitação dos 

poderes absolutos do Estado. Como exemplo pode-se constatar os direitos de primeira 

dimensão o direito à vida, à liberdade, à propriedade, à liberdade de expressão, à liberdade de 

religião, à participação política. Assim discorre Paulo Bonavides:  

 

Os direitos fundamentais de primeira dimensão representam exatamente os direitos 

civis e políticos, que correspondem à fase inicial do constitucionalismo ocidental, 

mas que continuam a integrar os catálogos das Constituições atuais (apesar de contar 

com alguma variação de conteúdo), o que demonstra a cumulatividade das 

dimensões (BONAVIDES, 1993, p. 85). 
 

Já quando se observa os direitos de 2ª dimensão, é conhecida como a garantia dos 

direitos sociais, aplicando os direitos positivos, exigindo do Estado uma atuação para a 

prestação do serviço jurisdicional, tais como direitos à saúde, educação, trabalho, habitação, 

previdência social, assistência social. Como salienta Sarlet, os direitos de 2ª dimensão se 

distingue das demais dimensões por um ter abrangência positiva, “uma vez que se cuida não 
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mais de evitar a intervenção do Estado na esfera da liberdade individual, mas sim, na lapidar 

formulação de C. Lafer, de propiciar um ‘direito de participar do bem estar social” (SARLET, 

2007, p. 75). 

Após, os direitos de 3ª dimensão que consagraram os princípios da solidariedade, 

abarcando as proteções sócias, vinculados a proteção a titularidade dos direitos coletivos e 

difusos. Um ponto importante nos direitos de terceira dimensão é a proteção coletiva em 

detrimento dos direitos individuais, tais como a proteção ao direito de desenvolvimento, ao 

direito a paz e a proteção ao meio ambiente. Ao tratar dos direitos de terceira dimensão 

Medeiros afirma:  

 

Os direitos de terceira dimensão são denominados de direito de fraternidade ou de 

solidariedade porque têm natureza de implicação universal, sendo que os mesmos 

alcançam, no mínimo, uma característica de transindividualismo e, em decorrência 

dessa especificidade, exigem esforços e responsabilidades em escala mundial, para 

que sejam verdadeiramente efetivados (MEDEIROS, 2004, p. 74). 

 

Neste mesmo sentido ao qualificar o direito ao meio ambiente como direito 

difuso, os direitos de terceira geração trazem uma proteção ao direito ecológico sadio, assim 

discorre também Bobbio. Observa: 

 

Ao lado dos direitos sociais, que foram chamados de direitos de segunda geração, 

emergiram hoje os chamados direitos de terceira geração, que constituem uma 

categoria, para dizer a verdade, ainda excessivamente heterogênea e vaga, o que nos 

impede de compreender do que efetivamente se trata. O mais importante deles é o 

reivindicado pelos movimentos ecológicos: o direito de viver num ambiente não 

poluído (BOBBIO, 1992, p.6). 

 

Existem ainda doutrinadores que tratam das proteções de 4ª e 5ª geração dos 

direitos fundamentais, tais como Bobbio e Paulo Bonavides (BOBBIO, 1992), e Sampaio que 

ao tratar dos direitos de quarta dimensão os tratou como um sistema de diversos direitos que 

ultrapassam a limitação temporal trazendo inovações para a proteção dos direitos 

fundamentais “como o sistema de direitos ainda a incorporar os anseios e necessidades 

humanas que se apresentam com o tempo, há quem fale já de uma quinta geração dos direitos 

humanos com múltiplas interpretações” (SAMPAIO, 2002, p. 302). 

Assim, por muitas décadas os direitos sociais eram garantias apenas para 

trabalhadores operários, pois estes viviam em uma situação degradante, sem qualquer 

proteção, inclusive sem a tutela de direitos que visavam a dignidade da pessoa humana e a um 

mínimo existencial para se ter uma vida digna. A busca pelo capitalismo deixou os donos de 
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fábricas gananciosos e sem qualquer respeito à vida humana, sempre na ótica da maximização 

do lucro, principalmente na era do Estado Liberal. 

 

Em seu início, os direitos sociais se limitavam a proteger os trabalhadores. Os 

direitos sociais surgiram em função da desumana situação em que vivia a população 

pobre das cidades industrializadas da Europa Ocidental, em resposta ao tratamento 

oferecido pelo capitalismo industrial e diante da inércia própria do Estado liberal, 

em meados do século XIX (WEIS, 1999, p. 39). 

 

Assim, diante de uma grande insatisfação dos trabalhadores, que eram tratados 

como objetos sem qualquer garantia ou respeito pelos patrões, esses que por sua vez, agiam 

como verdadeiros coronéis começaram a se perceber um movimento em prol dos direitos 

desses trabalhadores, os direitos sociais. Com isso em 1917, foi promulgada a Constituição 

Política dos Estados Unidos Mexicanos, o primeiro ordenamento legal que trouxe garantias 

aos trabalhadores e garantiu direitos individuais e direitos políticos. (COMPARATO, 2007), 

mais precisamente no artigo 5º
2
 e no artigo 123º

3
 da Constituição do México. 

 

O que importa, na verdade, é o fato de que a Constituição mexicana foi a primeira a 

estabelecer a desmercantilização do trabalho, própria do sistema capitalista, ou seja, 

a proibição de equipará-lo a uma mercadoria qualquer, sujeita a lei da oferta e da 

procura no mercado. A Constituição mexicana estabeleceu, firmemente, o princípio 

da igualdade substancial de posição jurídica entre trabalhadores e empresários na 

relação contratual de trabalho, criou a responsabilidade dos empregadores por 

acidentes de trabalho e lançou, de modo geral, as bases para a construção do 

moderno Estado Social de Direito (COMPARATO, 2007, p.181). 

 

Neste contexto em 1918 o II Congresso Pan-Russo dos Sovietes, de Deputados 

Operários, Soldados e Camponeses, reunido em Moscou, adotou a Declaração dos Direitos do 

Povo Trabalhador e Explorado, utilizando de vários critérios apontados na Constituição do 

México em seus diversos Títulos. Logo depois, em 1919 foi a vez da constituição alemã, que 

é conhecida pelo nome de Constituição de Weimar consagrando os direitos sociais, 

gerenciando o Estado com o tratamento à sociedade e não ao individuo.  

                                                 
2
 Constituição Mexicana: artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, 

se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley.  
3
 Artículo 5o.A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que 

le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se 

ataquen los derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando 

se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución 

judicial (MEXICO, 1917). 
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Percebe-se que a sociedade começa a se preocupar com as questões ligadas a 

dignidade da pessoa humana, fazendo com os Estados legislassem com um viés social, 

garantindo o bem estar de seus destinatários.  

Já em 1944, o grande marco dos direitos sociais, principalmente em prol dos 

trabalhadores, foi promulgada pela Organização Internacional do Trabalho (OIT), qual seja, a 

declaração de Filadélfia, abordando temas sociais, econômicos e de direitos humanos. E logo 

depois, em 1948 foi promulgado o mais importante documento em questões sociais e de 

dignidade da pessoa humana, a Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH). 

 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos estabelece que a base dos direitos 

sociais, além do princípio da dignidade da pessoa humana, é o princípio da 

solidariedade. Isso porque este princípio proclama que o direito a seguridade social 

(artigos 22 e 25), o direito ao trabalho e a proteção contra o desemprego (art. 23, 

item 1), os principais direitos ligados ao contrato de trabalho, como a remuneração 

igual por trabalho igual (artigo 23, item 2), o salário mínimo (artigo 23, item 3), a 

livre sindicalização dos trabalhadores (artigo 23, item 4), o repouso e o lazer, a 

limitação horária da jornada de trabalho, as férias remuneradas (artigo 24) e o direito 

a educação: ensino elementar obrigatório e gratuito, a generalização da instrução 

técnico-profissional, a igualdade de acesso ao ensino superior (artigo 26), são os 

itens elementares, indispensáveis para a proteção das classes ou grupos sociais mais 

fracos ou necessitados (COMPARATO, 2007, p. 198). 

 

Por fim, os direitos de 3ª geração, consagram os princípios da solidariedade ou 

fraternidade, tutelando e garantindo os interesses da coletividade, abrangendo inclusive os 

direitos difusos. Como exemplo, pode-se ter o  direito ao desenvolvimento ou progresso,  

direito de comunicação, autodeterminação dos povos cuidando-se de direitos transindividuais 

e os direitos ao meio ambiente. 

Com isso, ao passar a segunda guerra mundial, no ano de 1988 é promulgada a 

CR/1988, que resolve, diante do cenário econômico regionalizado e de uma mutação social 

positiva que ocorria mundialmente, incluir em sua estrutura, de uma maneira mais 

significativa e solidária, os direitos sociais, tendo como fonte primária a DUDH. Sem se 

ignorar que historicamente todas as Constituições brasileiras tinham critérios de proteção dos 

direitos sociais de seus cidadãos, mas nunca de maneira tão direta e intensa como na 

CR/1988, os quais foram tratados como direitos fundamentais. Inclusive sendo tema tratado 

no preâmbulo
4
 da CR/1988, tendo Título próprio, buscando promover a igualdade, reduzindo 

                                                 
4
 Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional Constituinte para instituir um Estado 

Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o 

bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, 

pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, 

com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da 

República Federativa do Brasil (BRASIL, 1988). 
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a pobreza e garantindo direitos de extrema necessidade para o desenvolvimento social no país 

de cada indivíduo. 

 

Além de serem reconhecidos como direitos fundamentais ainda receberam título 

próprio. Por isso, os direitos fundamentais sociais devem ser compreendidos por 

uma dogmática constitucional singular, emancipatória, marcada pelo compromisso 

com a dignidade da pessoa humana e com a plena efetividade dos comandos 

constitucionais. (CLÈVE, 2003, p. 19). 

 

Com um extenso rol de direitos sociais fundamentais, previstos ao longo de toda 

CR/1988, o Estado tem o poder-dever de garantir o acesso de todos a estes direitos. Contudo, 

a garantia de direitos como saúde, moradia, lazer, entre outros, nem sempre é assegurada pelo 

Estado da maneira que vise o bem estar do cidadão brasileiro.  

Em um contexto similar, a CR/1988 instituiu de forma literal e incontroversa o 

uso e a proteção do meio ambiente para presente e futura geração, contudo, em especial no 

art. 225, o meio ambiente é tutelado como um bem de uso comum do povo, além de possuir 

um requisito de essencialidade para a sadia qualidade de vida do ser humano, possuindo o 

Poder Público e a coletividade o poder-dever de preservá-lo, assim discorre Silva (2012): 

 

O Ministério Público, buscando efetivar a tutela ambiental, deve promover um 

diálogo com sociedade civil e com as entidades ambientais. Se por um lado o 

Ministério Público deve ser um dos agentes capazes de tutelar o meio ambiente, a 

sociedade possui legitimidade para desenvolver esse papel também (SILVA, 2012, 

p.79). 

 

Com o advindo da modernidade social, o meio ambiente sofreu uma crise em sua 

utilização, com danos diretos ao ecossistema, a flora, fauna, com prejuízos irreversíveis em 

todo o sistema ambiental mundial, fazendo com que o Estado englobasse no rol de suas 

obrigações tutelares a proteção ao meio ambiente (MORATO, 2015, p. 49). 

Isso, claro, quando a sociedade começa a ter uma percepção de que o meio 

ambiente é um bem essencial à qualidade de vida, traduzida no art. 225 da CR/1988. Nesse 

conceito em que o meio ambiente é reconhecido como bem de uso comum do povo, na busca 

pela qualidade sadia de vida remete-se ao art. 1º, III da CR/1988, justamente para busca a 

dignidade da pessoa humana. 
5
 

                                                                                                                                                         
 
5
 CR/1988 – Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Munícipios 

e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamento: [...] III – a 

dignidade da pessoa humana (BRASIL, 1988). 
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Em busca dessa dignidade da pessoa humana, tutelando o meio ambiente como 

bem de uso comum do povo, em busca de uma qualidade de vida, a natureza é fator 

primordial para alcançar o ideal qualificativo da vida humana. Sobre qualidade de vida, Haber 

comenta o seguinte: 

 

Nesta perspectiva a qualidade de vida deve ser entendida como qualidade ambiental 

não somente ligada à dignidade humana, mas à dignidade da humanidade presente e 

futura, esta nos variados ambientes natural, artificial, do trabalho e cultural, ou seja, 

além do componente biológico. E garantidos os seus direitos de uso e fruição dos 

recursos naturais com qualidade (HABER, 2011, p. 262). 

 

Dessa forma, a busca pela dignidade da pessoa humana encontra-se diretamente 

ligada à proteção do meio ambiente como um bem de uso comum do povo, conforme buscou 

o poder constituinte originário na CR/1988. E com isso, ao tratar o meio ambiente com o 

conceito de bem de uso comum, não se pode limitar o meio ambiente em apenas o 

ecossistema ecológico, sendo necessário englobar ao meio ambiente outros fatores, tais como, 

o desenvolvimento econômico equilibrado, conforme comprovado no art. 170 da CR/1988, ao 

incluir nos princípios que regulam a ordem econômica nacional à defesa do meio ambiente 

visando não só a proteção, mas também um destaque ao tratamento diferenciado à natureza no 

processo de desenvolvimento econômico. 

 

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: 

I - soberania nacional; 

II - propriedade privada; 

III - função social da propriedade; 

IV - livre concorrência; 

V - defesa do consumidor; 

VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme 

o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e 

prestação; [...] (BRASIL, 1988). 

 

Assim, na análise do meio ambiente, deve-se inclinar a ótica ao ordenamento 

jurídico completo, não se limitando a determinado capítulo da CR/1988. Por ser um bem de 

uso comum do povo, tem-se a falsa interpretação de que é um bem de ninguém, utilizando de 

maneira desenfreada e sem critérios de proteção ao meio ambiente. A evolução da sociedade 

moderna vinculou os bens de uso comum do povo, tais como, os bens públicos a bens de 

ninguém, quando não há uma dedicação de todos para a conservação e preservação de tais 

bens, claro, isso faz parte da mutação temporal de conceitos sociais no atual cenário, em que 

pessoas tratam o meio ambiente apenas como objeto de consumo, assim como tratam todos os 
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outros elementos formadores da atual sociedade. Antes, a sociedade moderna era pautada pela 

produção, mas na pós-modernidade, o que se vê é uma população completamente 

consumerista (BAUMAN, 1999, p. 87-88). 

O que tem que ser observado quando se trata do bem de uso comum do povo, em 

particular, do meio ambiente, é a utilização consciente, pautada nos princípios constitucionais 

ambientais da proteção para a atual e futura geração, do crescimento econômico sustentável, 

do desenvolvimento ambiental. 

Nesse sentido, pode-se perceber pelo reconhecimento exposto por Costa ao tratar 

o direito ambiental brasileiro como um direito fundamental e uso comum do povo. 

 

No Brasil, não há dúvida de que o meio ambiente é considerado um direito 

fundamental, porque qualquer interpretação contrária não encontrará amparo. A 

própria Constituição Federal, em seu art. 225, enuncia que “todos têm o direito ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado”. Portanto, fala de ‘todos’ e de cada 

‘um’. Sendo assim, o indivíduo tem o direito fundamental e subjetivo a um meio 

ambiente ecologicamente equilibrado (COSTA, 2016, p. 81).  

 

Percebe-se, ainda, que a sociedade e o Poder Público devem sempre analisar o 

meio ambiente sob uma ótica multidisciplinar, entendendo sempre que é necessário vê-lo 

como um bem jurídico de uso comum do povo, requisito essencial para promover um 

desenvolvimento equilibrado (GOMES; TEIXEIRA, 2017, p. 06). 

Neste mesmo contexto Milaré, ao discorrer sobre a natureza do meio ambiente 

como um bem de uso comum do povo na CR/1988, argumenta:  

 

Ao proclamar o meio ambiente como ‘bem de uso comum do povo’, foi reconhecida 

a sua natureza de ‘direito público subjetivo’, vale dizer, exigível e exercitável em 

face do próprio Estado. Que tem também a missão de protegê-lo. Destarte, o 

equilíbrio ecológico e a qualidade ambiental são assegurados de parte a parte, por 

vezes mediante disputas e contendas em que o Poder Público e a coletividade (por 

seus segmentos organizados e representativos) se defrontam e confrontam dentro 

dos limites democráticos (MILARÉ, 2014, p. 161-162). 

 

Esse meio ambiente equilibrado tido como “bem de uso comum do povo” está 

diretamente ligado ao bem estar da sociedade, e como já citado, a interdisciplinaridade do 

direito ambiental, faz com que a natureza possa relacionar-se com a ordem econômica, uma 

vez que, inclusive, um dos princípios é a defesa do meio ambiente
6
, e a ordem social, por 

tratar diretamente do bem estar do ser humano.  

                                                 
6
 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: 
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Desta forma, ao analisar, precisamente o art. 225 da CR/1988, fica claro que o 

destinatário do meio ambiente é o povo. Porém conforme escreve Costa (2016), ao analisar a 

sociedade como objeto de finalidade do meio ambiente, argumenta que o meio ambiente deve 

ser usufruído comunitariamente, por pertencer a todos, mas a cada um per se (COSTA, 2016, 

p. 92). 

 

2.2 Princípios vinculados ao licenciamento ambiental 

  

No Brasil o Direito Ambiental é pautado, em sua grande maioria, por princípios 

constitucionais-administrativos, sempre com o intuito de chancelar os princípios 

constitucionais elencados no art. 37 da CR/1988, quais sejam, legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência. Porém, os princípios específicos do licenciamento 

ambiental vão além, já que servem como pilares para todo o processo de licenciamento 

ambiental pátrio, visando, em especial, o cumprimento dos preceitos do art. 125 e seguintes 

da CR/1988. 

O processo de licenciamento ambiental brasileiro visa o cumprimento de uma 

série de etapas técnicas administrativas, que ao fim, e com parecer favorável em todas essas 

etapas, se chega a um parecer conclusivo.  E para obter a satisfação desse procedimento, os 

princípios específicos para o licenciamento ambiental uniformizam as normas gerais 

aplicáveis ao licenciamento, de tal forma que todo o país estará pautado em uma só base 

principiológica mesmo que os entes da federação editem normas regionalizadas.  

Dessa forma, os princípios de maiores destaques no procedimento de 

licenciamento ambiental são: princípio do desenvolvimento sustentável, princípio da 

prevenção, princípio da precaução, princípio da participação, princípio da informação e 

princípio da educação ambiental. Cabe ressaltar que alguns doutrinadores ainda incluem 

outros princípios ambientais como sendo específicos ao licenciamento ambiental, e este 

estudo não possui a missão de limitar tais entendimentos, apenas citando aqueles que são os 

mais importantes para o tema geral deste trabalho.  

 

 

 

                                                                                                                                                         
(...)VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos 

produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação (BRASIL, 1988). 
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2.2.1 Princípio do desenvolvimento sustentável.  

 

Este princípio está diretamente vinculado ao licenciamento ambiental já que ao 

longo da sociedade moderna os conceitos de desenvolvimento sofreram diversas mutações, 

isso se deu devido à liquidez da sociedade de não se manter em um conceito rígido, sempre, 

instantaneamente, mudando a ótica global. Assim, para se compreender então o principio de 

desenvolvimento sustentável, utilizaremos a definição trazida por Pinto e Freitas (2016), que 

constroem uma abordagem ampla e atual quanto a este instituto, observa-se:  

 

Ora, essa compreensão ampla e aberta de ‘desenvolvimento sustentável’ torna 

possível que se ressalte tanto o primeiro termo, o desenvolvimento, como o segundo, 

a sustentabilidade; sobretudo por não se estabelecer referências claras em âmbito 

internacional para a observância de ações adequadas ou não ao desenvolvimento 

sustentável, o que será seguido pelas legislações nacionais. Dessa forma, percebe-se 

que a expressão ‘desenvolvimento sustentável’ atenderá aos diversos setores da 

sociedade, mesmo com posições opostas sobre a forma de atuar frente à realidade 

ambiental: alguns ressaltando, sobretudo uma perspectiva desenvolvimentista, e 

outros defendendo uma posição de maior preservação ambiental, com pequenas 

variações (PINTO; FREITAS, 2016, p. 61). 

 

Quando se analisa o licenciamento ambiental não pode ser diferente, já que o 

desenvolvimento sustentável vinculado à pilares econômicos, sociais, políticos, 

administrativos e ambientais, fazem parte de todo processo ambiental em um 

empreendimento, devendo ser observado em toda suas etapas. Desta forma, também entende 

Lima (2015), veja: 

 

O princípio do desenvolvimento sustentável se vincula ao Licenciamento ambiental, 

pois uma das diretrizes desse instrumento é exatamente equacionar o 

desenvolvimento econômico às questões socioambientais. Inclusive uma das 

diretrizes do EIA/RIMA é a elaboração de diagnósticos relativos a os meios 

socioeconômico, biológico e físico da localidade em que se pretende implantar a 

atividade para identificar, classificar e mensurar, os possíveis impactos que o 

empreendimento possa vir a trazer para essas áreas (LIMA, 2015, p. 42). 

 

O que se percebe com a análise do princípio do desenvolvimento sustentável é 

uma clara necessidade de junção dos poderes econômicos, político e social na sociedade, já 

que todas as medidas que visam mitigar impactos ambientais possuem o objetivo maior de 

trazer benefícios para as presentes e futuras gerações. Essa, inclusive, pode ser uma 

interpretação dada ao termo “desenvolvimento sustentável” em 1987, através do Relatório 

Brundlant (LIMA, 2015, p. 46). 
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O princípio do desenvolvimento sustentável possui diversas dimensões, que 

unidas protegem esferas de uma sociedade, inclusive a esfera ambiental (FREITAS, 2016, p. 

67), essas dimensões são protegidas constitucionalmente no art. 225 da CR/1988, mas 

também no art. 170, inciso VI: 

 

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: 

(...) 

VI -defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme 

o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de laboração e 

prestação; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003) 

(BRASIL, 1988). 

 

O princípio do desenvolvimento sustentável visa, conforme já exposto, a 

mitigação do impacto ambiental e o equilíbrio entre o avanço econômico, social e ambiental, 

já que o que se percebe neste século é uma sociedade consumerista, que visa o crescimento 

econômico desenfreado através de um consumo capitalista, na busca pela lucratividade. 

   O que se espera não é o fim do lucro, pois, é evidente que um dos pilares da 

gestão nas instituições privadas é o lucro, sempre moldado, em tese, pelo instituto da boa fé 

contratual, regido pelo Código Civil brasileiro (CC/2002). Este pilar, é claro, visa aumentar 

integração, competitividade e a rentabilidade do setor, já que o maior objetivo dessas 

instituições é alcançar patamares econômicos cada vez melhores. 

No setor privado, em sua grande maioria, a intervenção do Poder Público é 

mínima, sem a necessidade de observância dos planos e projetos governamentais ausentes em 

determinados setores. Consequentemente, o capitalismo e a busca pelo desenvolvimento 

econômico desenfreado imperam de tal forma que levam a práticas ilícitas e imorais, tais 

como fraudes, corrupção e suborno.  

   Com o discurso de implantação de desenvolvimento econômico, muitas empresas 

e instituições cometem atos reprováveis pela sociedade, sem a observância de princípios 

éticos e morais. Popularmente, o conceito de desenvolvimento econômico é aplicado de 

maneira equivocada na esfera mercantil brasileira. O desenvolvimento econômico não pode 

ser implantado de forma isolada. Sua implementação deve ser analisada sob a ótica do tripé: 

econômico; social e sustentável. Assim, discorrem Both e Fischer: 

 

A eficiência econômica é pré-requisito para a melhoria da qualidade de vida da 

população e preservação do meio ambiente. Do contrário, surgirão falsas 

alternativas, como um livre comércio, que continuarão a degradar a qualidade de 

vida do Planeta, sem a preocupação com coleta de resíduos, lixo orgânico, gastos 
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desnecessários com energia ou desperdício de água e demais recursos naturais 

(BOTH; FISCHER, 2017. p. 50). 

 

  Em contraponto com o que ocorre no setor privado, o setor público busca a 

prestação de serviços essenciais para a harmonia de convivência em sociedade, baseada nos 

princípios da Administração Pública. deve também neste mesmo conceito ser aplicada na 

gestão governamental princípios de governança corporativa, assim como: transparência, 

equidade, accountability, responsabilidade corporativa e sustentabilidade. Nesse sentido: 

 

A natureza de longo prazo e o impacto de muitas das responsabilidades do setor 

público significam que deve definir e planejar os resultados e que estes devem ser 

sustentáveis. O corpo diretivo deve garantir que suas decisões aprofundem o 

objetivo da entidade, contribuam para os benefícios e resultados pretendidos e 

permaneçam dentro dos limites de autoridade e recursos. A contribuição de todos os 

grupos de partes interessadas, incluindo cidadãos, usuários de serviços e partes 

interessadas institucionais, é vital para o sucesso desse processo e para equilibrar 

demandas conflitantes ao determinar prioridades para os recursos finitos disponíveis 

(FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE CONTABILIDADE, 2014, p. 13, tradução 

nossa). 
7
 

 

 Em concordância com esse entendimento, e na busca de um desenvolvimento 

pautado na base econômica, social e ambiental, a ONU criou os Objetivos de 

Desenvolvimento sustentável (ODS da ONU). Eles são pautados na necessidade da população 

mundial, abordando desde a pobreza e paz mundial, até a redução da corrupção e a 

implantação dos institutos da governança no setor público, como se pode perceber no 

pronunciamento de Clark: “os novos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável orientarão o 

desenvolvimento para os próximos quinze anos, oferecendo uma oportunidade de atender 

aspirações globais dos cidadãos para um futuro mais pacífico, próspero e sustentável” 

(PNUD, 2015, internet). 

  Com uma adesão de 193 países, os 17 ODS foram subdivididos em 169 metas, 

mais especificamente no ODS nº 16, fala-se em promover sociedades pacíficas e inclusivas 

para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à jurisdição para todos e construir 

instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. Trata-se de implantar e 

                                                 
7
 The long-term nature and impact of many of the public sector’s responsibilities mean that it should define and 

plan outcomes and that these should be sustainable. The governing body should ensure that its decisions further 

the entity’s purpose, contribute to intended benefits and outcomes, and remain within the limits of authority and 

resources. Input from all groups of stakeholders, including citizens, service users, and institutional stakeholders, 

is vital to the success of this process and in balancing competing demands when determining priorities for the 

finite resources available (INTERNATIONAL FEDERATION OF ACCOUNTANTS, 2014, p. 13). 
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fortalecer uma governança global nas instituições, além da redução da corrupção e do suborno 

em todas as suas formas.  

   O que só fortalece o interesse mundial com a gestão pública, usando como 

alternativa para redução da ineficiência estatal a implantação dos institutos da governança 

corporativa, principalmente nas instituições que se relacionam com o setor privado, evitando 

que seus agentes possam ser corrompidos por ofertas ilícitas. 

   Consequentemente, com o intuito de se adequar a nova sistemática internacional e 

a tratados de proteção ao meio ambiente, o procedimento de licenciamento ambiental 

brasileiro também deverá observar o ODS nº 16 da ONU, com instauração de instrumentos 

que possam verificar a observância do cumprimento de normas ambientais e a proteção o 

meio ambiente, sempre com o alvo no desenvolvimento social e ambiental, o que, por muitas 

vezes, poderá minorar o lucro de certo empreendimento ou até barrar a sua aprovação, 

instalação ou funcionamento. 

 

2.2.2 Princípio da participação  

 

O princípio da participação, regulamentado através do art. 225 da CR/1988 

determina à sociedade e ao Poder Público um poder-dever de proteger o meio ambiente 

garantindo a todos um meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e para as 

futuras gerações. Esse princípio está totalmente ligado ao princípio da informação que será 

tratado no próximo tópico.  

O Poder Público e a sociedade encontram-se com uma falsa impressão de que a 

participação no licenciamento ambiental se dá apenas através das audiências públicas, o que 

não é aceitável, já que o referido princípio determina a proteção ambiental intergerações. O 

princípio da participação demonstra que é necessário o envolvimento da população em todas 

as questões ambientais dentro de uma nação. Para que isso ocorra é necessário assegurar 

acesso às informações e à disponibilidade de dados dentro dos órgãos ambientais. 

A participação da sociedade no licenciamento ambiental, na prática, se percebe 

apenas para cumprir os requisitos legais, quando se trata de empreendimento que possa causar 

dano significativo ao meio ambiente. Ainda, vislumbra que as audiências públicas não 

utilizam de uma linguagem popular, são designadas em horários e dias em que a sociedade 

não pode, em sua maioria, participar, e se limitam a discutir requisitos e métodos para o 

processo licitatório para as concessionárias participantes.  
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Com essa ausência de efetividade no princípio da participação, a sociedade acaba 

absorvendo um prejuízo na gestão dos bens naturais de uma localidade, como já expostos em 

tópicos anteriores, o meio ambiente é um bem comum de uso do povo, e para que haja o 

cumprimento do estado democrático de direito é essencial à participação de toda uma 

coletividade, pois somente assim, será garantida a sociedade um respeito às garantias 

constitucionais fundamentais, e não um governo absolutista, sem a participação do povo nos 

interesses da coletividade. 

No entanto, o princípio da participação está correlacionado diretamente com o 

princípio da informação, uma vez que para uma sociedade poder exercer a efetiva 

participação, ela deve ter acesso a todos os meios de informações, de maneira simples para 

sua melhor compreensão.  

 

2.2.3 Princípio da informação  

 

É direito de uma sociedade ter acesso e participar das decisões que influenciam 

seu cotidiano. Contudo, ter o acesso não é o bastante, é necessário compreender as 

informações que lhe são prestadas por direito.  

Para isso, a educação ambiental, prevista no art. 225, § 1º, inc. VI, da CR/1988, 

determina que o Poder Público deve proporcionar aos cidadãos, em todos os níveis, a 

compreensão e conscientização para conservar o meio ambiente. 

Assim, define Galli a importância da educação ambiental, que pode ser entendida 

como um tripé de princípios ambientais, sendo eles: participação, informação e educação 

ambiental. Neste sentido, tem-se: 

 

Objetiva-se destacar a importância da educação ambiental para o fim do 

analfabetismo ambiental, no intuito de que sejam repassadas ás pessoas as 

informações ambientais necessárias à gênese de sua consciência ambiental critica, 

dando-lhes azo à participação efetiva no processo de construção do desenvolvimento 

sustentável, o qual abrange não apenas o meio ambiente em sua essência natural, 

mas também o homem e todas as suas inter-relações socioambientais (GALLI, 2008, 

p. 23). 

 

Nesta ótica, o princípio da informação está inteiramente ligado ao princípio da 

educação ambiental. Não se pode ignorar que em diversos normativos se encontra a previsão 

legal do princípio da informação. A começar pela CR/1988, no art. 5º, que assegura a todos o 

direito de acesso a informações constantes nos órgãos públicos, ressalvando aqueles casos de 

segurança nacional. 
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Em especial, quando se trata de matéria ambiental, a Lei nº 6.938/81, no art. 9º, 

inc. XI, que trata da PNMA
8
, garante a sociedade o acesso a todas as informações relativas ao 

Meio Ambiente.  

O que se percebe então, é que não há uma ausência de legislação que prevê a 

participação e o acesso à informação da sociedade nas decisões ambientais que mudam o dia a 

dia de uma sociedade. Diversos empreendimentos são instalados e estão em pleno 

funcionamento sem sequer ter tido uma efetiva consulta a sociedade local ou regional de 

determinada área. Claro, isso se dá por meios corruptos e por ausência de requisitos de boa 

governança. Neste sentido, Graff pondera: 

 

O grande desafio, portanto, está na instrumentalização do direito à informação 

através do estabelecimento de procedimentos, instâncias, prazos, formas, 

sistematização, organização e padronização de bancos de dados, para que possa ser 

efetivamente utilizado como mecanismo da participação popular nas decisões 

governamentais e de controle social do Estado (GRAFF, 2010, p. 14). 

  

Assim, é necessário um acesso a informação clara e em uma linguagem acessível 

a toda sociedade, com a implantação de mecanismos que facilitem o acesso a informação por 

parte de toda a população, e não apenas a determinado setor, somente com um acesso 

facilitado que a sociedade poderá participar efetivamente dos processos ambientais que 

alteram seu cotidiano, visando alcançar a prevenção de acidentes e incidentes ambientais. 

 

2.2.4 Princípio da prevenção  

 

O princípio da prevenção, um dos primeiros princípios tutelados no direito 

ambiental, tem o objetivo de se antecipar às grandes catástrofes que ocorrem no meio 

ambiente, principalmente com o avanço da sociedade que só aumentou a incidência desses 

sinistros ambientais. Assim o princípio da prevenção visa evitar danos ambientais antes que 

eles ocorram (POZZETTI; MONTEVERDE, 2017, p. 201). 

O princípio da prevenção é um instituto de suma importância no âmbito ambiental 

mundial que durante a Conferencia ECO-92 o referido foi instituído como um dos princípios 

consolidados na Conferência: o princípio nº 15, veja:  

                                                 
8
 Lei 6.938/91 – “Art 9º - São instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente:(...) XI - a garantia da 

prestação de informações relativas ao Meio Ambiente, obrigando-se o Poder Público a produzi-las, quando 

inexistentes” (BRASIL, 1991)  
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Princípio 15. De modo a proteger o meio ambiente, o princípio da precaução deve 

ser amplamente observado pelos Estados, de acordo com suas capacidades. Quando 

houver ameaça de danos sérios e irreversíveis, a ausência de absoluta certeza 

cientifica não deve ser utilizada como razão para postergar medidas eficazes e 

economicamente viáveis para prevenir a degradação ambiental (ONU, 1992, 

internet).  

 

Com o avanço social, econômico e tecnológico da sociedade mundial, percebeu-se 

que era necessário não somente corrigir possíveis danos que ocorriam, mas sim, proteger o 

meio ambiente de possíveis catástrofes que evidentemente poderiam ocorrer, visando, de fato, 

prevenção no lugar de reparação.  

Uma importante definição que deve se atentar anteriormente ao aprofundar no 

princípio da prevenção no licenciamento ambiental, é a diferença entre o princípio da 

prevenção e o princípio da precaução, instituto tratado por muitos como sinônimos. Contudo 

eles não se confundem, tendo em vista que o primeiro sempre trabalha para evitar um possível 

dano, enquanto o outro se inclina a um dano que evidentemente poderá ocorrer, ou seja, há 

apenas uma questão de tempo para a ocorrência de uma catástrofe (POZZETTI, 

MONTEVERDE, 2017, p. 202). 

O princípio da prevenção no ordenamento jurídico brasileiro está previsto, entre 

outros, na Lei de crimes ambientais – Lei nº 9.605/98, estabelecendo penas para quem deixar, 

de adotar medidas para evitar um dano ambiental grave ou irreversível. Percebe-se que a 

referida norma não limita a incidência da pena somente para pessoas físicas. Sendo assim, a 

pena de multa prevista na tipificação do referido crime pode ser aplicada a pessoa jurídica 

sendo a pena de reclusão direcionada para os sócios responsáveis diretamente pelo possível 

dano ambiental.  

 

Art. 54. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou 

possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortalidade de 

animais ou a destruição significativa da flora – Pena de reclusão de um a quatro 

anos, e multa. (...) omissis § 3º - incorre nas mesmas penas previstas no paragrafo 

anterior quem deixar de adotar, quando assim o exigir a autoridade competente, 

medidas de precaução em caso de risco de dano ambiental grave ou irreversível 

(BRASIL, 1998). 

 

 Já quando se trata de licenciamento ambiental, o princípio da prevenção está 

claramente instituído através do estudo de impacto ambiental, requisito essencial na lei de 

licenciamento ambiental e na Lei de PNMA – Lei 6.938/81. O que deve ser observado no 

processo de licenciamento ambiental, é que se trata de mais um instrumento que visa à 
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implantação de um empreendimento resguardando o meio ambiente, protegendo-o de maneira 

preventiva para se evitar um dano à natureza, com o intuito de efetivar o que está descrito no 

art. 125, caput, da CR/1988, garantindo um bem estar ambiental para a presente e futuras 

gerações (CARVALHO, 2015, p. 26). 

O princípio da prevenção faz com que uma sociedade construa um sentimento de 

segurança quanto a instalação e execução de qualquer empreendimento ambiental. A 

implantação efetiva deste princípio garante a  sociedade a atuação de um Poder Público 

interessado na proteção ambiental, pautados na  observância do princípio da dignidade da 

pessoa humana, valoração e observância dos direitos fundamentais constitucionais em 

detrimento ao crescimento econômico. Consequentemente a população inicia um processo de 

crescimento educacional pelo meio ambiente. 

 

2.2.5 Princípio da educação ambiental  

 

O princípio da educação ambiental está totalmente vinculado ao art. 225, § 1º, VI 

da CR/1988, pois somente através de investimentos na educação ecológica é que a sociedade 

se conscientizará da necessidade de cuidar do meio ambiente como um bem comum de todos 

os povos. 

A educação ambiental possui um peso tão significativo como princípio ambiental 

que na ECO 92 três documentos foram elaborados e aprovados (CLARK, 2017, p. 56), no 

conceito de Clark, a educação ambiental deve ser entendida sob uma visão macro, através de 

uma aplicabilidade interdisciplinar. Dessa forma observa:  

 

A Educação Ambiental ganha um caráter mais amplo, sendo direcionada para 

resolução de problemas, através da prática interdisciplinar, envolvendo os discentes 

e conscientizando- os da responsabilidade individual e coletiva dos seus atos, 

portanto, somente com a participação ativa na defesa do meio ambiente que se pode 

construir novos valores e saberes sustentáveis (CLARK, 2017, p. 56). 

  

Posto isto, Bizawu, afirma de maneira categórica que o desenvolvimento 

econômico associado a proteção do meio ambiente são norteados pelos princípios e valores 

democráticos vivenciados por uma sociedade. Desta forma, a educação ambiental é o fator 

importante para a formação humana ética, com princípios morais e com uma formação cidadã 

com o meio ambiente (BIZAWU, 2014, p. 91). 
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Desta forma, o conceito de educação ambiental que parece preencher todos os 

requisitos para o presente estudo é o utilizado na Política Nacional de Educação Ambiental 

(PNEA): 

 

Art.1º Entendem-se educação ambiental como sendo o processo por meio dos quais 

o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, 

atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso 

comum do povo, essencial à qualidade de vida e sua sustentabilidade (BRASIL, 

1999). 

 

Com isso, o princípio da educação ambiental possui grande importância no 

licenciamento ambiental, por possuir também um critério de prevenção à desastres 

ambientais. Contudo, uma sociedade inteirada de seus projetos ambientais e de 

empreendimentos que afetam diretamente seu cotidiano, não é o suficiente, devendo o acesso 

a informação ser efetivo para que se tenha a possibilidade de fiscalizar, acompanhar e agir de 

modo cooperativo com o Poder Público, atrelado ao acesso a informação é necessário 

desenvolver uma sociedade com consciência ambiental, principalmente em relação a escassez 

que se tem observado com os recursos da natureza. Dessa forma, o Poder Público necessita 

criar instrumentos de conscientização ambiental para a população, independente de sua faixa 

social (SILVA, 2017, p. 25). 

A implantação do princípio da educação ambiental, faz com que a sociedade 

entenda que é dever de todos a proteção do meio ambiente, e que a não observância desse 

cuidado ambiental faz com que a própria sociedade seja refém do descuido e dos desastres 

ambientais. Com a educação ambiental se faz ultrapassado a premissa de que somente o Poder 

Público tem de cuidar do meio ambiente, e principalmente, faz com que a sociedade perceba o 

verdadeiro significado de um bem comum de uso do povo. 

O princípio da educação ambiental é um instrumento essencial para o combate a 

corrupção na instalação de empreendimentos ambientais, pois uma sociedade com instrução 

ambiental consegue perceber e participar efetivamente da instauração de projetos que causam 

dano ao meio ambiente, podendo utilizar de meios judiciais e administrativos para impedir a 

prática corrupta no setor ambiental.  

 Não há dúvidas de que a inobservância dos princípios ambientais favorece a incidência 

da prática de atos de corrupção e improbidade no âmbito da administração, seja por parte do 

particular, seja por parte do servidor público, como se perceberá no próximo capitulo deste 

estudo, com uma análise dos atos de corrupção e de improbidade administrativa em uma 

sociedade em constante mutação dos princípios e paradigmas sociais.  
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3 CORRUPÇÃO E IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 

 

Para que se compreender este ponto do presente estudo, é necessário 

primeiramente entender o conceito de corrupção adotado no estudo de Friedrich,  Rogow & 

Lasswell “apud” Brei (1996), não se excluindo, todavia, os demais entendimentos quanto à 

citada definição. Assim, tem-se: 

 

A corrupção é definida como padrão de comportamento que se afasta das normas 

predominantes em um dado contexto (Friedrich, 1966). Esse comportamento 

desviante se associa a uma particular motivação, que é o ganho privado a expensas 

do público. No ato corrupto existe sempre ganho para o corruptor e o corrupto e 

perda para outros, especialmente o público. Violações do interesse comum, por 

vantagens especiais, são corruptas (Rogow & Lasswell, 1970). Um ato corrupto 

viola responsabilidades em relação a pelo menos um sistema de ordem pública ou 

cívica que se baseia na precedência do interesse comum sobre o interesse específico 

(BREI, 1996, p. 67). 

 

A sociedade vem readaptando seus comportamentos de acordo com conveniência 

social e o interesse econômico. Desde os primórdios da sociedade o cidadão se depara com 

situações viciadas por práticas corruptas. Até na historia da Bíblia, livro que serve de base dos 

seguimentos no cristianismo, se verifica a incidência de atos corruptos através de agentes 

públicos. A título de exemplo, no livro bíblico de Lucas, Capitulo 19, versículo 8, tem-se: 

“Senhor, darei metade da minha fortuna aos pobres. E se tenho cobrado a mais nos impostos, 

restituirei quatro vezes esse valor!” (BÍBLIA, 2008) se referindo a um homem chamado 

Zaqueu, que tinha o cargo de cobrador de impostos e que cobrava a maior da sociedade onde 

vivia. (BIBLIA, 2008). Ao Estado está a responsabilidade principal de garantir a cidadania e a 

dignidade da pessoa humana. Nota-se que, quando este fere esses compromissos, a sociedade 

se sente refém de autoridades inescrupulosas que visam somente seu próprio ganho, e com 

isso, se perde a liberdade social, a justiça e confiança em um futuro promissor para as novas 

gerações. 

Com o avanço social o mundo foi se dividindo em grupos, servindo como 

parâmetro, a posição econômica de cada classe para se definir seu local em uma comunidade. 

O nome dado a este avanço social é globalização, onde não se há limite fronteiríssimo, mas há 

um limite intelectual, com acesso somente a pessoas que possuam certo grau de nível social 

(SARAIVA, VEIGA NETO, 2009, p. 190). Assim, os conceitos sociais e os princípios éticos 

de uma sociedade se alteram de forma constante e acelerada. O mundo atual não possui os 

mesmo paradigmas de moral que os antepassados ainda cultivavam, a corrupção foi 

crescendo, pode se dizer, na mesma velocidade que o crescimento econômico. Bauman reflete 
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sobre isso ao afirmar de forma categórica que a sociedade atual é uma sociedade do consumo, 

com uma escolha de vida que se rodeia pelo consumismo, deixando para trás conquistas 

culturais (BAUMAN, 2008, p. 71). 

Bauman trata de conceitos sociais que há séculos foram tidos como paradigmas 

sólidos da sociedade, principalmente, conceitos que iniciaram no renascimento, quando ideais 

racionalistas ganharam força. Pensamentos voltados para religião e divindade começaram a 

dar espaços para conceitos mais racionais. Esse período em que os ideais e as estruturas 

sociais possuíam um viés mais sólido e inflexível, Bauman nomeia como “modernidade 

sólida”. 

Já na sociedade pós-moderna, a qual ele intitula como “modernidade líquida”, ele 

descreve uma vivência social que vive em prol do consumo, e que estão em constante 

mutação de seus conceitos éticos, morais e sociais. Uma sociedade que era pautada por 

regramento absoluto começa a relativizar conceitos e paradigmas até então imutáveis em uma 

vida social.  

 

São esses padrões, códigos e regras a que podíamos nos conformar, que podíamos 

selecionar como pontos estáveis de orientação e pelos quais podíamos nos deixar 

depois guiar, que estão cada vez mais em falta. Isso não quer dizer que nossos 

contemporâneos sejam livres para construir seu modo de vida a partir do zero e 

segundo sua vontade, ou que não sejam mais dependentes da sociedade para obter as 

plantas e os materiais de construção. Mas quer dizer que estamos passando de uma 

era de 'grupos de referência' predeterminados a uma outra de 'comparação universal', 

em que o destino dos trabalhos de autoconstrução individual (…) não está dado de 

antemão, e tende a sofrer numerosa e profundas mudanças antes que esses trabalhos 

alcancem seu único fim genuíno: o fim da vida do indivíduo (BAUMAN, 2001, p. 

47). 

  

Nesta linha, o Brasil tem enfrentado, ao longo de vários anos, atos corruptos na 

Administração Pública. Os órgãos de fiscalização, tais como o Ministério Público (MP), as 

polícias e os Tribunais de Contas (TC), pautados na transparência e com o intuito de acabar 

com este mal que assola a gestão pública brasileira, têm efetuado forças tarefas para 

identificar e punir o corruptor e o corrupto presente no Poder Público, atendendo um dos 

ODS, tudo na busca de uma sociedade pautada na boa governança, para reduzir a corrupção. 

 A ausência de transparência na esfera pública, além de atingir diretamente o 

princípio da cooperação, incentiva a prática de corrupção, fazendo com que agentes 

corruptores possam efetuar tais práticas sem serem identificados, nem pelos agentes 

reguladores e nem pela sociedade, gerando, assim, impunidade. Conforme discorre Rezende, 

observa-se:  
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Na prática, a transparência das ações do governo ainda se encontra distante do ideal. 

Isso pode ser medido, por exemplo, quando examinamos os resultados dos recursos 

aplicados na área social no país. As inversões federais aplicadas nessa área são 

significativas — 15,7% do PIB — consideradas em proporção com o PIB em 2000 

(MATIAS PEREIRA, 2001). Os resultados obtidos mostram que há má gestão na 

aplicação dos recursos do Estado, conseqüência (sic) da corrupção e da forma 

distorcida dos gastos que estão associados a tais atividades. Esse é um problema 

público, no qual se constata o grande desperdício na gestão do gasto social no Brasil 

e seu papel como instrumento de reprodução das desigualdades existentes, todo ele 

derivado de seu impacto redistributivo nulo, na melhor das hipóteses, quando não 

regressivo (REZENDE, 1994, p. 37).  

 

Com isso, a corrupção, por ser um ato ilícito, pode se dar por diversas maneiras, 

possuindo várias vertentes, tais como: corrupção ativa em transação internacional, peculato, 

tráfico de influência, advocacia administrativa, crimes contra a Lei de licitação, corrupção 

eleitoral, concussão, condescendência criminosa, inserção de dados falsos em sistema de 

informação, crimes de responsabilidades de prefeitos e vereadores, improbidade 

administrativa, prevaricação, violação de sigilo funcional, corrupção ativa e passiva, 

facilitação de contrabando e descaminho, emprego irregular de renda ou verbas pública e 

modificação ou alteração não autorizada de sistema de informação.  

De acordo com a Organização Não Governamental (ONG) Transparency 

Intenational, o Brasil ocupa a 79ª posição em um total de 176 países com maior incidência de 

corrupção no mundo no censo de 2016 (TRANSPARENCY INTENATIONAL, 2017a, 

internet). Para se ter uma ideia, o Brasil possui um índice de corrupção maior que o Chile, que 

se situou em 24ª no ranking (TRANSPARENCY INTENATIONAL, 2017b, internet). 

Há de se ressaltar que, apesar da corrupção parecer ser somente no Brasil, isso não 

merece prosperar, já que a corrupção tem causado grande prejuízo aos países denominados de 

terceiro mundo, por envolver custos elevados. 

 

O fenômeno da corrupção por sorte (ou azar) não é exclusividade das nações em 

desenvolvimento43. Segundo Klitgaard (1994), a corrupção, além de responder por 

efeito nocivo sobre o desempenho dos gestores públicos e o desenvolvimento 

econômico e social, causa forte impacto nos países do Terceiro Mundo44. Por 

incrível que pareça, combater a corrupção também importa em custos consideráveis, 

tão altos que podem ultrapassar os benefícios auferidos pelo Estado quando de sua 

erradicação, sendo que “o nível ótimo da corrupção não é zero”45. Do ponto de vista 

econômico e do fomento de investimentos estrangeiros, verifica-se que ‘onde a 

burocracia complica, a corrupção simplifica; onde ela dificulta, a corrupção facilita, 

onde ela emaranha, a corrupção desembaraça’ (GOMES, PIGHINI, 2017, p. 23-24). 

 

Um país que sempre foi rico em recursos naturais, com uma qualidade técnica de 

mão de obra acima dos padrões normais, mas com uma gestão pública que não se baseia nos 
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princípios administrativos, não utiliza princípios éticos e morais para ser gerido em sua 

grande extensão territorial. Trata-se de um verdadeiro descalabro. 

No mapa da corrupção, os países com melhor pontuação, que estão pintados de 

amarelo no mapa abaixo, são superados de longe por países em laranja e vermelho, onde os 

cidadãos enfrentam de forma diária o impacto tangível da corrupção. Facilmente, percebe-se 

que o Brasil enfrenta uma situação política e econômica com grande índice de corrupção, 

comparável com Estados soberanos do Oriente Médio. Nesse sentido: 

 

Figura 01: Corruption Perceptions Index (2016) 

 

Fonte: TRANSPARENCY INTENATIONAL, 2017c, internet. 

  

A corrupção está em evidência no setor público, mas é latente que a corrupção 

veio evoluindo no meio da sociedade através de sua mutação no modo de pensar e em seus 

conceitos éticos e morais. Além disso, não se pode ignorar o fato de que a grande corrupção 

começa com pequenos atos ímprobos, e a alteração dos conceitos éticos da sociedade faz com 

que a corrupção também aumente.  

O cenário apresentado pela referida ONG não difere das estatísticas apontadas 

pelo Ministério Público Federal (MPF), que possui uma ferramenta que publica para a 

sociedade, seguindo o princípio da transparência, os processos judiciais e extrajudiciais em 
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curso por ano, no combate a corrupção. Percebe-se que nos últimos cinco anos foram 

autuadas 135.331 (cento e trinta e cinco mil trezentos e trinta e um) demandas, tendo como 

objeto principal o combate a atos corruptos
9
. Observa-se: 

 

Quadro 01: Processos autuados contra a corrupção por ano (2017) 

 

 

 

 

 

 

Fonte: BRASIL. Ministério Público Federal, 2017, internet. 

 

Ressalta-se, ainda, que a corrupção faz com que investimentos estrangeiros parem 

de se direcionar ao país, já que não restam dúvidas de que, quanto maior for a incidência de 

corrupção em uma sociedade, menor será o investimento privado por meio de empresas sérias 

e comprometidas com a boa governança coorporativa, com a transparência e com o 

compliance. Assim: 

 

O nível de corrupção (uma vez que a corrupção é e pode ser existente em qualquer 

nação) é um indicador essencial para os investidores que buscam realizar negócios 

fora de suas jurisdições. E tal correlação parece óbvia, pois onde há um alto nível de 

instabilidade social e política, baixos indicadores de crescimento econômico, 

redução do investimento doméstico e o uso ineficiente (irresponsável) dos recursos 

públicos, ocorrerá mais corrupção, e tais elementos interferem na qualidade das 

instituições nacionais (GOMES; PIGHINI, 2017, p. 24-25). 

 

O mencionado demonstra que, com a ausência de critérios de boa governança e 

transparência na gestão pública brasileira, o resultado é totalmente desfavorável para a 

sociedade, tanto no fator social quanto no econômico, demandando total atenção da 

população.  

O combate á corrupção e o reestabelecimento da moralidade administrativa 

interessa a coletividade, uma vez que o Poder Público trabalha na efetivação dos anseios da 

                                                 
9
 A atuação do Ministério Público Federal no combate aos crimes ambientais e à corrupção acabou por criar uma 

opção de política criminal, de índole prática, permitindo a imputação penal das pessoas jurídicas, segundo 

decisão do Supremo Tribunal Federal. Para aprofundamentos, ver: (COSTA; MAROTTA, 2017, p. 358-377). 
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sociedade, e a sua inobservância gera um descontrole da confiança social em institutos como a 

dignidade da pessoa humana, a justiça, a paz e o tratamento igualitário por parte da 

administração. Neste mesmo contexto Rocha traz considerações quanto a importância do 

cumprimento da moralidade administrativa em prol da sociedade:  

 

A moralidade administrativa não é uma questão que interessa prioritariamente ao 

administrador público: mais que a este, interessa ela prioritariamente ao cidadão, a 

toda a sociedade. A ruptura ou afronta a este princípio, que transpareça em qualquer 

comportamento público, agride o sentimento de Justiça de um povo e coloca sob o 

brasão da desconfiança não apenas o ato praticado pelo agente, e que configure um 

comportamento imoral, mas a Administração Pública e o próprio Estado, que se vê 

questionado em sua própria justificativa (ROCHA, 1994, p. 72). 

 

Necessita-se, assim, de instrumentos efetivos de compliance na estrutura 

governamental, com exigência de prestação de contas por parte dos gestores públicos 

(accountability), com a finalidade de redução e melhoria nos rankings internacionais, que 

figuram como critério de confiabilidade no país em diversos panoramas internacionais.  

A situação brasileira com o crescimento da corrupção é algo que requer total 

prioridade, em 01 de março de 2018, o Banco Mundial, divulgou o  relatório “Competências e 

Empregos: Uma Agenda para a Juventude”, demonstrando a situação da educação e as 

perspectivas para os jovens brasileiros entre 19 e 25 anos, com isso “hoje, mais de cinquenta 

por cento dos jovens podem ser considerados em risco de desengajamento porque não 

estudam nem trabalham, ou então estudam ou  trabalham mas dificilmente adquirem capital 

humano” (BANCO MUNDIAL, 2018, p. 14). 

O investimento na educação não tem sido o problema no Brasil, porém um fator 

primordial pela baixa qualidade do retorno educacional é a má distribuição estratégica, além 

do aumento da corrupção generalizada na sociedade. Conclui-se, então, que o investimento 

em economia não é capaz de suprir as necessidades sociais e educacionais do Brasil.  

 

O Brasil fez grandes investimentos em educação, mas, em nível agregado, os 

retornos são irrisórios. Isto ocorre, em parte, porque o trabalho é mal alocado e - 

ainda mais importante - porque o capital é mal alocado; isso impede que o capital 

humano seja utilizado da melhor forma possível. Outro motivo é a baixa qualidade 

dos investimentos em educação: apesar do aumento do montante investido por 

aluno, a qualidade dos resultados da educação no Brasil continua muito baixa 

(BANCO MUNDIAL, 2018, p. 65).  

 

Logo, o que observa na estrutura governamental brasileira não é a necessidade de 

edição de novas leis, regulamentos ou portarias, há a necessidade de uma mudança de postura 

social, com um engajamento de toda sociedade no processo de educação em todas as suas 



   45 

 

ramificações. O Brasil  encontra-se no topo do ranking da corrupção, entre outros motivos, 

por não ter uma efetiva participação da coletividade no processo de educação, fazendo com 

que a cultura do “jeitinho brasileiro” esteja presente em todas as esferas públicas e privadas, 

sem a implantação de princípios de boa governança. 

 

3.1 Improbidade administrativa 

 

No Brasil, a corrupção no serviço público tem trazido grande descrédito por parte 

da população na administração pública, principalmente no Alto escalão do Poder Executivo e 

Legislativo. Como parâmetro, nas eleições presidenciais de 2014, foram contabilizados 

27,44% entre votos nulos, brancos e abstenções
10

, em uma eleição cuja diferença de vitória 

entre os candidatos foi de 3,28%. 

A comunidade internacional, vem com maior frequência, se interessando, por 

questões relacionadas aos direitos humanos. Organismos internacionais como a ONU e a OIT, 

dedicam tempo e finanças para medir e emitir declarações a respeito de atos que visam ferir 

os direitos dos cidadãos, independentemente de sua nacionalidade, sendo que atos corruptos, 

infligem diretamente esses direitos. O professor Sampaio, em uma obra de 2002, já constatava 

tal assertiva, veja: 

 

Além disso, outro fator de interesse é a constatação de que a tutela internacional da 

probidade hoje é influenciada largamente pelos diplomas internacionais e direitos 

humanos e impulsionada, em larga escala, pelos órgãos internacionais de proteção 

de direitos humanos, que veem na corrupção e na improbidade em sentido amplo um 

dos fatores de ausência de implementação de direitos sociais (SAMPAIO, 2002, p. 

02). 

 

O Brasil não é omisso quanto à questão da corrupção no serviço público, dispondo 

de atenção especial ao tema, pelo menos quando se trata de edição normativa, como é 

perceptível ao analisar a sua CR/1988, a qual eleva a moralidade administrativa a princípio 

constitucional, nos termos do art. 37, caput, da CR/1988
11

 (SAMPAIO, 2002, p. 163). Nesta 

mesma linha, no art. 15, ao tratar da cassação de direitos políticos, a CR/1988 prevê a 

                                                 
10

 Dados retirados do site do TSE:  http://www.tse.jus.br/eleitor-e-eleicoes/eleicoes/eleicoes-anteriores/eleicoes-

2014/votacao-e-resultados 
11

  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 e, também, ao seguinte (BRASIL, 1988) 
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hipótese de cassação nos casos de improbidade administrativa
12

. Em especial o paragrafo VI, 

do art. 37 da CR/1988 trata do tema. Dessa forma, tem-se: “Os atos de improbidade 

administrativa importarão à suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a 

indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, 

sem prejuízo da ação penal cabível” (BRASIL, 1988). 

Dessa maneira, no ordenamento jurídico brasileiro também existem leis 

infraconstitucionais que visam minimizar a incidência de atos corruptos para prevenir, 

identificar e penalizar agentes que fazem parte desse ciclo vicioso de pessoas corruptas. Um 

exemplo, é a Lei de Improbidade Administrativa, Lei nº 8.429/92, que visa colocar um fim no 

cometimento de atos de improbidade no serviço público brasileiro. Ou seja, mais uma 

ferramenta que no intuito de identificar, punir e excluir do serviço público pessoas que 

cometem atos de atentam contra os princípios da administração pública, causam prejuízo ao 

erário ou importam em enriquecimento ilícito. 

A probidade no seu sentido etimológico vem do latim probitate
13

, e está 

inteiramente ligado a moral, já a improbidade caracteriza a ausência de moral, de retidão, 

justiça e caráter. Nesse estudo será utilizado o conceito de “ser moral” definido por Zygmunt 

Bauman:  

 

'’ser moral’ não significa necessariamente ‘ser bom’ mas ter comido da árvore do bem 

e do mal e saber que coisas e atos podem ser bons e maus. Ora, para saber isso, os 

seres humanos precisam de outro conhecimento, anterior a esse: que as coisas e os 

atos poderiam ser diferentes do são. Poderíamos refletir que isso tem a ver com a 

partícula ’não’ presente em todas as línguas usadas pelos seres humanos para 

transformar o mundo lá fora no Lebenswenlt, a existência na experiência. O ‘não’ só 

faz sentido porque se presume que seja possível agir de mais de uma forma, ou que as 

coisas ‘lá fora’ podem ser arranjadas de mais de um jeito. O ‘não’ implica que as 

coisas não têm de ser como atualmente são, que elas podem ser alteradas, tornadas 

melhores, também não fosse por isso, não se falaria de moral: moral afinal, tem a ver 

com escolha. Sem escolha não existe moral. ‘A montanha é fria, mas não é má. Os 

ventos derrubam árvores, mas não são malvados’ – como disse Aharon Appelfeld, um 

dos maiores autores de contos morais de nossa época (BAUMAN, 2001, p. 54). 

 

Em uma ótica mais jurídica, infere-se que a improbidade administrativa está 

ligada a atos de corrupção, principalmente quanto a questões financeiras do Estado. A 

improbidade administrativa inclui atos de corrupção, antecede um prejuízo patrimonial para o 

Estado, atentando quanto aos princípios da administração pública (RAMOS, 2002, p. 5). 

Percebe-se, também, que a improbidade administrativa atenta contra a moral social do Estado, 

                                                 
12

 Art. 15. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de: (...)V - 

improbidade administrativa, nos termos do art. 37, § 4º. (BRASIL, 1988) 

 
13

 Definição do dicionário do site  google on -line 
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acarreta um potencial lesivo grave, e não se limita a ferir os princípios da administração 

pública, pois ela agride potencialmente todo ordenamento jurídico-constitucional positivo 

(PAZZAGLINI FILHO, 1997, p. 13). 

Como já citado alhures, o Brasil editou em 1992 a Lei nº 8.429, que criminalizou 

o ato de improbidade administrativa, regulamentando o que está previsto no art. 37 da 

CR/1988. A referida Lei é conhecida como “lei do enriquecimento ilícito”, contudo em seu 

ordenamento não há somente crimes que importam no enriquecimento ilícito, já que estão 

previsto no art. 10 e 11 da referida Lei, crimes que causam prejuízos ao erário público e 

crimes que atentem contra os princípios da administração pública (SOUZA, 2011, p. 82). 

Um ponto importante na tentativa de minimizar os atos de improbidade 

administrativa no âmbito do Poder Público, é que o art. 1º da Lei 8.429/92, já determina quem 

são os sujeitos passivos ou ativos que podem incidir no crime de improbidade administrativa. 

Por muitos anos, se discutiu se somente o agente público poderia ser condenado por crime de 

improbidade. Com isso o art. 1º definiu todos os sujeitos que podem ser punidos na referida 

Lei, veja: 

 

Os atos de improbidade praticados por qualquer agente público, servidor ou não, 

contra a administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, de Território, de empresa 

incorporada ao patrimônio público ou de entidade para cuja criação ou custeio o 

erário haja concorrido ou concorra com mais de cinquenta(sic) por cento do 

patrimônio ou da receita anual, serão punidos na forma desta lei (BRASIL, 1992). 

 

O que muito se debateu era se a pessoa jurídica poderia figurar como sujeito 

passivo no crime de improbidade administrativa, e o referido artigo também encerrou tal 

discursão, deixando claro que qualquer entidade jurídica, sendo pública ou privada pode 

figurar como sujeito passivo no crime de improbidade administrativa, bastando que tenha 

participação de dinheiro público em seu patrimônio ou receita anual. Já o sujeito ativo da 

prática do crime é o agente público (SOUZA, 2012, p. 83).   

Com o intuito de não se restar dúvidas quanto a responsabilização da pessoa 

jurídica em esfera penal, vale ressaltar o art. 225, §3º da CR/1988 ao tratar dos crimes 

Ambientais.
14

 Quando se trata de crimes de corrupção, há na Lei nº 12.846/2013, a qual será 

objeto de estudo posteriormente, inovações quanto a responsabilidade administrativa 

                                                 
14

 “Art. 225, § 3º: As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, 

pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independente da obrigação de repara os danos 

causados”. (BRASIL, 1988) 
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empresarial, mas ainda não de forma embasada, sem total clareza, observa o estudo apontado 

por Silveira e Diniz: 

 

A situação, contudo, continua em perene evolução, e cada vez mais parece caminhar 

a legislação nacional nos passos de ampliação da responsabilidade penal da pessoa 

jurídica. Em momento mais recente, contudo, e por razões novamente de ingerências 

internacionais (em especial pela previsão da Convenção sobre o Combate à 

corrupção de agentes públicos estradeiros em transações comerciais internacionais), 

passa a discutir, com veemência a necessidade de ampliação do conceito também 

para questões relativas à corrupção , o que fica evidente na Lei nº 12.486/2013, 

conhecida como Lei anticorrupção, a qual inovou trazendo uma responsabilidade 

administrativa para as empresas que se envolverem com situações (de corrupção) 

contra a administração publica nacional ou estrangeira (SILVEIRA; DINIZ, 2015, p. 

172). 

 

Os atos de improbidade administrativa colaciona ao serviço público uma 

eficiência negativa, viciada por práticas ilícitas que prematuramente podem parecer ágeis e 

desenvolvidas, mas, ao avançar das atividades, o que se percebe é que um ato de improbidade, 

por menor que seja ele, coopera para o contágio da corrupção, de uma burocracia pouco 

eficiente, e procura pelo ganho individual através do serviço prestado para a coletividade.   

Em especial, o artigo 9º da Lei de Improbidade
15

, trata acerca do ato de 

improbidade que gera o enriquecimento ilícito, crime com maior incidência na Lei, já que os 

agentes, em sua grande maioria, quando cometem crime de improbidade, visam o aumento de 

seu patrimônio direto ou indireto. O art. 9º diz respeito às condutas comissivas que levam o 

agente a obter um aumento em seu patrimônio de maneira ilícita em razão do cargo, mandato, 

função ou emprego público ou da função pública em geral (ARAÚJO, 2010, p. 320).  

Um ponto importante na interpretação do art. 9º é que não há necessidade de 

acarretar dano ao erário, bastando para que o agente se enquadre no tipo penal, a 

comprovação de que ele intencionalmente tentou auferir ganho de maneira ilícita, não 

havendo a possiblidade de punição da tentativa, já que caso haja a tentativa o agente será 

enquadrado no art. 11 da Lei, que veremos adiante.  

Já quando se trata do art. 10º da Lei de Improbidade
16

, percebemos um ato 

praticado pelo agente que visa a lesão ao patrimônio público, mesmo que com essa atitude 

não receba direta ou indiretamente vantagens, cabe ressaltar que a atitude do agente que vise o 

prejuízo ao patrimônio público, pode ser culposa, dolosa por ação ou omissão.  

                                                 
15

 “Art. 9° Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito auferir qualquer tipo 

de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas 

entidades mencionadas no art. 1° desta lei, e notadamente” (BRASIL, 1992). 
16

 “Art. 1º. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, 

dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens 

ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente” (BRASIL, 1992). 
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Para isto, mister se faz verificar a existência de ação ou omissão dolosa do agente 

público, e que esta ação ou omissão importe em perigo de dano ao patrimônio 

público, a fim de que um mero ato punível por sanção disciplinar na esfera interna 

da Administração não venha a ser considerado como crime de improbidade 

(PAZZAGLINI FILHO, et al, 2006, p. 68).  

 

Por fim, se observa na Lei nº 8.492/92, atos que atentam contra os princípios da 

Administração Pública, elencados no art. 11º da Lei, através de um rol exemplificativo, mas 

diretamente vinculados ao objetivo de acabar com a corrupção no âmbito do serviço público 

brasileiro, sempre pautados pelo caput do art. 37 da CR/1988. 

  

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios 

da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de 

honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente  

I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele 

previsto, na regra de competência; 

II - retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício; 

III - revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que 

deva permanecer em segredo; 

IV - negar publicidade aos atos oficiais; 

V - frustrar a licitude de concurso público; 

VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo; 

VII - revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da 

respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de afetar o 

preço de mercadoria, bem ou serviço. 

VIII - descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de 

contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas. 

IX - deixar de cumprir a exigência de requisitos de acessibilidade previstos na 

legislação (BRASIL, 1992). 

 

Um ponto importante na referida Lei se encontra no art. 12
17

, que deixa claro que 

o agente que comete ato de improbidade pode responder isoladamente ou cumulativamente 

pelos crimes cometidos se obter vantagem ilícita, se causar prejuízo ao patrimônio público e 

se atentar contra os princípios da administração pública, além de responder de forma 

independente administrativa, civil e penalmente. 

Contudo, o que tem se percebido no país, é uma falta de credibilidade nas leis que 

visam punir os agentes corruptos no serviço público, a falta de punibilidade tem feito com que 

os agentes do Estado pratiquem atos corruptos, na certeza de que não serão enquadrados na 

Lei, seja pela falta de credibilidade no poder, seja pela morosidade de apuração de fatos por 

parte da Administração. Esses agentes corruptores avançam no patrimônio público e 

comentem seus ilícitos na administração de forma transparente, o que se percebe, é uma 

                                                 
17

 “Art. 12.  Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, 

está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada ou 

cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato” (BRASIL, 1992). 
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crença de que nada vai acontecer que possa barrar a prática de atos ilícitos. Dessa forma, 

também entendeu Souza, em seu livro Corrupção e Improbidade, no ano de 2011, veja: 

 

Os atos de improbidade administrativa parecem estar se disseminando e agentes 

passivos ou ativos confiam na impunidade. A sociedade não se ilude com a falsa 

moralidade. O estado precisa passar pela reforma administrativa justa e necessária, e 

isto já se constitui em um princípio da moralidade. A atitude pedagógica corrigirá 

muitos comportamentos, condutas. Mas, as sanções desempenham importante papel 

na recuperação da probidade (SOUZA, 2011, p. 87). 

 

A sociedade veio percebendo que a Lei de Improbidade Administrativa, apesar de 

ter sido um grande passo para a minimização da corrupção no serviço público, não era 

efetivamente respeitada pelos agentes do Estado, que diante da impunidade que se disseminou 

no país, os agentes administrativos corruptos, praticavam atos ímprobos de forma declarada e 

sem se importar com os preceitos legais, já que caso a Lei 8.429/92 fosse aplicada de forma 

eficiente e efetiva, bons e maiores resultados alcançariam no combate à corrupção. 

Com isso, no ano de 2013, foi encaminhado à Câmara dos Deputados o Projeto de 

Lei (PL) nº 39/2013, tendo sido aprovado em abril do mesmo ano, com aprovação no Senado 

em 04 de junho de 2013, sancionada pela presidência da República em 01 de agosto de 2013, 

como a Lei nº 12.846/2013, denominada a Lei Anticorrupção ou Lei da Empresa Limpa, 

entrando em vigência em 29 de janeiro de 2014. 

A Lei Anticorrupção não veio substituir a Lei nº 8.429/1992. Com o intuito de 

complementação da Lei anticorrupção visou apenas preencher lacunas na legislação brasileira 

no combate a corrupção, principalmente quando da responsabilização das pessoas jurídicas 

pela prática de atos ilícitos contra a Administração Pública e adequar a legislação nacional aos 

padrões internacionais de combate à corrupção, no qual o Brasil é signatário. Como 

parâmetro, para se ter uma ideia, entre o ano de 2000 e 2010 o Brasil se tornou signatário de 

três acordos internacionais que visam o combate a corrupção, são eles: A Convenção sobre o 

Combate à Corrupção de funcionários Públicos estrangeiros em transações Comerciais 

Internacionais; Convenção Interamericana contra a Corrupção e a Convenção das Nações 

Unidas Contra a Corrupção (BERTONCINI; CUSTODIO FILHO; SANTOS, 2014, p. 15). 

Na Lei nº 12.846/2013, a pessoa jurídica responde sempre de forma objetiva 

quando de suas responsabilidades
18

, no âmbito administrativo e civil, sempre que o ato for 

para seu beneficio, não importando se é exclusivo ou não. A responsabilidade da pessoa 

                                                 
18

 Lei nº 12.846/2013 “Art. 2
o
 As pessoas jurídicas serão responsabilizadas objetivamente, nos âmbitos 

administrativo e civil, pelos atos lesivos previstos nesta Lei praticados em seu interesse ou benefício, exclusivo 

ou não” (BRASIL, 2013). 
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jurídica de maneira alguma exclui a responsabilidade de seus representantes, sócios, 

dirigentes ou qualquer pessoa natural que participe, respondendo na medida de sua 

culpabilidade. 

A lei anticorrupção, assim como a lei de Improbidade Administrativa elenca um 

rol exemplificativo dos atos que são considerados atos corruptos, claro, e de maneira literal na 

Lei, são ações que atentam contra o patrimônio público nacional ou estrangeiro, além de se 

atentarem contra os princípios da Administração Pública, relacionados no art. 5º da referida 

lei. 

Desde que a Lei anticorrupção entrou em vigor, de acordo com o Ministério da 

Transparência e Controladoria-Geral da União, 30 Pessoas jurídicas já foram condenadas por 

ato de corrupção, baseado na referida Lei.
19

  

A Lei anticorrupção traz para o país uma nova ótica sob a corrupção nacional, 

principalmente quanto ao aspecto político, demonstrando aos gestores públicos que a 

sociedade busca um desenvolvimento sustentável, tanto no aspecto econômico e social, 

quanto ambiental. O Brasil, com a operação Lava Jato, instituída pela Policia Federal 

Brasileira (PFB) serviu para reafirmar que a comunidade não pode mais aceitar uma 

corrupção no Poder Público, independente d instância hierárquica.  

A Operação Lava Jato, um conjunto de investigação da PFB teve seu início em 17 

de março de 2014 e trouxe à luz, problemas muito maiores do que seu objetivo primário. Isto 

porque, a operação visava inicialmente uma investigação de lavagem de dinheiro público que 

ocorria em um Lava Jato de automóveis localizado em um posto de gasolina, próximo ao 

Congresso Nacional, em Brasília, mas se desdobrou em mais três investigações que apuravam 

crimes de lavagem de dinheiro público e crimes financeiros
20

. 

Insta esclarecer que não é o objetivo deste estudo elevar a operação lava jato 

como uma força tarefa da PFB sem erros, já que durante a operação houve abusos de 

atividades policiais e conduções coercitivas que deixaram margem para a incidência de abuso 

de autoridade. O que esta dissertação demonstra em citar a operação Lava Jato como um atual 

e importante instituto de combate a corrupção no serviço público brasileiro. 

Um dos pontos mais importantes da Lei anticorrupção é o instituto do Acordo de 

Leniência, muito utilizado após o início da operação Lava jato e instituído no Capítulo V da 

referida Lei. Este acordo visa o abrandamento das penalidades em favor das pessoas jurídicas 

                                                 
19

 Dados Portal transparência. Disponível em: <http://www.portaltransparencia.gov.br/cnep?pagina=2>. Acesso 

em: 17 mar. 2018. 
20

 Informações do site da Polícia Federal. Disponível em: <http://www.pf.gov.br/imprensa/lava-jato>. Acesso 

em: 15 mar. 2018. 
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denunciantes, como uma forma de ampliação dos sujeitos ativos através da delação de outros 

agentes públicos envolvidos (CARVALHOSA, 2015, p. 370-371). Com isso na Lei 

Anticorrupção, o que se percebe é que o acordo de leniência trata-se de uma colaboração do 

corruptor com o Poder Público com a finalidade de alcançar os demais envolvidos no delito. 

Já no Decreto nº 8.420/2015 que veio regulamentar a Lei Anticorrupção, o acordo 

de leniência, previsto no Capitulo III, trouxe uma ideia de que deveria haver mais incentivos 

para a concretização dos acordos de leniência, tais como a proposta de isenção ou atenuação 

no sistema de sanções daqueles que firmarem o acordo (SILVEIRA; SAAD-DINIZ, 2015, p. 

349).  Na lei anticorrupção o acordo de Leniência está descrito no art. 16, inclusive com seus 

requisitos para a celebração do acordo:  

 

Art. 16.  A autoridade máxima de cada órgão ou entidade pública poderá celebrar 

acordo de leniência com as pessoas jurídicas responsáveis pela prática dos atos 

previstos nesta Lei que colaborem efetivamente com as investigações e o processo 

administrativo, sendo que dessa colaboração resulte:  

I - a identificação dos demais envolvidos na infração, quando couber; e 

II - a obtenção célere de informações e documentos que comprovem o ilícito sob 

apuração. 

§ 1
o
 O acordo de que trata o caput somente poderá ser celebrado se preenchidos, 

cumulativamente, os seguintes requisitos:  

I - a pessoa jurídica seja a primeira a se manifestar sobre seu interesse em cooperar 

para a apuração do ato ilícito;  

II - a pessoa jurídica cesse completamente seu envolvimento na infração investigada 

a partir da data de propositura do acordo;  

III - a pessoa jurídica admita sua participação no ilícito e coopere plena e 

permanentemente com as investigações e o processo administrativo, comparecendo, 

sob suas expensas, sempre que solicitada, a todos os atos processuais, até seu 

encerramento (BRASIL, 2013).  

  

O acordo de Leniência é originário do direito norte americano e seu principal 

objetivo era coibir a prática de infrações contra o ordenamento econômico. Apesar de parecer 

uma ferramenta nova no ordenamento jurídico brasileiro, o acordo de leniência já era previsto 

na Lei nº 10.149 de 2000, que trata da antiga Lei antitruste nº 8.884 de 1994, conforme 

explica Carvalho: 

 

Assim, o acordo de leniência instituído na Lei Antitruste de 2011 consiste em pacto 

firmado entre o membro do cartel ou seus dirigentes e funcionários e o Estado – por 

intermédio do Ministério da Justiça – no qual fica consignado que, caso o 

proponente traga elementos de convicção suficientes ao desmantelamento do 

respectivo cartel, terá ele garantia de imunidade penal e administrativa. Trata-se de 

um premio abrangente para o membro delator do cartel investigado 

(CARVALHOSA, 2015, p. 372). 
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Com o vigor da Lei Anticorrupção, e a aplicação do instituto do acordo de 

leniência na referida Lei, o número de acordos junto ao Conselho de Administrativo de 

Defesa Econômica se multiplicou. Conforme Programa de Leniência do Conselho 

Administrativo de Defesa Econômica (CADE), em 2015, foram feitos 10 acordos de 

Leniência, sendo 2 referentes a Operação Lava Jato, e 8 referentes a outros casos; já no ano de 

2016, foram feitos 11 acordos de leniência, sendo 6 da Operação Lava Jato e 5 referentes a 

outros casos; por fim, no ano de 2017 foram feitos 21 acordos de leniência, sendo 12 

referentes à Operação Lava Jato e 9 referentes a outros casos, dados atualizados até dezembro 

de 2017.  

 

Quadro 02: Acordos de Leniência fechados pelo CADE (2003-2017) 

 
Fonte: BRASIL. CADE, 2018, internet. 

 

Ainda, sobre o acordo de Leniência, este é aplicado no ordenamento brasileiro 

também sob o aspecto penal, regulamentado pela Lei nº 9.807/99, visa conceder atenuantes e 

benefícios para os voluntários que cooperam efetivamente com a investigação policial e com 

o processo criminal. Dessa forma, percebe-se um importante investimento na legislação 

brasileira com o intuito de se adequar aos padrões internacionais de combate a corrupção. 

Pelo que transparece, o Brasil não necessita de mais leis que visem a identificação e 

punibilidade dos corruptos que mancham a história do país, o que se faz necessário é a efetiva 

aplicação dos institutos jurídicos que já estão em vigor.   

Neste sentido, foi editada a Lei nº 12.259/2011, que dispõe sobre a estrutura do 

mercado, com a criação do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência (SBDC), instituindo 

mais poder ao CADE, tendo em 2015, através de uma Medida Provisória, autorizado ao 

CADE a celebração também de acordos de Leniência com a Administração Pública. 

No Direito Ambiental não é diferente, por tratar de um direito que visa a proteção 

do meio ambiente e a garantia de um desenvolvimento sustentável para as presentes e futuras 
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gerações, conforme preceitua o art. 225 da CR/1988, ele não está isento de atos de 

improbidade administrativa, uma vez que a própria CR/1988 determina que o Poder Público 

possui o poder-dever de proteger o meio ambiente e garantir o desenvolvimento. Ainda, no § 

3º do art. 225, determina-se a responsabilização civil, administrativa e penal de possíveis 

infratores que causem dano ao meio ambiente.  

Vale ressaltar que os princípios da precaução, prevenção e o principio do 

poluidor-pagador são indissociáveis no tocante á responsabilidade civil ambiental, 

principalmente quanto último, que por se tratar de um principio geral do direito ambiental, 

obriga que o poluidor suporte todos os custos decorrente de sua atividade econômica que 

cause dano ambiental (SOARES, BRASIL, 2017, p. 74). 

Contudo, a Lei nº 8.429/92 e a Lei nº 12.846/2013 não esgotam as possibilidades 

e rol de condutas ímprobas ou consideradas corruptas, já que não se encontra na Lei atos 

objetivos para o enquadramento de agentes públicos em atos ímprobos em matéria de direito 

ambiental. Contudo, a utilização do rol explicitado nos art. 9, 10 e 11 da Lei de Improbidade 

encaixam perfeitamente em atos que podem causar prejuízos ao meio ambiente, até porque, 

trata-se de rol meramente exemplificativo. 

Cumpre ressaltar que, as atividades que envolvem o meio ambiente são praticadas 

através de atos administrativos de autorização ou de licença, e as atividades fiscalizatórias dos 

empreendimentos ambientais são desenvolvidos por entes da Administração Pública, como 

por exemplo, os organismos do Sistema Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA), órgão 

dotado de poder de polícia.  

Assim, a Lei de Improbidade Administrativa visa, em caráter genérico, a proteção 

do patrimônio público, em prol da coletividade. O meio ambiente, conforme já discorrido 

neste estudo, é um bem de uso comum do povo, devendo o poder público ser o titular de 

ações que visem a proteção do meio ambiente, mas a sociedade também é responsável por 

proteger o meio ambiente e fiscalizar empreendimentos que possam, de alguma forma, 

degradar a natureza.  

Há no ordenamento jurídico brasileiro diversos normativos que visam a proteção 

do meio ambiente, inclusive, leis que regulamentam os crimes ambientais, como a Lei nº 

6.605 de 12 de fevereiro de 1998, assim como a Lei da PNMA – Lei 6.938/81, que determina 

a regulamentação do Licenciamento ambiental em empreendimentos que utilizam de recursos 

ambientais, e que possam causar dano efetivo ou potencial ao meio ambiente.  

Em cumprimento à Lei 6.938/81, em 19 de dezembro de 1997, foi editada a 

resolução 237 do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA), que veio regulamentar 
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o licenciamento ambiental através de um procedimento administrativo, conforme será 

estudado no capítulo dedicado ao Licenciamento ambiental. 

Ocorre que o Direito Ambiental não está isento de atos corruptos, já que, em sua 

grande maioria, são regulados por atos administrativos de natureza híbrida, deixando margem 

para que o agente público possa cometer tais atos ilícitos.   

A corrupção no Direito Administrativo Ambiental, é percebido através de 

decisões discricionárias, tais como, a critério de exemplo, a Resolução 237/97 do CONAMA, 

determina que seja instaurado um procedimento administrativo de licenciamento ambiental 

em empreendimentos que atuam em atividades potencialmente poluidoras. Contudo, as 

atividades que são consideradas potencialmente poluidoras constam de uma tabela emitida 

pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (IBAMA), de natureza arrecadatória, ou seja, a 

listagem tem como objetivo indicar quais atividades estão sujeitas à cobrança de Taxa de 

Controle e Fiscalização Ambiental (TCFA). 

Desta forma, não há no ordenamento jurídico brasileiro uma definição concreta de 

quais atividades são potencialmente poluidoras, ficando assim, praticamente, no conceito do 

agente público uma decisão que pode mudar todo o rumo do processo administrativo de 

licenciamento, já que, caso a atividade seja classificada com potencial poluidor, capaz de 

causar degradação ambiental, será iniciado o Estudo de Impacto Ambiental/Relatório de 

Impacto Ambiental (EIA/RIMA).  

 

No tocante a definição de significativa degradação ambiental, percebe-se que não há 

um conceito legal, podendo sim dizer que se situa na esfera do indeterminado. O 

termo “significativo” é de grande subjetividade. Neste contexto, ainda é possível 

desenhar o que se denomina Estudo de Impacto Ambiental/Relatório de Impacto 

Ambiental (EIA/RIMA) É um estudo detalhado e complexo, exigido para as 

atividades que sejam consideradas capazes de causar significativo impacto 

ambiental. Neste quesito as atividades que demandarem por licenciamento ambiental 

caso causem degradação ambiental e significativa degradação ambiental, estarão 

sujeitas a elaboração do EIA/RIMA, ou seja, nem todo licenciamento ambiental 

precisa de EIA/RIMA e às vezes o estudo a ser realizado poderia ser um plano de 

controle ambiental (PCA). Ao contrário, parece ser o que determina a Resolução 

CONAMA no 001/1986, que estabelece as diretrizes gerais do instrumento de 

avaliação de impacto ambiental, pois essa parece instruir e dar a impressão ser o 

EIA/RIMA o único tipo de licenciamento ambiental (GOMES; TEIXEIRA, 2017, p. 

139). 

 

Com isso, inquestionavelmente, há um crescimento das possibilidades de 

ocorrências de atos ímprobos e corruptos quando se trata da proteção do meio ambiente, tendo 

em vista o grande montante financeiro envolvido nos empreendimento do ramo ambiental, 

tais como mineradoras, indústrias. 
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O que ocorre no Poder Público brasileiro, em todas as suas ramificações, ainda é a 

falta de uma boa governança, pautada pela ética, transparência e compliance, com a 

implantação de institutos de controle corrupção e atos de improbidade administrativa, com a 

efetiva punição de agentes corruptores, mas com medidas que visam não somente a punição, 

mas uma educação coorporativa, com ensinamentos baseados na moral, na ética, implantado 

instrumentos para a transparência dos atos do Poder Público, pautados pelo princípio da 

eficiência, mas vinculado a publicidade e cumprimento correto do ordenamento jurídico-

administrativo. 

 

3.2 A sociedade de risco líquida 

 

Com o passar dos tempos, a sociedade se desenvolveu e superou inúmeros 

obstáculos, cada qual atrelado a uma determinada época. Sem embargo, a atuação do homem 

sobre o meio ambiente foi se intensificando, decorrente do aumento da população e da 

evolução tecnológica. 

Na lição de Beck (2011, p. 09), a sociedade, no século XIX, objetivou controlar a 

natureza. Por sua vez, após a consecução de tal pretensão, passou a explorá-la de maneira 

exagerada, isso ao final do século XX. 

Como resultado, surgiu um cenário de abundância material de setores da 

população, sem prejuízo da pauperização da civilização pós-moderna, em flagrante injustiça 

socioambiental
21

. Esse fenômeno de transformação da sociedade clássica em "sociedade de 

risco", também denominada sociedade industrial, foi colocado em xeque por Beck: 

 

Se hoje for comprovado de forma social vinculante que o formaldeído, DDT etc., 

nas suas concentrações em que essas substâncias químicas são encontradas nos 

objetos de uso cotidiano e nos alimentos, têm efeitos danosos à saúde, essa 

constatação seria equivalente a uma catástrofe, pois elas estão presentes em toda 

parte. Isto torna claro que, o potencial de ameaça das forças produtivas a margem de 

manobra para a pesquisa científica torna-se cada vez mais estreita. Hoje em dia, 

admitir que se cometeu um erro na estipulação de tetos para a tolerância de 

pesticidas – o que, no fundo, é o que normalmente acontece na ciência –, equivale ao 

desencadeamento de uma catástrofe política (ou econômica), devendo por isso 

mesmo ser evitada (BECK, 2011, p. 65). 

 

                                                 
21

 Conforme Acselrad, Mello e Bezerra (2009, p. 21), que mencionam: “procurou-se tornar evidente que as 

forças de mercado e práticas discriminatórias das agencias governamentais concorriam de forma articulada para 

a produção de desigualdades ambientais”. Tais autores (2009, p. 47) apresentaram pesquisas do Brasil que 

buscam demonstrar a coincidência entre degradação ambiental e locais de população de baixa renda. 
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A sociedade de risco acaba por postergar as ameaças por ela mesma produzida, 

publicitando degradações ambientais que geram maior comoção social. Assim, os riscos 

tornam-se fatos públicos e notórios, passando a ser entendidos como fatores políticos. Dessa 

maneira: 

 

[...] o que conta decisivamente em favor disso é uma sintomática e simbólica 

‘superação’ do risco. Os riscos precisam aumentar com sua superação. Na verdade 

não devem ser superados em suas causas, em suas fontes. Tudo acontece no âmbito 

da cosmética do risco: embalagem, mitigações sintomáticas da poluição, instalação 

de filtros purificadores ao mesmo tempo em que se mantêm as fontes poluidoras. Ou 

seja, nada preventivo, mas apenas uma indústria e uma política simbólicas de 

superação da multiplicação dos riscos (BECK, 2011, p. 68)
22

. 

 

Nesse ínterim, a sociedade industrial se situa sobre os riscos por ela gerados, 

produzindo desequilíbrios social, econômico e político, sem se perguntar as vantagens dessa 

suposta evolução pela qual passou. Conforme Beck: 

 

As ciências, portanto, da maneira como estão constituídas – em sua 

ultraespecializada divisão do trabalho, em sua compreensão de métodos e teorias, 

em sua heterônoma abstinência da práxis -, não estão em condições de reagir 

adequadamente aos riscos civilizacionais, de vez que têm destacado envolvimento 

em seu surgimento e expansão (BECK, 2011, p. 71). 

 

Contexto este, faz com que surja a profissionalização sistêmica em atividades 

específicas, “mas ninguém é competente para lidar com os riscos da modernização” (BECK, 

2011, p. 74). De modo que a "trapaça científica" e a corrupção aparecem como formas de se 

sobrepor a racionalidade social na avaliação dos riscos. Assim: 

 

O reverso da natureza socializada é a socialização dos danos à natureza, sua 

transformação em ameaças sociais, econômicas e políticas sistêmicas da sociedade 

mundial altamente industrializada. Na globalidade da contaminação e nas cadeias 

mundiais de alimentos e produtos, as ameaças à vida na cultura industrial passam 

por metamorfoses sociais do perigo: regras da vida cotidiana são viradas de cabeça 

para baixo. Mercados colapsam. Prevalece a carência em meio à abundância. 

Caudais e demandas são desencadeados. Sistemas jurídicos não dão conta das 

situações e fatos. As questões mais prementes causam desdém. Cuidados médicos 

falham. Edifícios de racionalidade científica ruem. Governos tombam. Eleitores 

indecisos fogem. E tudo isso sem que a suscetibilidade das pessoas tenha qualquer 

coisa que ver com suas ações, ou suas ofensas com suas realizações e ao mesmo 

tempo em que a realidade segue inalterada diante de nossos sentidos (BECK, 2011, 

p. 10). 

 

                                                 
22

 Em análise à teoria de Beck (2011), explicitou-se que "os riscos são cientificados e ao mesmo tempo são 

comercializados. Se a fome pode ser superada em boa parte do mundo, mas não nele todo, os riscos se tornam 

um novo produto, um `saco sem fundo´, que não pode ser exaurido e nem aplacado" (GOMES; MESQUITA, 

2016, p. 18). 
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Precipuamente em uma sociedade que está em risco constante, sejam eles 

evidentes ou ocultos, pois o aumento do crescimento econômico e a busca desenfreada pelo 

desenvolvimento geram riscos iminentes a toda população. 

Como conceituado por Beck (1998), toda atividade que visa o desenvolvimento da 

sociedade gera um risco, seja ele humano ou natural, independente da atividade ou segmento. 

Nomeado  como “Sociedade de Riscos”,  com seu surgimento pelo  resultado advindo da 

sociedade industrial, por riscos que eram até então calculados e mantido sob controle, tendo 

passado para outras áreas da sociedade, tais como, social, econômica e política ( BALBINO; 

BRASIL, 2017, p.271). 

Isto posto, utiliza-se neste estudo, o conceito trazido por Balbino e Brasil, sobre o 

risco do desenvolvimento, observa-se: 

 

Assim, os chamados riscos do desenvolvimento podem ser encarados como as 

consequências negativas resultantes não apenas de um processo de industrialização 

como também daqueles verificados na agricultura, no campo da genética, na área da 

saúde dentre outras, nas quais, em virtude da busca pelo desenvolvimento de suas 

atividades, acabam inevitavelmente ampliando as possibilidades de riscos variados 

que podem ocorrer após o produto dessas atividades serem colocados à disposição 

dos consumidores (BALBINO; BRASIL, 2017, p. 264). 

 

Nesta sociedade de riscos, é de suma importância que não ocorra um retrocesso 

nas proteções constitucionais conquistadas pela sociedade, visando sempre a preservação do 

meio ambiente para ás futuras gerações, em cumprimento ao art. 225 da CR/1988. Assim, foi 

instituído o principio da proibição do retrocesso social. 

Assim, alguns perigos atuais são conhecidos e, ressalvada a corrupção na 

Administração Pública, podem ser facilmente controlados. Todavia, existem riscos não 

dedutíveis, isto é, que não são de conhecimento geral, e que podem afetar a sociedade a médio 

e longo prazo. 

 Mas com o avanço do desenvolvimento econômico na sociedade de risco, também 

deve ser observado e instituído a responsabilidade civil pelo dano ambiental, e é justamente 

com a identificação correta desses danos que se pode chegar aos responsáveis por sua 

ocorrência. O que muita das vezes estão ligadas à corrupção e a improbidade, já que podem 

ter sido causados pela inobservância proposital de preceitos legais e procedimentos 

obrigatórios. 

 Uma vez que no Brasil, o dano ambiental possui natureza objetiva, conforme 

descreve o art. 14, §1º da Lei nº 6.938/81, que expressamente prevê que o poluidor é 
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“obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos 

causados ao meio ambiente  e a terceiros, afetados por sua atividade (BRASIL, 1981)”. 

 Ou seja, mais uma vez se depara não com a ausência de ordenamento legislativo 

que possa garantir a proteção do meio ambiente em sua integralidade, o que se observa é uma 

ausência da efetiva participação da sociedade atual nos empreendimentos causadores de danos 

ambientais.   

 E uma das soluções propostas nesta dissertação é a aplicação dos institutos de 

governança, tais como: a ética, a transparência, e o compliance, implantando nos 

empreendimentos causadores de danos ambientais um sistema de gestão ambiental. Contudo, 

o Brasil ainda é prematuro na aplicação destes institutos, como se perceberá adiante, por 

exemplo, quanto as certificações ambientais que estão sendo aplicada sob a ótica do lucro e 

não da proteção ambiental. 
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4 GOVERNANÇA  

  

A Administração Pública é cercada de normas e procedimentos vinculatórios. 

Nota-se que, até mesmo nos atos administrativos de natureza discricionária, há uma subjetiva 

vinculação, em que os agente da administração não podem deixar de observar quando da 

inauguração de seus atos. Não se pode negar que há uma burocratização da Administração 

Pública, a qual somente pode fazer algo quando a lei determina, ao contrario de seus 

administrados, que somente não podem fazer algo quando há uma norma dizendo que é 

vedado, assim claramente defendido no art. 5º, inciso II da CR/1988.
23

 

Deste modo, com o objetivo de controlar as ações dos agentes públicos e de trazer 

uma confiança social para o serviço público brasileiro, há neste ordenamento uma 

burocratização dos atos da administração. Ocorre que a burocratização estatal conflita, para 

muitos autores com o princípio da eficiência, defendido no caput do artigo 37 da CR/1988. 

Contudo, muitos defendem uma reforma administrativa pautada em novos conceitos de 

agilidades de boa governança no controle da máquina estatal, deixando de fora, a 

burocratização histórica que é pilar da administração, assim discorre Faria e Faria: 

 

Tomando esta concepção de Reforma do Estado ou reforma social, mesmo que seja 

como fim último ou teleológico, evidenciasse que o projeto enunciado por Bresser 

Pereira trata não da transformação do Estado ele mesmo e de uma nova estrutura, 

mas de uma resposta às exigências decorrentes de sua função de coordenação. A 

reforma proposta deveria atender à demanda social de articulação, que exigia uma 

reorganização do aparelho administrativo, historicamente contido nas amarras 

burocráticas. A necessidade de uma reforma administrativa, que conferisse maior 

agilidade às ações políticas do Estado, foi uma resposta à necessidade de efetivação 

de uma política econômica e social (FARIA; FARIA, 2017, p. 146). 

 

A administração brasileira, não pode radicalmente abandonar os atos burocráticos 

que pautam o gerenciamento social, principalmente quando dos atos administrativos. 

Conforme já exposto neste estudo, o descontrole discricionário aumenta a incidência de atos 

corruptos por parte dos agentes públicos, claro que com a coparticipação da sociedade. 

O poder público necessita implantar na gestão brasileira os institutos de uma boa 

governança, com um viés pautado na ética estatal, na transparência de seus atos, com 

                                                 

23
 “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. (...) II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão 

em virtude de lei” (BRASIL, 1988). 
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instrumentos de compliance e efetiva participação da sociedade, tendo em vista que a 

governança não está ligada somente ao princípio da eficiência, mas também a princípios como 

a transparência, legalidade e legitimidade. Desta forma, será utilizado no presente estudo, o 

conceito de Governança traçado por Loffer, que conceitua governança como: 

 

Uma nova geração de reformas administrativas e de Estado, que têm como objeto a 

ação conjunta, levada a efeito de forma eficaz, transparente e compartilhada, pelo 

Estado, pelas empresas e pela sociedade civil, visando uma solução inovadora dos 

problemas sociais e criando possibilidades e chances de um desenvolvimento futuro 

sustentável para todos os participantes (LOFFER, 2001, p. 212). 

  

Com isso, uma boa governança gira em torno de instrumentos fiscalizatórios que 

possam contribuir para uma gestão ética, com institutos de compliance, pautada pela 

transparência e a participação da sociedade na construção de paradigmas sociais. Porém, em 

meio à globalização, a sociedade se depara com seus próprios formadores participando de atos 

que levam ao afastamento das ferramentas de boa governança. Nas palavras de Silveira, a boa 

governança trata-se de “Um ambiente no qual as pessoas procuram voluntariamente (e palavra 

voluntariamente é muito importante) cumprir normas internas e externas, ter um 

comportamento ético e tomar decisões no melhor interesse comum de longo prazo da 

organização” (SILVEIRA, 2018, p. 08). 

E na contramão dessa boa governança, Bauman, ao tratar da atual sociedade de 

consumo, relata sobre a busca apenas dos próprios interesses acima de conceitos éticos e 

morais, pouco importando com o bem estar coletivo, vivendo em uma fortificação construída 

para a elite, sendo que cada classe se ocupa de seus interesses, não se importando com a 

ausência de conceitos de boa governança, desde que se beneficie das finalidades de certo ato 

do Poder Público. 

 

As elites escolheram o isolamento e pagam por ele prodigamente e de boa vontade. 

O resto da população se vê afastado e forçado a pagar o pesado preço cultural, 

psicológico e politico do seu novo isolamento. Aqueles incapazes de fazer de sua 

vida separada uma questão de opção e de pagar os custos de sua segurança estão na 

ponta receptora do equivalente contemporâneo dos guetos do inicio dos tempos 

modernos; são puras e simplesmente postos para ’fora da cerca’ sem que se pergunte 

a sua opinião, tem o acesso barrado aos ’comuns’ de ontem, são presos, desviados e 

levam um choque curto e grosso quando perambulam as tontas foras dos seus 

limites, sem notar os sinais indicadores de  “propriedade privada” ou sem perceber o 

significado de indicações não verbalizadas mas nem por isso menos decididas de 

‘não ultrapasse’ (BAUMAN, 1999, p. 29). 

 

Quando se fala em sociedade de consumo, em globalização e busca pelo 

capitalismo, pode-se usar o exemplo dos Estados Unidos da América (EUA), que possui uma 
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economia que hoje se encontra consolidada, com um desenvolvimento social crescente, 

embora, em meados dos anos 90, os EUA tenham passado por grandes problemas de 

credibilidade econômica, principalmente envolvendo empresas contábeis de grande porte 

como Enron e Wordcorp. 

Os EUA agiram de maneira célere e eficaz ao perceber os prejuízos diretos da 

ausência de transparência na economia estatal, e da queda brusca da credibilidade mundial no 

país, fez com que o congresso aprovasse a Lei Sarbaney-Oxley, com institutos de fiscalização 

e penalidades a Lei trouxe um série de mudanças e é conhecida como um marco nas 

alterações societárias daquele país.  

 

4.1 Transparência 

 

A transparência no ordenamento jurídico brasileiro já está consolidada implícita e 

explicitamente na CR/1988 como um dos pilares da Administração Pública, sendo 

considerada como uma das premissas do Estado Democrático de Direito. Um Estado que se 

pauta nos princípios da boa governança não pode excluir de suas bases a publicidade de seus 

atos e o acesso a informações fidedignas para que a sociedade possa participar efetivamente 

na gestão pública, uma vez que os institutos de governança, tais como a transparência, os 

controles internos e externos possuem lugar de destaque na evolução e no desenvolvimento de 

uma organização, seja ela privada ou pública (GOMES; PIGHINI, 2017, p. 152). 

A transparência possui um viés máster com uma natureza de ser o centro do 

princípio da publicidade determinado no art. 37 da CR/1988, já que a transparência vai além 

da publicidade dos atos administrativos, com observância aos preceitos do acesso a 

informações e participação social na elaboração e execução de determinadas tarefas da 

Administração Pública. Assim também entende Martins Junior, em sua obra Transparência 

administrativa, observa-se: 

 

A identificação da publicidade como princípio constitucional da Administração 

Pública, explicando a transparência como objetivo, núcleo ou ponto de partida dos 

fins por ela proporcionados, caracteriza a transparência como o fim da publicidade 

quando esta é um dos meios pelos quais se alcança aquela, sem exclusividade por 

ser o embasamento de outras manifestações (MARTINS JUNIOR, 2010, p. 36-37) 

 

O que não pode se perder de vista é que a publicidade é a base mais importante do 

princípio da transparência, já que ela faz com que a Administração Pública explicite todos 

seus atos, fazendo com que a sociedade possa tomar conhecimento e creditar uma confiança 
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social e uma segurança jurídica aos atos da Administração Pública. Porém, a publicidade é 

apenas o ponto de partida para a implantação da transparência administrativa, já que ter 

acesso às informações não faz com que se complete a transparência, tendo em vista que 

muitas vezes a forma em que são apresentados os dados da Administração Pública, resta 

impossível a leitura e compreensão pelo administrado. 

A transparência administrativa em sua completude proporciona ao administrado 

participar ativamente do processo administrativo, com sugestões, confronto de ideias, ou seja, 

como um copartícipe dos negócios administrativos (MARTINS JUNIOR, 2010, p. 38). 

Assim, percebe que a transparência administrativa coloca os atos do Poder Público em foco, 

iluminando os detalhes e objetivos de cada ação administrativa, possuindo um caráter 

importante no combate à corrupção na Administração Pública, evidenciando os defeitos e 

obscuridades na edição e principalmente na motivação de determinados procedimentos.   

Desta forma, transparência também significa minimizar o risco de falhas do 

governo. Nota-se que, a identificação da falha de mercado é necessária, embora não seja 

suficiente para justificar a intervenção do governo. Também é importante assegurar que os 

benefícios econômicos da intervenção superem os custos associados, incluindo os custos de 

falhas na concepção e implementação das intervenções por parte do governo decorrentes, 

dentre outros, de informações incompletas que chegam até o governo sobre as necessidades 

das  empresas em matéria de produtividade, de apropriação governamental, da busca por 

privilégios especiais e da corrupção.  

No Direito Ambiental não deve ser diferente, a transparência deve estar presente 

em todos os órgãos ambientais brasileiro, fazendo com que os princípios ambientais sejam 

observados quando da execução e fiscalização de empreendimentos que possam causar 

qualquer dano ao meio ambiente.  Para se ter uma ideia da importância da observância da 

transparência ambiental, o MPF, possui ferramentas para comprovar se estão sendo 

observados os princípios e normas ambientais nestes órgãos, como um ferramenta ao combate 

a corrupção ambiental dentro da Administração Pública.  

O MPF verifica a qualidade, formato, linguagem de fácil acesso e disponibilidade 

de informações para a sociedade de documentos como a autorização de exploração florestal, 

áreas embargadas, terras devolutas, julgamento de infrações ambientais e arrecadação de 

multas, autorizações de desmatamento e supressão de vegetação, e documentos como Licença 

Ambiental Única (LAU), Guia Florestal (GF), Plano de Manejo (PM), contrato de concessão 

florestal.  Após a verificação dos critérios das informações, o MPF notifica os órgãos para 
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regularizar as incongruências nas informações, com isso, o MPF fiscaliza o cumprimento do 

art. 8º, §3º, I, da Lei nº 12.527/11 - Lei de Acesso à Informação
24

, fazendo com que se 

permita o acesso à informação de forma objetiva, transparente, clara e em linguagem de fácil 

compreensão. 

O que se percebe é uma análise da transparência de atos em órgãos que deveriam 

estar fiscalizando e implantando medidas que visam minimizar os impactos ambientais, 

principalmente no tange ao procedimento administrativo de licenciamento ambiental, que, 

conforme já explicitado neste estudo, a única participação da sociedade no procedimento e 

licenciamento ambiental brasileiro se dá através da audiência pública. Assim sendo, há uma 

clara e evidente ausência dos institutos de boa governança no procedimento de licenciamento 

ambiental por parte do Poder Público, proporcionando atos corruptos, tais como, troca de 

favores, propinas, apadrinhamentos e privilégios na aprovação, instalação e execução de 

empreendimentos que possam causar danos ao meio ambiente.  

A aplicação efetiva do  instituto da transparência não é uma opção do Poder 

Público, trata-se de um poder-dever, onde a sociedade deve ter acesso as informações 

ambientais, cooperando para o crescimento do conhecimento local para os empreendimentos 

instalados em sua comunidade, para assim ter o direito de opinar e participar de maneira ativa 

com o intuito de preservar o meio ambiente local, assim entende também Sanchez-Cascado e 

Quiróz , nos comentários a respeito da Lei espanhola nº 19/2013, de 09 de dezembro de 2013, 

veja: 

 

O pilar do acesso à informação ambiental desempenha um papel essencial na 

conscientização ambiental e na educação da sociedade, constituindo um instrumento 

indispensável para poder intervir com conhecimento de causa nos assuntos públicos. 

Está dividido em duas partes: o direito de buscar e obter informações que estão nas 

mãos de autoridades públicas e o direito de receber informações relevantes do ponto 

de vista ambiental das autoridades públicas, que devem coletá-las e torná-las 

públicas sem a necessidade de uma solicitação. Anterior (SANCHÉZ CASCADO; 

QUIRÓS, 2014. P.311, tradução nossa).
25

 

                                                 
24

  Lei nº 12.527/11 – “Art. 8
o
 É dever dos órgãos e entidades públicas promover, independentemente de 

requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informações de 

interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas.  (...) §3
o
 Os sítios de que trata o § 2

o
 deverão, na 

forma de regulamento, atender, entre outros, aos seguintes requisitos: (...) I - conter ferramenta de pesquisa de 

conteúdo que permita o acesso à informação de forma objetiva, transparente, clara e em linguagem de fácil 

compreensão” (BRASIL, 2011). 

  
25

 el pilar de acceso a la informacion medioambiental desempenã un papel essencial en la concienciación y 

educación ambiental de la sociedade, constituyendo un instrumento indispensable para poder intervenir com 

conocimiento de causa em los assuntos públicos. Se divide en dos partes: el derecho a buscar y obtener 

informacion que este en poder de las autoridades públicas, y el derecho a recibir información ambientalmente 

relevante por parte de las autoridades públicas, que deben recogerla y hacerla pública sin necessidad  de que 

medie uma petición previa SANCHÉZ CASCADO; QUIRÓS, 2014. P.311). 
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O Brasil possui um ordenamento jurídico que regulamenta o acesso à informação 

quando se trata do meio ambiente. A Lei nº 6.938/81, instituiu o Sistema Nacional de 

Informações (SNI) sobre o meio ambiente como instrumento da PNMA, delegando à 

secretaria Executiva do Ministério do Meio Ambiente (MMA), a coordenação do intercâmbio 

de informações entre os órgãos ambientais. Com isso, de acordo com o próprio MMA, o 

intuito deste sistema é garantir maior transparência das informações e a reutilização dos dados 

públicos pela sociedade, desenvolvendo ferramentas tecnológicas que possibilitem a 

integração de dados e sistemas de informações que facilitem a sistematização, o acesso e a 

distribuição da informação ambiental, de modo a auxiliar os gestores e dirigentes no 

monitoramento dos resultados e na tomada de decisões.
26

 

Ainda quando se trata de observância dos institutos de transparência ambiental, o 

art. 9º da Lei nº 6.938/1981, previu a elaboração anual do Relatório de Qualidade do Meio 

Ambiente (RQMA), documento que informaria à sociedade local a situação da qualidade do 

meio ambiente em que se habita.  

Ocorre que desde a edição da referida Lei, nenhum relatório foi confeccionado, 

tendo apenas por duas vezes, havido tentativas de elaboração, sendo a primeira em 1985 pela 

Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA), e a segunda em 1991 pela Associação 

Brasileira de Entidades Estaduais de Meio Ambiente (ABEMA) (MILARÉ, 2014, p. 872).  

Desta forma, o que se percebe reiteradas vezes é que o ordenamento legal 

brasileiro possui uma série de normas que regulamentam e tentam garantir a proteção ao meio 

ambiente através dos princípios da boa governança. Contudo, este corpo normativo não possui 

efetividade na sua execução, já que a corrupção administrativa, política, econômica e 

socioambiental, por diversas vezes, contamina os respectivos dados e informações, com a 

participação de agentes corruptos e a busca pelo crescimento econômico desenfreado. É 

necessário criar na sociedade brasileira, seja ela, a administração ou administrado, conceitos 

éticos, baseados na moral e na legalidade que vão além de apenas observâncias normativas.  

 

4.2 Ética 

  

Na esfera empresarial o que se busca como alvo é o crescimento econômico, com 

investimento, estabelecimento de metas e gestão corporativa para a maximização dos lucros, 

                                                 
26

 Disponível em: <http://www.mma.gov.br/informacoes-ambientais/sistema-nacional-de-informacoes-sobre-

meio-ambiente-sinima>. Acesso em: 14 maio 2018. 
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pelo menos, esse era o objetivo principal dos negócios mercantis. Contudo, ao avançar da 

sociedade percebeu-se que empresas não são apenas geradoras de rentabilidade, mas também 

figuram em um papel importante no crescimento social de uma localidade.  

Assim, visando o crescimento econômico, bem como o desenvolvimento social, a 

ética se desponta como um dos princípios de governança coorporativa essenciais para que as 

empresas passem a ter uma importância na sociedade, pois a decisões tomadas no alto escalão 

empresarial afetam diretamente um conjunto de fatores ligados diretamente à vida em 

sociedade. A boa governança pautada pelo instituto da transparência, compliance e pela ética, 

são responsáveis pelo crescimento econômico e social de um empreendimento. 

 Na esfera da Administração Pública e no desenvolvimento de suas funções, o 

agente deve observar diretamente a legislação normativa em que está inserido, sob pena de 

responder por ato de improbidade administrativa, conforme já apontado em tópico específico 

neste estudo. Em função disso, baseado nos princípios basilares da governança, a 

Administração Pública não deve deixar à margem conceitos éticos e morais, principalmente 

quando se trata dos atos discricionários. 

Tais princípios, além de combater a corrupção, faz com que venha à luz, atos 

procedimentais obscuros, gerando uma confiabilidade por parte do tomador do serviço, que, 

no caso da Administração Pública, é a própria sociedade, com prestação de contas dos atos e 

procedimentos públicos (accountability), além de fazer com que o agente se sinta responsável 

por todo o processo administrativo, trazendo uma satisfação profissional ao setor estatal. 

Assim conceituam-se tais princípios: 

 

Opennes (Transparência): é requerido para assegurar que as partes interessadas 

(sociedade) possam ter confiança no processo de tomada de decisão e nas ações das 

entidades do setor público, na sua gestão e nas pessoas que nela trabalham; Integrity 

(Integridade): compreende procedimentos honestos e perfeitos. É baseada na 

honestidade, objetividade, normas de propriedade, probidade na administração dos 

recursos públicos e na gestão da instituição; Accountability (responsabilidade de 

prestar contas): as entidades do setor público e seus indivíduos são responsáveis por 

suas decisões e ações, incluindo a administração dos recursos públicos e todos os 

aspectos de desempenho e, submetendo-se ao escrutínio externo apropriado 

(PEREIRA, 2010, p. 118). 

 

A moralidade, inclusive, é um dos princípios que deve o agente público se pautar, 

nos termos do art. 37 da CR/1988. Nela se destacam os princípios da legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Isto é, ao observar os preceitos legais, o 

agente público estará em consonância com a lei, mas, se ao praticar certo ato não considerar o 
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princípio da moralidade, poderá ele, mesmo que sob a égide da legalidade, estar cometendo 

um ato com vício de moralidade. 

Para isso, Silveira (2018) faz a distinção entre ética e moral, conceitos essenciais 

para a análise deste tópico do trabalho. Insta salientar que não há uma unanimidade quanto ao 

conceito exposto abaixo, veja:  

 

A ética possui um caráter mais secular e universal: ela apresenta a distinção entre a 

conduta certa ou errada com base nos questionamentos e introspecção. A moral, por 

sua vez, possui um caráter mais religioso e cultural: ela apresenta o conceito de certo 

ou errado de acordo com o prescrito por textos sagrados ou códigos morais 

(SILVEIRA, 2018, p. 14). 

 

A administração encontra-se com grandes exemplos de ausência de princípios 

basilares de boa governança, em especial a ética administrativa, quando se prioriza o 

crescimento econômico em detrimento da proteção da vida humana, como no crime ambiental 

ocorrido com o rompimento da Barragem da Samarco, no estado de Minas Gerais, em 2015, 

que resultou na morte de 19 pessoas.  

A ética e a moral estão ligadas a conceitos de valores e costumes, e sua 

observância faz com que a coletividade possa vivenciar, de fato, um Estado Democrático de 

Direito.  Desta forma, como já exposto, não basta a observação de conceitos legais, deve 

haver na atuação do agente público a observância à conceitos de valores morais e éticos. 

O estudo da ética pressupõe que as pessoas são racionais e refletem plenamente 

sobre seus atos, para se entender melhor os conceitos de ética, serão utilizadas nesse estudo 

duas abordagens: a deontologia de Kant, e o utilitarismo de Bentham e Mill, apud Silveira 

(2018), observa-se:  

 

A abordagem deontológica argumenta que a moralidade de uma ação deve se basear 

na aderência a princípios universais e na impossibilidade de violarmos direitos 

fundamentais dos seres humanos para atingir qualquer finalidade. Em outras 

palavras, trata-se de uma abordagem princípiológica, na qual os fins nunca 

justificam os meios e cada vida tem um valor inestimável em si (não cabendo usar 

valores racionais para lidar com esse tema). 

A abordagem utilitarista, por sua vez, julga uma ação em função de suas 

consequências. De acordo com essa visão, a decisão mais correta a tomar é aquela 

que beneficia o maior numero possível de pessoas e leva a um maior bem-estar 

coletivo (mesmo que essas decisões possam vir a tirar a vida de pessoas ou violar 

outros princípios). Em outras palavras, trata-se de uma abordagem consequencialista 

na qual os fins justificam os meios (SILVEIRA, 2018, p. 10). 

  

Assim, quando se trata em aplicação da ética no desenvolvimento sustentável em 

relação ao meio ambiente, o homem deve transparecer os conceitos materiais, com uma 
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análise de proteção do bem estar individual e coletivo, utilizando a abordagem deontologista, 

sempre visando e respeitando princípios universais. Ainda, Vaz (1999), ao tratar da ética na 

esfera ambiental, sob a ótica de proteção da natureza como sua própria casa, afirma que o ser 

humano deve ir além de somente uma proteção legal material e observa: 

 

O ethos é a morada do animal e passa a ser a “casa” (oikos) do ser humano, não já a 

casa material que lhe proporciona fisicamente abrigo e proteção, mas já a casa 

simbólica que acolhe espiritualmente e da qual irradia para a própria casa material 

um significação propriamente humana entretecida por relações afetivas, éticas e 

mesmo estética, que ultrapassam suas finalidades puramente utilitárias e a integram 

plenamente no plano humano da cultura. Do ponto de vista de sua plena 

autorealização, o ser humano antes de habitar no oikos da natureza, deve morar no 

seu oikos espiritual – no mundo da cultura – que é constitutivamente ético. A 

simples preservação do ecossistema natural perderia toda significação humana se 

não operasse a partir de uma concepção ética da vida e não fosse entendida como 

pressuposto necessário, mas suficiente para a satisfação das necessidades não apenas 

físicas, mas sobretudo espirituais do homem (VAZ, 1999, p. 39). 

  

Na visão de Vaz o conceito ético pelo qual o homem deve se tratar, vai além do 

cumprimento da lei e de um conjunto normativo, estar pautada eticamente liga-se diretamente 

à conceitos íntimos do ser humano. 

E o que se busca atualmente no Brasil é uma administração transparente, pautada 

na ética, na moralidade e na boa governança, servidores públicos que não necessitem de leis 

coercitivas para a execução de suas funções, vez que, o ordenamento jurídico brasileiro já 

possui leis para a punição de agentes públicos que se deixam corromper pelo locupletamento 

ilícito. A título de exemplo, em 1950, foi editada a Lei de Crimes de Responsabilidade (Lei nº 

1.079/1950), em 1965 foi editada a Lei de Evasão Fiscal (Lei nº 4.729/1965), em 1967 foi 

editado o Decreto-Lei de Crimes de Responsabilidade (Decreto-Lei nº 201/1967) e após a Lei 

de Improbidade Administrativa Lei nº 8.4298/1992, que dispõe sobre as sanções aplicáveis 

aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, 

emprego ou função na Administração Pública direta, indireta ou fundacional, sem prejuízo 

das demais punições e ações civis e administrativas (BRASIL, 1992). 

Já quando se trata de Licenciamento ambiental deve haver uma comunicação 

transparente e ética entre as instituições governamentais e as empresas privadas, com um 

objetivo originário no desenvolvimento do país, servindo como instrumentos para o combate 

à corrupção e ao tráfico de influência (MANCUSO, 2011). Quando os preceitos éticos não 

são observados, ou se entende ética sob a abordagem utilitarista, os interesses individuais vão 

se sobrepor aos interesses da sociedade, gerando, assim, a ausência de uma boa governança, 

seja na esfera privada ou na Administração Pública.  
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A ética como um instrumento de boa governança, quando observado nos 

licenciamentos ambientais fazem com que os empreendedores não desrespeitem princípios 

universais, e mais que isso, quando se aplica conceitos éticos no desenvolvimento ambiental 

de um empreendimento, o ser humano é valorizado em detrimento do lucro, e se evita a 

implantação de empresas a qualquer custo, valorizando o meio ambiente e a dignidade da 

pessoa humana. 

 

4.3 Compliance  

 

O termo compliance tem sua etimologia do verbo to comply, em inglês, significa 

cumprir, executar, realizar o que foi proposto, agir de acordo, estar em conformidade. Assim, 

pode-se entender que compliance não é apenas um setor, departamento ou segmento em um 

mercado, mas sim, uma atitude adotada pelas empresas e pessoas de um determinado 

segmento, que visa muito mais estar em compliance, tendo em vista que compliance é 

também um investimento na transparência de pessoas e empresas no cumprimento das leis, 

normas, códigos de éticas, missões e objetivos. Segundo Muzilli: 

 

Assim, em termos de boa governança corporativa, fica muito clara a necessidade de 

disseminar em cada membro da organização e pessoas relacionadas, o conceito e o 

dever de estar em cumprimento às normas internas, leis e regulamentos a que a 

organização está submetida, ou seja, estar em compliance (MUZILLI, 2011, p. 01). 

 

O compliance teve seu surgimento no Brasil na década de 90, quando o país abriu 

o mercado nacional na tentativa de alinhamento com o cenário internacional. Assim, como o 

mercado internacional já estava se adequando com a fiscalização e transparência no conceito 

normativo, principalmente no setor econômico quando da crise bancária americana de 1931 a 

1933 paralisando o sistema bancário, O Brasil se viu obrigado a adequar-se ao novo sistema. 

Dessa forma, tem-se que: 

 

O Comitê é uma instância de discussão e coordenação informais entre reguladores 

bancários, originalmente apenas de países mais avançados. O Comitê é patrocinado 

pelo Banco de Compensações Internacionais (BIS), o que significa que o BIS é 

responsável por sua secretaria e pelos meios materiais necessários ao seu 

funcionamento. O próprio BIS, de qualquer forma, também não é uma instituição 

multilateral oficial (ANBIMA, 2010, p. 03). 
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Deste modo, a definição de compliance, utilizada por Candeloro, Rizzo e Pinho 

(2012):  “É um conjunto de regras, padrões, procedimentos éticos e legais, que, uma vez 

definido e implantado, será a linha mestra que orientará o comportamento da instituição no 

mercado em que atua, bem como a atitude dos seus funcionários” (CANDELORO; RIZZO; 

PINHO, 2012, p. 30). 

Esse conjunto de regras, padrões e procedimentos éticos e legais, é dividido em 

três fases, no intuito de reduzir os riscos no empreendimento, uma vez que não se pode iludir 

que com a criação de um setor de compliance dentro de uma instituição se alcançará a 

eliminação de todos os enigmas legais, éticos e morais. Assim, o setor de compliance visa 

trabalhar na busca de mitigar e reduzir os impactos causados por atitudes fora da linha 

coorporativa. Nesse sentido: 

 

A gestão de riscos de Compliance envolve basicamente três fases: Mensuração do 

risco: identificação e avaliação dos riscos e dos impactos dos riscos, com a indicação 

de medidas corretivas; Mitigação do risco: definição de prioridades, implementação 

e gestão das medidas indicadas na fase 1; e Avaliação contínua e revisão do 

processo (COIMBRA; MANZI, 2010, p. 92). 

 

Deste modo, o compliance é mais do que um simples setor dentro de uma 

corporação, ele passa a ser uma postura adotada pelos agentes de uma empresa, seja ela no 

setor financeiro, comercial ou ambiental, tendendo a aplicação da norma com transparência, 

fidelidade aos códigos de éticas empresariais, ao cumprimento e adequação das normas 

jurídicas. 

No Brasil, apesar de um avanço significativo nas últimas décadas, o segmento 

compliance ainda é embrionário, especialmente por não haver uma obrigatoriedade firmada 

na lei e que, com exceção do setor bancário, que é exigido pelo Banco Central Brasileiro 

(BACEN), necessita ainda de regulamentação própria e agência governamental específica.  

 O compliance é um instrumento que deve estar ligado diretamente a alta 

administração de uma instituição, pois não pode ter obstáculos pessoais e formais que 

impeçam a atuação da busca pelo cumprimento de normas de condutas dentro de uma 

instituição, uma vez que, na aplicação da legislação e de normas internas, podem ser 

identificados colaboradores que atuem em cargos de gerências e chefias e que possuam uma 

postura controversa a legislação e normas internas, devendo ser orientados e/ou até 

dispensados pelo não cumprimento normativo. 

Por fim, no Brasil o instituto normativo que realmente inaugurou o instituto do 

compliance foi a Lei de Lavagem de Dinheiro (Lei nº 12.683/2012), já que positivou que 
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determinadas pessoas, tanto físicas como jurídicas, devem manter a identificação e os 

registros de seus clientes, comunicando suas operações financeiras, assim facilitando que os 

órgãos públicos possam identificar possíveis crimes.  

 

4.3.1 Compliance ambiental 

 

O Direito Ambiental brasileiro está em crescimento contínuo, buscando atender, 

em especial, as determinações do art. 125 da CR/1988
27

, além de todo conjunto normativo que 

vem se formando ao logo do ordenamento jurídico. 

Assim, na busca de um desenvolvimento sustentável, conceituado na conferência 

da ONU RIO-92 sobre o meio ambiente e desenvolvimento, pode-se concluir que o 

desenvolvimento sustentável está inteiramente ligado ao desenvolvimento social, econômico e 

ambiental, sendo eles interligados e dependentes um do outro. Segundo Barbosa: 

 

O termo ’desenvolvimento sustentável’ surgiu a partir de estudos da Organização 

das Nações Unidas sobre as mudanças climáticas, como uma resposta para a 

humanidade perante a crise social e ambiental pela qual o mundo passava a partir da 

segunda metade do século XX. Na Comissão Mundial para o Meio Ambiente e o 

Revista Visões 4ª Edição, Nº4, Volume 1 - Jan/Jun 2008 Desenvolvimento 

(CMMAD), também conhecida como Comissão de Brundtland, presidida pela 

norueguesa Gro Haalen Brundtland, no processo preparatório a Conferência das 

Nações Unidas – também chamada de ‘Rio 92’ foi desenvolvido um relatório que 

ficou conhecido como ’Nosso Futuro Comum’. Tal relatório contém informações 

colhidas pela comissão ao longo de três anos de pesquisa e análise, destacando-se as 

questões sociais, principalmente no que se refere ao uso da terra, sua ocupação, 

suprimento de água, abrigo e serviços sociais, educativos e sanitários, além de 

administração do crescimento urbano. Neste relatório está exposta uma das 

definições mais difundidas do conceito: ’o desenvolvimento sustentável é aquele que 

atende as necessidades do presente sem comprometer as possibilidades de as 

gerações futuras atenderem suas próprias necessidades’ (BARBOSA, 2008, p. 02). 

 

Deste modo, o Direito Ambiental tem avançado de forma significativa na tentativa 

de alcançar um desenvolvimento sustentável na gestão coorporativa, visando sempre o 

atendimento integral da norma ambiental, com a finalidade de identificar, reparar e até punir 

empresas que tenham cometido alguma infração perante as leis socioambientais, como 

exemplo: desmatamentos, poluição dos rios, mares e lagos, incentivos ao trabalho escravo e 

infantil. No ramo econômico, há tempos já vem mudando o conceito da sustentabilidade, 

conforme já dito, com três pilares, ambiental, social e econômico (GARCIA,2016, p. 05).  

                                                 
27

 “Art. 225 da CR/1988. 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” (BRASIL, 1988). 
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Já Freitas, ainda inclui mais dois aspectos como pilares da sustentabilidade, sejam 

eles, o Jurídico-político e o ético, tornando a sustentabilidade ainda mais complexa e com 

suas bases pautadas em critérios essenciais para a sociedade: 

 

Dimensão jurídico-política ecoa o sentido de que a sustentabilidade determina, com 

eficácia direta e imediata, independentemente de regulamentação, a tutela jurídica 

do direito ao futuro, e, assim, apresenta-se como dever constitucional de protegera 

liberdade de cada cidadão (titular de cidadania ambiental ou ecológica), nesse status, 

no processo de estipulação intersubjetiva do conteúdo intertemporal dos direitos e 

deveres fundamentais das gerações presentes e futuras, sempre que viável 

diretamente (FREITAS, 2016, p. 69). 

 

Já o compliance lida diretamente com esse segmento, trabalhando em cooperação 

mútua com os órgãos reguladores ambientais estatais e os setores de auditoria interna das 

empresas, na tentativa de que as mesmas se adequem às normas ambientais, evitando multas e 

notificações ou até com medidas compensatórias e com atenuantes no caso de identificação de 

infração ou crime ambiental. 

O segmento de compliance ambiental fica vinculado diretamente, assim como 

compliance na área econômica, à alta gestão coorporativa de uma empresa ou ramo, uma vez 

que não se pode ter obstáculos que impeçam a atuação dos compliance officers. Leia-se: 

 

O Compliance Officer é responsável por assegurar que as atividades de 

monitoramento e testes estejam implantadas e devidamente documentadas, bem 

como periodicamente avaliadas em sua eficácia. Além disso, deverá o Compliance 

Officer identificar desvios, descolamentos e violações; documenta-los corretamente 

e desenvolver ações corretivas, em conjunto com as linhas de negócios, certificando-

se de que tais ações tenham sido adotadas (SOUZA, 2013, p. 29). 

 

 

Posto isto, nota-se que os compliance officers são agentes que atuam diretamente 

com o compliance de uma empresa ou ramo, sendo, no Direito Ambiental, pessoas que 

trabalham visando a qualidade ambiental de uma empresa, regulação da legislação ambiental 

no segmento empresarial e até funcionários que trabalham no setor de auditoria de uma 

empresa e na gestão de qualidade de funcionários, produtos e marketing.  

Entende-se também que o Chief Compliance, e o Compliance Officer não podem 

ser reconhecido como um policial, juiz ou promotor, deve ser ele conhecido como um 

colaborador importante no desenvolvimento sustentável de uma empresa. Essas funções são 

ocupadas por pessoas que devem prezar pela transparência, ética, e de grande interesse no 

crescimento legal, e de reconhecimento sustentável de uma empresa. Assim são pessoas que 
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anseiam não só pela imagem da empresa perante o Direito Ambiental, mas sim, do efetivo 

crescimento ambiental e adequação das leis ambientais por parte das empresas. Para Souza: 

 

Ele não é um fiscal ou policial da organização, mas acima de tudo um agente 

promotor da integridade na organização, um gestor da integridade. Diante da 

complexidade e amplitude do programa de compliance, a organização precisa de um 

especialista dedicado exclusivamente a esta área (SOUZA, 2013, p. 25). 

 

Quanto ao chief compliance e o compliance officer, deve ficar claro que eles não 

são os únicos atores na busca do desenvolvimento sustentável, da transparência e dos critérios 

éticos dentro de uma empresa. Todos os colaboradores de uma empresa devem buscar estar 

em compliance, fazendo treinamentos, atualizações e mudanças de posturas dentro de uma 

organização. 

Nestes conceitos, o compliance tem se aproximado do Direito Ambiental de 

maneira muito ativa, não ficando limitado apenas à área financeira, que foi a origem do 

compliance. Conforme Andrade (2004): “Organizações multilaterais, como Nações Unidas e 

a OCDE, veem as boas práticas de governança como pilares da arquitetura econômica global 

e um dos instrumentos do desenvolvimento sustentável em suas três dimensões – a 

econômica, a ambiental e a social” (ROSSETI; ANDRADE, 2004, p. 59). 

Com isso, deve-se ter em mente que a proteção do meio ambiente é um dever de 

todos, onde toda a coletividade deve atuar na proteção do meio ambiente, ou seja, cada 

cidadão deve desempenhar seu papel como compliance officer, onde o Estado tem o dever de 

implantação de políticas públicas transparentes e que não estejam motivadas pelo viés 

econômico. Assim também entende Bizawu e Gomes, veja: 

 

A busca da sadia qualidade de vida se manifesta na maneira em que um Estado trata 

seus cidadãos e luta para a preservação e conservação do seu meio ambiente a partir 

da implementação das políticas públicas na valorização de suas reservas ambientais. 

A defesa do meio ambiente é um dever de todos e que não pode ser sacrificado 

perante o que Boaventura de Sousa Santos classifica de ’desenvolvimento pujante 

do capitalismo’ (BIZAWU; GOMES, 2016, p 27). 

 

Dessa forma, no Brasil o compliance ambiental atua dentro de uma empresa de 

diversas formas, tanto no critério preventivo quanto corretivo, além de uma permanência 

constante da conservação da imagem da empresa como “sustentável” e “ambiental” perante a 

sociedade, inclusive com a busca das certificações ISO 14001:2004, e instituição do Sistema 

de Gestão Ambiental (SGA), que será tratado no próximo tópico. 
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4.4 Sistema de gestão ambiental  

 

Com a crescente cobrança e com o surgimento de leis ambientais brasileiras, o 

setor empresarial tem se dedicado a busca de alternativas para cumprir as leis e normas 

ambientais, além de se adequar a responsabilidade ambiental. Um instrumento muito utilizado 

pelos setores de compliance é o SGA, já que se trata de um conjunto de atividades 

administrativas e operacionais inter-relacionadas para abordar os problemas atuais ou para 

evitar o seu surgimento. 

No Brasil, tem-se hoje dois SGAs na esfera empresarial, a NBR ISO 14001
28

 e o 

Programa de Ação Responsável.  

A ISO 14001 foi atualizada em 2015, e define a estrutura, critérios e elementos 

para a implantação de um SGA na esfera ambiental. Leia-se: 

 

Um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) é uma estrutura desenvolvida para auxiliar 

as organizações, independentemente de seu tipo ou porte, a planejar 

consistentemente ações, prevenir e controlar impactos significativos sobre o meio 

ambiente, gerenciar riscos e melhorar continuamente o desempenho ambiental e a 

produtividade. Além destes aspectos, um SGA permite avaliar e monitorar a 

conformidade em relação ao atendimento dos requisitos legais (LOURENÇO, 2015, 

p. 01). 

 

O setor de compliance também visa a elaboração e aplicação do SGA, que está 

sustentado por quatro pilares básicos: planejar; executar; verificar e agir. Veja-se: 

 

Figura 02: Esquema do PDCA 

                                                 
28

 Embora popularmente se acredite que a expressão "ISO" é um acrónimo de "International Standards 

Organization", na realidade o nome que originou-se da palavra grega "ἴσος" ("isos"), que significa igualdade. 

Evita-se com isso que a organização possua diferentes acrônimos em diferentes idiomas, já que em inglês, o 

acrônimo seria IOS (International Organization for Standardization), em francês OIN (Organisation 

internationale de normalisation), e assim por diante. A escolha do nome "ISO" reflete assim o objetivo da 

organização, ou seja, a padronização entre as diversas culturas. . 
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Fonte: <http://vanderhulst.com.br/blog/2017/05/05/pdca-uma-ferramenta-no-processo-de-

melhoria-continua-para-a-sua-empresa/> 

 

Esses pilares, conforme demonstrado na figura acima, gira justamente nesse ciclo 

contínuo, que busca o planejamento, a execução, a verificação e a ação reparadoras de 

procedimentos ambientais dentro de um setor corporativo, objetivando o cumprimento das 

normas. É justamente nesse contexto que o setor de compliance atua quanto à implantação e 

execução do SGA.  

O pilar do planejamento visa estabelecer objetivos para o alcance dos resultados 

que serão implementados com os apontamentos demonstrados e apurados, inclusive pelo setor 

de compliance. 

Com o planejamento bem estruturado, o SGA orienta passar para a etapa da 

execução, que deve ser fidedigno ao que foi proposto e aprovado no planejamento. Após deve 

verificar, monitorando a execução, as metas, as políticas socioambientais propostas, assim, 

após essa verificação deve-se rever e melhorar os procedimentos ineficazes visando a 

melhoria com novos procedimentos, aplicando o Plan - Do - Check – Act (PDCA) nesse novo 

procedimento a ser adotado. 

O compliance trabalha nesta forma de gestão, uma vez que, obter a certificação 

ISO 14001 traz para uma empresa um reconhecimento com o comprometimento 

socioambiental que demonstra seu comprometimento com as questões ambientais. 

Assim, muitas empresas brasileiras buscam a certificação ISO 14001, através das 

diversas certificadoras cadastradas, no intuito de demonstrar sua responsabilidade com o meio 
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ambiente, o respeito ao desenvolvimento sustentável e, principalmente, visando melhorar ou 

valorizar a imagem da empresa perante seus acionistas, fornecedores e clientes. Percebe-se 

que a sociedade começou a valorizar empresas que buscam uma gestão sustentável e de 

preocupação com os meios e materiais lançados no meio ambiente, apesar de ainda ser uma 

parcela mínima se comparada com a população mundial. O que destaca-se é que, com esse 

conceito valorativo dado pelos clientes a empresas que buscam essa gestão ambiental, as 

empresas têm se voltado a aplicar uma gestão ambiental em seus negócios comerciais.  

Contudo, a implantação de um SGA, não é o determinante para que uma empresa 

seja considerada com responsável ambientalmente, é preciso mais do que isso. Como se pode 

ver a certificação ISO 14001, por si só, não garante à empresa uma transparência, uma ética e 

uma postura responsável pelo meio ambiente.  A título de exemplo, a  empresa de Mineração 

SAMARCO possui certificação ISO 14001, e mesmo assim está respondendo a um processo 

por responsabilização do acidente ocorrido em Mariana, no Estado de Minas Gerais, 

considerado o maior acidente ambiental do Brasil, conforme o relatório anual de acidentes do 

ano de 2014, elaborado pelo IBAMA. Leia-se: 

 

Usuários do rio Doce, do estuário, da área costeira impactada e também o mero 

espectador, que observam a evolução do maior desastre ambiental do Brasil e sente-

se privado de seu direito ao meio ambiente sadio e equilibrado e das belezas cênicas 

usufruídas, aspectos difíceis de valoração. 

[...] O rompimento da barragem de Fundão provocou a liberação de cerca de trinta e 

quatro milhões de metros cúbicos de rejeito no meio ambiente, atingindo Áreas de 

Preservação Permanente (APP), provocando alteração na qualidade dos cursos 

d'água e a mortandade de organismos aquáticos (em particular peixes e 

invertebrados), principalmente pela quantidade de sedimentos que ficaram 

disponíveis na coluna d'água (BRASIL, 2015, p. 29). 

 

Assim, a implantação do SGA na instituição é de extrema importância para o 

desenvolvimento sustentável efetivo, e o setor de compliance deve buscar essa implantação 

visando cada vez mais o crescimento ambiental, social, e econômico da empresa. Porém, tal 

implantação não deve ser realizada tendo em vista apenas uma visão econômica, e sim, com 

uma ótica de crescimento do desenvolvimento ambiental em todas as suas dimensões dentro 

de uma empresa. 

Pensar em estar em compliance faz com que os procedimentos e os passos do 

PDCA facilitem a atuação do cumprimento das normas fazendo com que os procedimentos 

sejam otimizados, gerando não só um ganho em imagem e marketing com a certificação ISO 

14001, mas diretamente um ganho econômico à corporação.  
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Importa reiterar que a implantação do SGA por si só não traz uma eliminação dos 

riscos, tendo em vista que o compliance deve ser um trabalho contínuo na revisão, alteração, 

fiscalização e aplicação de procedimentos que melhorem o desempenho dos diversos setores 

da empresa e melhorem sua imagem frente a legislação ambiental nacional. 

 

4.5 Protocolo Verde 

 

Um dos grandes ganhos do compliance é instituir acordos, protocolos, resoluções, 

e até mudanças legislativas no objetivo do atendimento integral do que é proposto em um 

segmento, destacando-se que no ramo financeiro também não pode ser diferente. As 

instituições financeiras, empresas que buscam não só o lucro, mas a estabilidade econômica 

de um país, como por exemplo, empréstimos que fomentam o desenvolvimento econômico de 

determinado local, também estão voltadas ao desenvolvimento sustentável ambiental.  

Estas empresas possuem, de uma maneira geral, um excelente corpo estrutural de 

compliance, que, inclusive, se subdivide dentro das áreas do direito econômico, como 

compliance trabalhista, compliance tributário, compliance cível, compliance penal e o objeto 

deste estudo, o compliance ambiental. Assim, buscou-se na década de 90, a Declaração 

Internacional dos Bancos para o Meio Ambiente e desenvolvimento sustentável realizada em 

Nova York, em 1992, chancelada por mais de trinta bancos. Com a abertura do mercado 

financeiro brasileiro para o mundo após a década de 60, o Brasil não poderia ficar a margem 

desses procedimentos ambientais, foi quando em 1995 os bancos federais criaram um 

protocolo que pudesse adequar as empresas financeiras a responsabilidade ambiental. Através 

de seus empréstimos a empresas que não visavam a responsabilidade ambiental e o não 

cumprimento das normas ambientais vigentes, criou-se então o Protocolo Verde.  

Esse protocolo foi instituído pelo governo, com a participação do Banco Nacional 

de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Banco do Brasil (BB), Banco do Estado 

da Amazônia (Basa), Caixa Econômica Federal (CEF) e Banco do Nordeste do Brasil (BNB). 

Assim, o Protocolo Verde criou uma política para os bancos públicos de uma 

gestão ambiental direta nas concessões de financiamentos para os projetos de seus clientes, 

fazendo com que as instituições financeiras federais observassem a conduta e o cumprimento 

de procedimentos e normas ambientais de seus clientes na concessão de financiamentos. 

Uma das determinações legais exigidas aos bancos, sendo eles públicos ou 

privados, era a obrigatoriedade de as instituições financeiras exigirem licenciamento 
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ambiental para os projetos a serem financiados, isso nos termos da Lei nº 6.938/1981, mais 

precisamente no art. 12
29

 da referida lei, que estabeleceu a PNMA.  

Com isso, o Protocolo Verde veio ratificar o que já estava previsto na legislação 

nacional, porém não era observada pelos bancos públicos e privados. O Protocolo Verde 

trouxe principalmente para os bancos públicos federais, uma nova visão da proteção 

ambiental no Brasil, uma vez que estes, que apenas fiscalizavam o atendimento das 

instituições bancárias privadas no cumprimento da legislação ambiental, agora, com o 

Protocolo Verde, passaram também a serem cobrados nos financiamentos feitos no âmbito de 

sua gestão. Segundo Braga: 

 

Esse documento foi uma iniciativa pioneira na América Latina. Por meio dele, o 

governo promovia uma alteração em suas atribuições, uma vez que o Estado 

ampliava o seu papel na área ambiental, passando de órgão que apenas 

regulamentava e fiscalizava para promover e garantir o desenvolvimento sustentável 

(BRAGA, 2014, p. 04). 

 

Porém, deve-se atentar, assim como na implantação do SGA, que não se garante 

uma gestão ambiental sustentável efetiva nos bancos públicos com a adesão do protocolo 

verde, não há garantia de que os diversos setores de financiamento, e a diversidade dos 

segmentos de empréstimo dentro dessas instituições financeiras, garantirão a aplicabilidade do 

objetivo da adesão ao Protocolo Verde por parte dos bancos públicos federais.  

 Justamente nesse viés que aparece o instituto do compliance, na tentativa de 

identificar, modificar e adequar esses setores aos protocolos, acordos, SGAs, legislações e 

códigos de condutas internos dentro das instituições financeiras. O setor de compliance 

ambiental deve trabalhar diretamente no intuito, inclusive, de eliminar colaboradores que se 

obstam no cumprimento desse protocolo.  

O compliance ambiental deve sempre observar se estão sendo cumpridos todos os 

procedimentos operacionais, formais e legislativos na execução do empréstimo de contratos 

de financiamentos, principalmente a empresas do ramo ambiental. Isto porque, muitas 

empresas causam danos ao meio ambiente, cientes de que não terão seus créditos negados por 

descumprimento da legislação ambiental. 

                                                 
29

 “Art. 12 da Lei nº 6.938/ 1981. As entidades e órgãos de financiamento e incentivos governamentais 

condicionarão a aprovação de projetos habilitados a esses benefícios ao licenciamento, na forma desta Lei, e ao 

cumprimento das normas, dos critérios e dos padrões expedidos pelo CONAMA. Parágrafo único - As entidades 

e órgãos referidos no "caput " deste artigo deverão fazer constar dos projetos a realização de obras e aquisição de 

equipamentos destinados ao controle de degradação ambiental e à melhoria da qualidade do meio ambiente” 

(BRASIL, 1981).  
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Outra previsão que o  compliance ambiental deve observar é a aplicação do art. 2º 

da Lei nº 12.846/2013
30

, chamada de Lei Anticorrupção, tendo em vista que prevê a 

responsabilidade objetiva pelos atos lesivos previstos na lei e praticados em seu interesse ou 

benefício, exclusivo ou não. Esta norma é um grande incentivo para a aplicação e avanço do 

compliance, que mais do que nunca tem o seu poder de atuação ampliado, principalmente no 

trabalho preventivo, cuidando de fiscalizar licitações, atos praticados por agentes internos e 

externos a uma corporação, cláusulas contratuais e procedimentos internos que influenciam 

em práticas ilícitas e até imorais.  

Estar em compliance ambiental faz com que as instituições financeiras caminhem 

na direção de uma sociedade sustentável, já que o setor econômico é responsável por grande 

parcela da evolução social de uma comunidade, o que por diversas vezes, faz com que a busca 

por essa evolução gere a omissão da proteção ambiental. Contudo, a United Nations 

Environment Programme Finance Initiative (UNEP) já tem se manifestado quanto à 

importância das instituições financeiras para a mudança de postura em uma sociedade.   

 

4.6 Certificações a empresas privadas  

 

Com o crescimento do Direito Ambiental, a preocupação da sociedade com o 

meio ambiente, como o resultado causado com a degradação ao longo da história humana, não 

só as empresas públicas como também as privadas estão se movimentando para demonstrar 

que também buscam uma gestão corporativa ambiental pautada na sustentabilidade. Várias 

empresas têm seu unido a fim de obter certificações que vão além das já conhecidas no 

mercado comercial, como a ISO 14001. 

Uma dessas certificações é o selo verde, que trata-se de uma etiqueta que deseja 

mostrar para o consumidor que determinado produto ou serviço foi executado ou construído 

com atenção aos direitos ambientais, ecológicos e sociais. É concedido pela Organização da 

Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) e por ONGs, já que não possui um órgão 

regulador, e é conferida através de laudos, auditorias e atestados. O que merece atenção 

especial são suas vantagens: incrementar vendas, fixar e fidelizar a marca junto aos 

consumidores. 

                                                 
“Art. 2

o
 da Lei nº 12.846/2013. As pessoas jurídicas serão responsabilizadas objetivamente, nos âmbitos 

administrativo e civil, pelos atos lesivos previstos nesta Lei praticados em seu interesse ou benefício, exclusivo 

ou não” (BRASIL, 2013). 
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Outra certificação muito utilizada pela sociedade comercial brasileira é o selo 

institucional, tratando-se de uma etiqueta institucional que, nesse caso, premia as empresas 

que fazem ajustamento de conduta e campanhas de movimentos socioambientais, com dois 

tipos de selos, amigo do meio ambiente e amigo do paciente. Com requisitos mais moderados 

do que o selo verde, facilita-se a obtenção deste selo, já não tem nenhum laudo de qualidade 

de produtos e serviços de uma empresa, sendo um selo de caráter geral.  

Com os mesmos critérios do selo verde, cita-se aqui a vantagem de obter o selo 

institucional, qual seja, incrementa vendas, fixa e fideliza a marca. Estimula o consumidor a 

ajudar a marca nos seus esforços para se tornar amigável. 

Nos anexos, pode-se perceber pelo esquema montado na tabela 01, quadro 

comparativo das certificações brasileiras, com atenção especial a justificativa que se encontra 

na vantagem de ter cada uma das certificações, seja ela a ISO 14.000; selo verde ou selo 

institucional.  

Como se pode observar, em todas as certificações, se depara com a vantagem 

“incrementa vendas”, inclusive como a primeira das citadas no item. Isso demonstra que as 

certificações estão sendo divulgadas como mais um objetivo comercial, com a finalidade de 

fidelizar clientes que se preocupam com o meio ambiente, o que deixa claro que a 

preocupação empresarial não está ligada a uma consciência ambiental própria e sim no lucro, 

base da cadeia empresarial.  

Isso somente demonstra a busca pelo crescimento econômico em sua interpretação 

ultrapassada, com vistas apenas na maximização do lucro. Selos e certificados sem órgãos de 

fiscalização e medição de suas credibilidades não retratam a realidade da proteção do meio 

ambiente, em mais uma oportunidade se depara a sociedade com uma ausência de institutos 

de boa governança, o que claramente contribui para o crescimento da corrupção ambiental no 

Brasil. 

 Por fim, após se comprovar a ausência de institutos de governança no direito 

administrativo ambiental brasileiro e perceber que as certificações ambientais estão sendo 

utilizadas com um objetivo ultrapassado, será abordado no próximo capítulo o processo 

administrativo, utilizando-se dos direito administrativo holandês, fazendo um panorama do 

processo administrativo ambiental brasileiro, demonstrando um retrocesso socioambiental 

com edições de medidas, resoluções e leis que não cooperam para a efetiva participação social 

ambiental.
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5  PROCESSO ADMINISTRATIVO  

 

O meio ambiente, nos termos da CR/1988, quando se trata da competência 

material, possui atribuição comum, isso conforme explicita o art. 23 da CR/1988
31

, não tendo 

que falar sobre hierarquia entre os entes da Federação, tanto União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios possuem o poder-dever de proteção do meio ambiente sob a ótica lato senso. 

A esse envolvimento mútuo dos membros federados, com uma participação 

conjunta e alçada de mesmo nível hierárquico, é dado o nome de cooperação administrativa, 

no qual a participação da União, dos Estados e do Município na gestão e proteção do meio 

ambiente é essencial para a tutela dos direitos ambientais
32

. 

Ainda que no Brasil a cooperação administrativa avance a passos lentos, a 

CR/1988 já tutela a participação e a atuação conjunta dos entes federados em matéria de 

proteção ambiental desde o seu estabelecimento, sem que haja supremacia de poder para um 

ou para outro. Neste mesmo sentido, Guerra entende:  

 

Tratando-se de meio ambiente, pode-se afirmar que a competência é comum em 

consonância com o teor do Art. 23 da Constituição da República que atribui a todos 

os entes federativos o dever de proteção do meio ambiente, bem como a preservação 

da fauna e da flora. Assim, é possível afirmar que todos os entes da federação - 

União, Estados, Distrito Federal e Municípios – podem atuar em um mesmo nível 

sem que haja supremacia de um em detrimento de outro (GUERRA, 2015, p. 161). 

 

Quando se fala em competência legislativa, a CR/1988 estabelece em seu texto o 

alcance e as limitações de cada ente; logo, a competência da União na edição de normas 

gerais e os Estado e Municípios competentes para edição de normas específicas e 

suplementares. A União deve legislar de forma privativa quando se trata de assuntos de 

interesse nacional. 

Contudo, em 08 de dezembro de 2011, foi aprovada a Lei Complementar (LC) nº 

140/2011 que regula a competência comum entre os entes da Federação constantes nos incisos 

III, IV e VII, do caput e parágrafo único do art. 23 da CR/1988, principalmente no que diz 

respeito a proteção e preservação do meio ambiente. 

Assim, a LC nº 140/2011 foi editada a fim de regular e direcionar as ações e 

políticas públicas no que se refere à proteção do meio ambiente em cada ente federativo, 

definindo a competência de cada um, além das competências concorrentes. 

                                                 
31

 “Art. 23 da CR/1988. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: [...] 

VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas [...]” (BRASIL,1988). 
32

 No mesmo sentido MARIA; GOMES, 2017, p. 306, 313 e 320. 
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Ainda na LC nº 140/2011, a União teve sua competência regulamentada pelo art. 

7º, o Estado pelo art. 8º e os Municípios pelo art. 9º. De tal maneira que as divisões de 

competência nos termos da LC nº 140/2011 passaram a ter um rol taxativo, sob pena de ferir a 

divisão federativa, mesmo com a inexistência de hierarquia entre os entes.  

São ações da União, dentre outras, formular, executar e fazer cumprir, em âmbito 

nacional, a PNMA; exercer a gestão dos recursos ambientais no âmbito de suas atribuições. 

Dessa forma, discorre Guerra: 

 

Promover ações relacionadas à Política Nacional do Meio Ambiente nos âmbitos 

nacional e internacional, promover o licenciamento ambiental de empreendimentos e 

atividades: a) localizados ou desenvolvidos conjuntamente no Brasil e em país 

limítrofe; b) localizados ou desenvolvidos no mar territorial, na plataforma 

continental ou na zona econômica exclusiva; c) localizados ou desenvolvidos em 

terras indígenas; d) localizados ou desenvolvidos em unidades de conservação 

instituídas pela União, exceto em Áreas de Proteção Ambiental (APAs); e) 

localizados ou desenvolvidos em 2 (dois) ou mais Estado; promover o 

desenvolvimento de estudos e pesquisas direcionados à proteção e à gestão 

ambiental, divulgando os resultados obtidos (GUERRA, 2015, p. 165). 
 

Quando se trata da competência dos Estados Membros na matéria de 

licenciamento, percebe-se que há uma complementação das competências do ente federal. 

Desse modo:  

 

[...] promover o licenciamento ambiental de atividades ou empreendimentos 

utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou 

capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, ressalvado o disposto 

nos arts. 7º e 9º da Lei Complementar nº 140/2011; promover o licenciamento 

ambiental de atividades ou empreendimentos localizados ou desenvolvidos em 

unidades de conservação instituídas pelo Estado, exceto em Áreas de Proteção 

Ambiental (APAs) (GUERRA, 2015, p. 167). 

 

A edição da LC nº 140/2011 foi de grande importância e um marco nas divisões 

das competências ambientais. Isso porque, sanou problemas como a invasão e sobreposição 

de competências, principalmente com uma atuação descentralizada, pautada na democracia e 

na eficiência na gestão do licenciamento ambiental das atividades potencialmente 

degradadoras do meio ambiente. 

Contudo, por mais que essa divisão de competências tenha sido um marco na 

regulação do poder-dever dos entes federativos em matéria de licenciamento ambiental, a LC 

nº 140/2011 previu a cooperação entre os entes da federação e, mais do que isso, a cooperação 

da sociedade no que tange à proteção ambiental, principalmente quanto à participação da 

população no desenvolvimento das ações administrativas para o licenciamento ambiental. 
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Visou alcançar a previsão legal máxima em matéria ambiental, prevista no art. 225 da 

CR/1988
33

. 

  

 5.1 Direito administrativo holandês e a análise do princípio da cooperação 

 

O Direito Administrativo holandês é utilizado como modelo no Direito 

Administrativo brasileiro. Naquele país, o Direito Administrativo é pautado pela cooperação, 

negociação e consensualidade, não somente dos entes privados, como ocorre no Brasil pelo 

princípio da reciprocidade dos entes federativos, mas sim entre o Poder Público e o setor 

privado, segundo Niebuhr (2014). 

O princípio da cooperação e eficiência no Direito Administrativo holandês 

pressupõe atos de governança e transparência, trazendo sempre a sociedade para a 

implantação, fiscalização e coordenação dos atos administrativos ambientais. Veja-se:  

 

Toma-se por base o modelo holandês: cooperação, negociação e consensualidade 

entre os atores envolvidos (público e privado) são as bases da política de governança 

ambiental na Holanda. Como aponta Roger A. GREENWAY, o modelo holandês 

(‘Dutch Model’) é uma alternativa à política de comando e controle que reflete 

justamente a realidade apontada – de que nem sempre o governo sabe a melhor 

maneira de alcançar objetivos ambientais e que uma solução em concreto adequada 

para uma indústria pode não ser adequada para outra (NIEBUHR, 2014, p. 206). 

 

A participação ativa da sociedade deve ser tutelada em todas as normas que 

regulam os procedimentos, sejam eles administrativos ou judiciais, nas questões de 

licenciamento ambiental. A sociedade é parte essencial no desenvolvimento dos processos 

administrativos ambientais e a integração entre a sociedade e o Estado é fator imprescindível 

para um processo transparente e eficiente. Assim também entende Souza, ao discorrer sobre o 

princípio da cooperação no Direito Ambiental:  

 

O princípio da cooperação é de fundamental importância para o Direito Ambiental. 

Seu enunciado expressa a necessidade de uma ação integrada, dentro de uma visão 

holística, da comunidade de nações, dos diversos níveis de poder dentro de um país; 

e, do mesmo modo, de uma ação integrada entre povo e governo, Estados e 

Municípios. O formato contemporâneo de Estado não prescinde de uma divisão de 

poder entre povo e governantes; antes, porém, pressupõe verdadeira integração da 

sociedade com os detentores do poder, para colaborar na formulação, no 

planejamento e na execução das políticas públicas (SOUZA, 2016, p. 302). 

 

                                                 
33

 “Art. 225 da CR/1988. 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 às presentes e futuras gerações” (BRASIL, 1988). 
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O princípio da cooperação, como é tratado por Souza, obtém o mesmo parâmetro 

do Direito Ambiental holandês, já que na Holanda há um plano de política ambiental, em que 

o próprio governo possui interesse em efetuar acordos de cooperação com o setor privado 

(BREDARIOL; VINHA, 2015, p. 159), com estabelecimentos de metas entre os setores 

públicos e privados, objetivando a redução de poluentes de acordo com cada setor industrial. 

Cumpre ressaltar que, esse tipo de acordo visa o bem estar de toda sociedade, além de efetivar 

a cooperação do Estado com o segmento empresarial daquele país, aplicando os princípios de 

boa governança em sua plenitude. 

Quando se trata deste acordo conjunto entre sociedade, setor privado e Poder 

Público, Gaudereto (2017) elaborou um esquema de sistema de governança com uma gestão 

corporativa aplicando um sistema híbrido, em que há a participação da sociedade, do setor 

privado e do governo, para se alcançar uma boa governança, sempre baseados no princípio da 

cooperação. Observa-se: 

 

Figura 03: Estratégias de governança ambiental 

  

Fonte: 

<http://bibliotecatede.uninove.br/bitstream/tede/1623/2/Guilherme%20Leite%20Gaudereto.pdf>. 
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Desta forma, conclui-se que para que haja uma boa gestão ambiental é primordial 

a cooperação conjunta entre a sociedade, o setor privado e o Governo, deixando no passado a 

premissa de que o Poder Público detém total monopólio de edição, gestão, apenas com 

aplicação dos conceitos de comando e controle.  

O que se observa é que a participação real da sociedade em todo processo de 

licenciamento ambiental, também é um fator importante no equilíbrio entre a concessão da 

exploração ambiental de um empreendimento gerador de impacto ambiental. A valorização da 

ordem econômica e a garantia da observação dos princípios norteadores e limitadores 

constantes, em especial, no art. 170 da CR/1988, são de aplicação obrigatória na existência de 

um empreendimento ambiental. Assim também observa Pinto (2013):  

 

Primeiramente convém destacar a existência de agentes econômicos, em sua maioria 

grandes empresas, de capital nacional ou internacional, responsáveis por 

empreendimentos geradores de impactos ambientais moderados ou significativos. 

Estes agentes, dentro do paradigma capitalista-liberal, visam à apropriação dos 

recursos naturais e sua transformação em riqueza. A atuação destes agentes é 

fundada na valorização da ordem econômica, na propriedade privada e na livre 

iniciativa, princípios que encontram respaldo na ordem constitucional brasileira. 

Entretanto, vale lembrar, que o mesmo dispositivo da Constituição da República de 

1988, traz limites e contornos para estas atividades, que devem também observar 

outros princípios, tais como o da função social da propriedade e a defesa do meio 

ambiente (PINTO; MENDES, 2013, p. 4-5). 

 

Ademais, pode-se comprovar que, inclusive, no Relatório de Desenvolvimento 

Humano
34

, emitido pela ONU no ano de 2014, a cooperação da sociedade, integrada com o 

Estado, é uma das alternativas para a redução da desigualdade social em uma comunidade. 

Desta mesma forma entende Calgaro e Pereira, ao tratar da cooperação do cidadão nas 

questões ambientais, observam: 

 

Existe, porém, a necessidade de combater a vulnerabilidade, principalmente dos 

grupos sociais mais marginalizados e carentes, reduzindo as desigualdades em todas 

as dimensões do desenvolvimento humano, permitindo que esses seres humanos 

possam ter a sua dignidade e respeito garantidos perante uma sociedade globalizada 

e moderna. Para se reduzirem as desigualdades e a vulnerabilidade social, uma das 

alternativas seriam políticas públicas sociais no âmbito local, além da cooperação 

social das populações, dos governos, ou seja, de todos os que compõem a sociedade 

(CALGARO; PEREIRA, 2017, p. 283). 

 

Com isso, faz-se necessário cada vez mais a implantação e a efetividade do 

princípio da cooperação no procedimento de licenciamento ambiental, inclusive como um 

                                                 
34

 A vulnerabilidade ameaça o desenvolvimento humano – e, a menos que seja abordada de forma sistemática, 

mediante a alteração das políticas e normas sociais, o progresso não será nem equitativo nem sustentável 

(RDH2014, 2014, internet). 
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instrumento de combate a corrupção e implantação da boa governança. A sociedade local 

deve ir além das audiências públicas, buscando uma participação ativa em todo o processo 

ambiental
35

, pois ela, cujos membros figuram como afetados
36

, é a real interessada, além de 

estar diretamente ligada e prejudicada com os impactos ambientais de um empreendimento 

licenciado. Tal medida visa inclusive à redução da desigualdade local e o desenvolvimento 

humano de uma comunidade. 

 

5.2 Processo administrativo de licenciamento ambiental  

 

No Brasil o licenciamento ambiental foi regulamentado antes da CR/1988, através 

da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, conhecida como Lei da PNMA, que define em seu 

artigo 10º, § 4º tratar de um procedimento administrativo, com classificação de Licença. 

Contudo a Lei Complementar nº 140, de 08 de dezembro de 2011, trouxe alterações ao 

licenciamento ambiental, trazendo uma definição clara, considerando licenciamento ambiental 

como “procedimento administrativo destinado a licenciar atividades ou empreendimentos 

utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob 

qualquer forma, de causar degradação ambiental” (BRASIL, 2011).  

Antes a Resolução CONAMA nº 237/97 também trouxe uma definição de 

licenciamento ambiental, observa-se:  

 

Art. 1º - Para efeito desta Resolução são adotadas as seguintes definições: 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. 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. III - Estudos Ambientais: são todos e quaisquer estudos 

relativos aos aspectos ambientais relacionados à localização, instalação, operação e 

ampliação de uma atividade ou empreendimento, apresentado como subsídio para a 

análise da licença requerida, tais como: relatório ambiental, plano e projeto de 

controle ambiental, relatório ambiental preliminar, diagnóstico ambiental, plano de 

manejo, plano de recuperação de área degradada e análise preliminar de risco. IV – 

Impacto Ambiental Regional: é todo e qualquer impacto ambiental que afete 

                                                 
35

 Em sentido equivalente, GOMES; TEIXEIRA, 2017, p. 128-146. 
36

 “Art. 9ª da Lei nº 9.784/1999. São legitimados como interessados no processo administrativo: [...] II - aqueles 

que, sem terem iniciado o processo, têm direitos ou interesses que possam ser afetados pela decisão a ser 

adotada; [...]” (BRASIL, 1999). 
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diretamente (área de influência direta do projeto), no todo ou em parte, o território 

de dois ou mais Estados (BRASIL, 1997). 

 

Com isso, é necessário deixar claro a definição de Licença administrativa e 

licença ambiental, assim o doutrinador Fiorillo trás a diferença entre os dois institutos, 

utilizando a definição exposta por Di Pietro. 

  

Sob a ótica do direito administrativo, a licença é a espécie de ato administrativo 

‘unilateral e vinculado, pelo qual a Administração faculta àquele que preencha os 

requisitos legais o exercício de uma atividade’. Com isso a licença é vista como ato 

declaratório e vinculado (...) a licença ambiental, por sua vez, é o complexo de 

etapas que compõe o procedimento administrativo, o qual objetiva a concessão de 

licença ambiental. Dessa forma, é possível identificar isoladamente a licença 

ambiental, porquanto esta é uma das fases do procedimento (FIORILLO, 2012, 

222). 

 

Não obstante a definição trazida, para Fiorillo, o licenciamento ambiental é um 

ato administrativo discricionário, sendo a licença um ato administrativo vinculado. Para este 

estudo será utilizada a definição defendida por Ribeiro, que deixa latente que o licenciamento 

ambiental é um ato administrativo complexo, com grande escala de burocracia e com baixa 

efetividade, observa:  

 

A complexidade desse processo é avaliada em suas vinculações com outros 

instrumentos como a Avaliação de Impacto Ambiental - AIA, Autorização de 

Supressão de Vegetação, Anuências de UC, de órgãos do patrimônio histórico e os 

desafios de licenciamento em terras indígenas. Além disso, aborda a questão do 

significativo impacto ambiental, a realização de audiências públicas, as 

competências dos entes federativos à luz da lei Complementar 140 e o papel do 

Ministério Público e do Judiciário em relação a esse polêmico ato administrativo. Se 

no início, o licenciamento ambiental surgiu como o grande herói capaz de 

estabelecer o controle das atividades poluidoras e degradadoras do meio ambiente, 

ao longo do tempo caiu no descrédito pela baixa efetividade. Não conseguiu separar 

o joio do trigo. Na ânsia de tudo licenciar tornou-se moroso, ineficiente e acusado de 

cartorial e responsável pelo atraso no desenvolvimento do País. O vilão na 

burocracia e no custo Brasil (RIBEIRO, 2015, Prefácio). 

 

O que se conclui é que apesar do licenciamento ambiental ter o vitrine de licença 

administrativa, trata-se de um ato complexo da administração pública, possuindo certa 

discricionariedade na edição do ato, e de requisitos que ficam a cargo do agente público 

definir, mesmo que com uma certa vinculação à legislação.  
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Já o art. 10 da Lei nº 6.938/1981
37

, determina que qualquer empreendimento ou 

atividade que seja potencialmente ou efetivamente causadora de impacto ambiental, deve, 

necessariamente, possuir licenciamento ambiental para desempenhar suas atividades sob pena 

de cometer crime ambiental (BIZAWU; MOREIRA, 2017, p. 285).  

Para se ter uma base, de acordo com o IBAMA, em 2017, foram emitidos 15 

licenciamentos prévios, 44 licenciamentos de instalação e 44 licenciamentos de operação, isso 

em âmbito federal, nos anexos 3, 4 e 5 pode-se verificar o relatório das referidas licenças do 

ano de 2017.  

 

5.3 O princípio da cooperação no processo administrativo de licenciamento ambiental 

 

A Lei Complementar nº 140/2011 tratou diretamente, quanto à divisão de 

competências ambientais, de cada ente federativo, prezando, inclusive com Título próprio na 

referida Lei, de cuidados com a cooperação entre os entes da federação. 

Fazendo assim, com que nenhum ente da federação possa se eximir de suas 

responsabilidades ou afastar de suas atribuições ações, sob a justificativa de que não detinha a 

responsabilidade de competência para atuar na apuração de determinado empreendimento, 

principalmente quando da ocorrência de acidentes que causam grandes impactos ambientais.  

Inclusive, a referida Lei trata da competência supletiva, determina que quando na 

ausência de atuação por omissão ou incapacidade administrativa do órgão ambiental 

originariamente competente, nos termos do art. 15 da referida Lei Complementar
38

, deverá 

agir o órgão que tomar conhecimento, sempre comunicando o ente federado competente 

originário. 

Assim, acredita-se que se programou a solução de problemas como a capacidade 

dos munícipios para a atuação no meio ambiente, principalmente quanto à justificativa da 

deficiência de atuação municipal por falta de recurso e de pessoal competente, podendo o 

Estado atuar de maneira supletiva nos casos de omissão do município, como afirma Araújo: 

                                                 
37

 “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” (BRASIL, 1981). 
38

 Art. 15.  Os entes federativos devem atuar em caráter supletivo nas ações administrativas de licenciamento e 

na autorização ambiental, nas seguintes hipóteses: I - inexistindo órgão ambiental capacitado ou conselho de 

meio ambiente no Estado ou no Distrito Federal, a União deve desempenhar as ações administrativas estaduais 

ou distritais até a sua criação; II - inexistindo órgão ambiental capacitado ou conselho de meio ambiente no 

Município, o Estado deve desempenhar as ações administrativas municipais até a sua criação; e III - inexistindo 

órgão ambiental capacitado ou conselho de meio ambiente no Estado e no Município, a União deve desempenhar 

as ações administrativas até a sua criação em um daqueles entes federativos (MACHADO, 2012). 
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A atuação supletiva é bastante comum, posto que, como antes destacado, em casos 

de licenciamento atribuído aos órgãos ambientais municipais, há uma evidente 

deficiência dos entes municipais no que se refere à implementação de uma Política 

Ambiental Municipal, com recursos próprios, órgãos e infra-estrutura adequados, 

pessoal habilitado, etc, o que incapacita a grande maioria dos Municípios a 

desempenharem as ações administrativas que lhe correspondem na seara ambiental, 

sobrecarregando, assim, o ente estadual, ao qual já foi atribuída a maior demanda 

licenciadora, eis que passou a ter competência residual. Outrossim, importa ressaltar 

que a competência supletiva não implica na substituição de um ente federativo por 

outro, devendo o ente competente assumir suas ações típicas quando for criado ou 

passar a ser apto para exercê-las (ARAUJO, 2013, p. 532). 

 

Contudo, a cooperação vai além da participação conjunta e supletiva dos entes da 

federação. A participação direta da sociedade no processo de licenciamento ambiental é um 

instituto que deve ser sempre incentivado e tutelado na gestão do meio ambiente. A 

comunidade local sempre deterá de maior conhecimento dos impactos que um 

empreendimento causador de dano ambiental pode trazer para a sua localidade. Desta forma, 

ela deve figurar como participante ativo desse processo de licenciamento ambiental, gerando 

assim uma melhor eficiência na gestão pública ambiental.  

É incontroverso que um empreendimento possae trazer mudanças positivas a uma 

comunidade, tais como movimentos econômicos, projetos sociais, melhoria da qualidade de 

vida social, mas também não restam dúvidas que um empreendimento ambiental sem a devida 

participação da sociedade pode ser responsável por danos irreparáveis na comunidade local, 

“causando impactos negativos como a poluição do ar e da água, consequências para a fauna e 

a flora, uso excessivo de água, desmatamento e extração excessiva de recursos naturais não 

renováveis, entre outras consequências” (ALVES, ANDRELO, CABRAL,2016, p. 49). 

Assim, a sociedade não pode e não deve figurar apenas como espectador dos 

procedimentos de licenciamento ambiental. Deve atuar desde a criação de normas que 

regulamentem o Direito Ambiental, até a efetiva fiscalização, como apoio ao Ministério 

Público na fiscalização dos empreendimentos. Assim discorrem também Silva e Ribeiro:  

 

 

A participação da comunidade em relação ao meio ambiente pode ser concretizada 

de diferentes formas, como em processos para criar a lei ambiental (por iniciativa 

popular em processos legislativos, por exemplo) e a atuação do Poder Judiciário e do 

Ministério Público (através de um popular ação civil pública ambiental) (SILVA; 

RIBEIRO, 2016, p. 74, tradução nossa).
 39

 

                                                 
39

 Community participation in what regards the environment can be made concrete in different ways, such as in 

proceedings to create the environmental law (through popular initiative in legislative proceedings, for example) 

and the performance of the Judiciary Power and the Public Prosecution (through a popular action or a public 

environmental civil action) (SILVA; RIBEIRO, 2016, p.74) 
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Há de se ressaltar que o princípio da cooperação e eficiência na esfera ambiental 

teve seu surgimento também nos princípios e fontes do direito administrativo holandês, com 

base nos princípios da governança e transparência, trazendo sempre a sociedade para a 

implantação, fiscalização e coordenação dos atos administrativos ambientais. Ao tratar de 

governança ambiental, Cavalcanti discorre sobre seu conceito, estabelecendo que é 

“Compreendido como um arcabouço institucional de regras, instituições, processos e 

comportamentos que afetam a maneira como os poderes são exercidos na esfera de politicas 

ou ações ligadas às relações da sociedade com o sistema ecológico” (CAVALCANTI, 2004, 

p. 01). 

E no licenciamento ambiental não pode ser diferente, a participação ativa da 

sociedade deve ser tutelada em todas as normas legislativas que regulam os procedimentos, 

sejam eles administrativos ou judiciais nas questões de licenciamento ambiental. A sociedade 

é parte essencial no desenvolvimento dos processos administrativos ambientais, e a integração 

entre a sociedade e o Estado pode ser responsável por um processo transparente e eficiente, 

que visa evitar a prática de atos de corrupção nos procedimentos administrativos ambientais, 

assim também entende Souza ao discorrer sobre o princípio da cooperação no direito 

ambiental: 

 

O princípio da cooperação é de fundamental importância para o Direito Ambiental. 

Seu enunciado expressa a necessidade de uma ação integrada, dentro de uma visão 

holística, da comunidade de nações, dos diversos níveis de poder dentro de um país; 

e, do mesmo modo, de uma ação integrada entre povo e governo, Estados e 

Municípios. O formato contemporâneo de Estado não prescinde de uma divisão de 

poder entre povo e governantes; antes, porém, pressupõe verdadeira integração da 

sociedade com os detentores do poder, para colaborar na formulação, no 

planejamento e na execução das políticas públicas (SOUZA, 2016, p. 302). 

  

Contudo, o que se percebe é a contínua atualização de novos ordenamentos 

jurídicos apenas para ratificar o instituto das audiências públicas, como se esse fosse o único 

instrumento de participação da sociedade quando se trata de licenciamento ambiental. Ainda 

convém colocar em evidência que o Direito Administrativo holandês preconiza como 

alternativa à imperatividade da vontade estatal, a participação da sociedade ativamente, 

inclusive para obter maiores níveis de boa governança. 

Percebe-se que este instrumento tem sido mal interpretado e utilizado de maneira 

ineficaz pelos órgãos públicos quando no procedimento de licenciamento ambiental, inclusive 

quanto aos requisitos de sua utilização. Regulamentadas pela resolução do CONAMA nº 9 de 

1987, as audiências públicas deverão ser instituídas sempre que julgar necessário, por 
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solicitação de entidade civil, pelo Ministério Público, pelo IBAMA ou por solicitação de pelo 

menos 50 (cinquenta) cidadãos. 
40

 

O problema não está na qualidade técnica da legislação brasileira, pois ela é uma 

das mais avançadas do mundo em matéria ambiental. Por mais que a legislação possa prever, 

conforme exposto no parágrafo anterior, a participação da sociedade nos processos 

ambientais, isso ocorre de maneira muito embrionária, é necessário um amadurecimento da 

sociedade nas questões ambientais nacionais e locais. 

Como exemplo, as audiências públicas ocorrem apenas no processo de 

licenciamento ambiental de atividades com grande potencial de degradação ambiental, ou 

seja, apenas nas atividades em que o órgão público competente define ser uma atividade de 

potencial degradação ao meio ambiente. Contudo, os critérios para enquadrar as atividades 

tomam como base o porte e a atividade, com consulta ao anexo constante na resolução 

CONAMA 237/97, ainda que seja um rol exemplificativo. 

Outrossim, pode-se comprovar que, inclusive, no Relatório de desenvolvimento 

humano
41

 emitido pela ONU, no ano de 2014, a cooperação da sociedade, integrada com o 

Estado, e uma das alternativas para a redução da desigualdade social em uma comunidade, 

assim discorreram Calgaro e Pereira (2017): 

 

Existe, porém, a necessidade de combater a vulnerabilidade, principalmente dos 

grupos sociais mais marginalizados e carentes, reduzindo as desigualdades em todas 

as dimensões do desenvolvimento humano, permitindo que esses seres humanos 

possam ter a sua dignidade e respeito garantidos perante uma sociedade globalizada 

e moderna. Para se reduzirem as desigualdades e a vulnerabilidade social, uma das 

alternativas seriam políticas públicas sociais no âmbito local, além da cooperação 

social das populações, dos governos, ou seja, de todos os que compõem a sociedade 

(CALGARO; PEREIRA, 2017, p. 283). 

 

Outro ponto que deve ser levando em consideração quando se trata do princípio 

da cooperação no licenciamento ambiental no Brasil são as auditorias ambientais. O princípio 

da cooperação, conforme conceito de Piva (2007) determina que a sociedade não seja apenas 

uma partícipe na proteção e gestão ambiental por parte do Estado, atuando ativamente na 

formulação e execução das políticas públicas. Conforme já tratado neste estudo, este instituto 

é tido como um princípio que leva em consideração a ideia de atuação da sociedade em 

                                                 
40

 “Resolução CONAMA Nº9/1987 -  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” (BRASIL, 1987). 
41

 A vulnerabilidade ameaça o desenvolvimento humano – e, a menos que seja abordada de forma sistemática, 

mediante a alteração das políticas e normas sociais, o progresso não será nem equitativo nem sustentável. 

(RDH2014, 2014). 
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cooperação com o Estado na escolha de prioridades ambientais, por meio da participação de 

diferentes grupos sociais e do princípio da informação, formulação e execução de políticas 

ambientais. 

O que se evidencia no Brasil para controle de certificações ambientais e 

acompanhamento da qualidade dos empreendimentos quanto ao funcionamento e ao 

atendimento às normas ambientais, são as certificações técnicas e as auditorias ambientais. 

Entretanto, há uma ausência de efetividade deste meio de controle, já que não existe uma 

participação ativa da sociedade nestes institutos.  

As auditorias ambientais visam em sua principal missão, reduzir os custos de 

multas e penalidades externas, pois elas identificam e propõem soluções para minimizar o 

impacto de erros ambientais (compliance em sua concepção inicial). Assim também entende 

Sales:  

 

Auditoria ambiental é o seu uso como instrumento de controle ambiental, ou seja, 

como uma medida utilizada pelas autoridades ambientais no cumprimento de suas 

políticas e obrigações legais de fomento, fiscalização e implementação de normas e 

políticas ambientais que um dos principais objetivos desse tipo de auditoria consiste 

na fiscalização e implementação das normas ambientais por meio do controle, 

promovido pelas autoridades ambientais, do cumprimento das políticas ambientais e 

obrigações legais das empresas. As formas possíveis dessa aplicação são variadas e 

se estendem desde atividades de cunho informativo e educacional destinadas a 

esclarecer e fomentar a adoção de auditoria até medidas de controle que impõe a sua 

adoção compulsória, passando por medidas de incentivos indiretos (SALES, 2001, 

p. 101). 

 

No Brasil, as auditorias, em sua grande maioria, ainda são voluntárias, assim 

como nos EUA, Canadá e alguns países da União Europeia. Contudo, havia em 2016, um 

movimento legislativo para torná-las obrigatórias, passando a ser chamadas de auditorias 

compulsórias. Trata-se do projeto de Lei nº 34/2016, que foi colocado em trâmite no Senado 

Federal, de autoria do Senador Wilder Morais. Contudo, no mesmo ano, o próprio 

parlamentar requereu seu arquivamento.  

Segundo Piva (2007, p. 161), o setor de indústria petrolífero, nos termos da 

Resolução nº 265/2000, é o único no Brasil, em que são exigidas, obrigatoriamente, auditorias 

ambientais, mas com fundamentos nos graves acidentes que já ocorreram nestas atividades e 

não visando a proteção do meio ambiente. 

Destarte, a participação da sociedade, em atendimento ao princípio da cooperação 

também não é efetivada nas auditorias ambientais, mesmo sendo de grande importância que a 

sociedade participe desses meios de controle ambiental. 
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O que se tem que ter em mente é que todos esses institutos de controle e 

fiscalização dos empreendimentos, seja por certificações técnicas, sejam por meio de 

auditorias ou das certificações por empresas especializadas, devem objetivar a participação da 

sociedade no empreendimento causador do dano ambiental
42

, visando trazer, na base do 

Direito Administrativo holandês, os pressupostos da cooperação e solidariedade. Ter por 

escopo, ainda, uma gestão através da boa governança, sob a ótica da transparência, da ética e 

do compliance dos atos administrativos ambientais no combate a corrupção. 

Esse tema vem sido discutido por anos. Em 2009, quando Machado discorreu 

sobre as auditorias ambientais, ressaltou-se que as auditorias ambientais poderiam ser uma 

ferramenta eficaz para combater o procedimento burocrático e rotineiro dos licenciamentos 

ambientais:  

 

A renovação do licenciamento tem-se convertido em uma atividade administrativa 

sem um engajamento da pessoa física ou jurídica interessada. A auditoria ambiental 

evitará que esse procedimento seja meramente uma rotina e poderá dar outra 

dimensão na intervenção do órgão público de meio ambiente (MACHADO, 2009, p. 

309). 

 

Isso se dá em decorrência do princípio da publicidade, previsto no art. 37 da 

CR/1988, conforme já exposto neste trabalho. Deve o cidadão ter acesso às informações que 

dizem respeito a todos os atos da Administração Pública, ressalvando os de sigilo por 

segurança nacional. Este é um princípio que visa o controle social e a efetividade da 

cooperação entre o Poder Público e a sociedade. Veja:  

 

Extrai-se do princípio da publicidade que o povo tem o direito de conhecer os atos 

praticados na Administração Pública, passo a passo, para o exercício do controle 

social, derivado do exercício do poder democrático. Destaca-se o “caráter educativo, 

informativo ou de orientação social” das divulgações, exigido pelo artigo 37 da 

CF/88 que revela a preocupação da assembleia constituinte com a 

compreensibilidade das informações para o controle social (PLATT NETO; CRUZ; 

ENSSLIN; ENSSLIN, 2007, p. 77). 

 

Com isso, faz-se necessário cada vez mais a implantação e a efetividade do 

princípio da cooperação no procedimento de licenciamento ambiental, devendo a sociedade ir 

além das audiências públicas, buscando uma participação ativa em todo o processo ambiental, 

                                                 
42

 No mesmo sentido e sugerindo outros modos de participação social nos licenciamentos ambientais, ver: 

GOMES; TEIXEIRA, 2017, p. 128-146. 



   94 

 

pois a sociedade local, figurando como afetados
43

 é o real interessado além de estarem 

diretamente ligadas e prejudicadas com os impactos ambientais de um empreendimento 

licenciado, visando, inclusive a redução da desigualdade local e o desenvolvimento humano 

de uma comunidade.  

 

5.4 Nova Lei de licenciamento ambiental no estado de Minas Gerais – Lei Nº 21.972/2016 

 

No ano de 2016 foi aprovada no Estado de Minas Gerais a Lei nº 21.972 que 

dispõe sobre o Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SISEMA), visa, 

ainda, otimizar e regulamentar, em âmbito estadual, o procedimento de licenciamento 

ambiental, com base no princípio da ausência de hierarquia entre os entes da Federação.  

O Estado de Minas Gerais, entre outras inovações na Lei nº 21.972/16, trouxe 

institutos como a regulamentação do licenciamento simplificado e a unificação de algumas 

etapas das licenças ambientais, conforme será abordado neste tópico. 

 Quanto às etapas de licenças o Decreto Federal nº 99.274/90 

regulamentou a expedição de licenças pelo Poder Público no procedimento de licenciamento 

ambiental dividido em três etapas, sendo elas, Licença Prévia, Licença de Instalação e 

Licença de Operação, há de se observar que estas etapas são apenas na esfera Federal, não 

vinculando os Estados e municípios, além do mais, a resolução CONAMA nº 237/97 adotou 

em seu inteiro teor as etapas definidas no Decreto Federal.
44

 Assim também é o entendimento 

exposto por Niebuhr em sua obra Processo Administrativo Ambiental: 

 

Significa dizer que até o advento de uma Lei nacional que venha a regular o tema (o 

que seria de todo conveniente, tendo em vista a conveniência de uniformidade de 

tratamento desse tipo de questão dentro do território nacional) estados e municípios 

não estão obrigatoriamente vinculadas à disciplina das etapas das licenças estipulada 

no Decreto Federal nº 99.274/90. Estados e municípios podem, em tese, conceber 

sistemática própria a respeito do assunto, de modo a melhor atender suas 

peculiaridades administrativas e regionais (NIEBUHR, 2014, p. 246). 

 

                                                 
43

 “Lei 9784/99 - Art. 9
o
 São legitimados como interessados no processo administrativo: II - aqueles que, sem 

terem iniciado o processo, têm direitos ou interesses que possam ser afetados pela decisão a ser adotada; [...]” 

(BRASIL, 1999). 
44

 “Art. 19. O Poder Público, no exercício de sua competência de controle, expedirá as seguintes licenças: I - 

Licença Prévia (LP), na fase preliminar do planejamento de atividade, contendo requisitos básicos a serem 

atendidos nas fases de localização, instalação e operação, observados os planos municipais, estaduais ou federais 

de uso do solo;  II - Licença de Instalação (LI), autorizando o início da implantação, de acordo com as 

especificações constantes do Projeto Executivo aprovado; e  III - Licença de Operação (LO), autorizando, após 

as verificações necessárias, o início da atividade licenciada e o funcionamento de seus equipamentos de controle 

de poluição, de acordo com o previsto nas Licenças Prévia e de Instalação” (BRASIL, 1997). 
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É justamente nesse sentido que a Lei estadual nº 21.972/16 regulamentou de 

forma diferente do Decreto Federal e da Resolução do CONAMA, adotando uma unificação e 

simplificação das etapas previstas no processo de licenciamento, ao menos no que diz respeito 

a sua aplicação, forma e momento. Isto porque, a legislação mineira optou por três 

modalidades de licenciamento ambiental - licenciamento ambiental trifásico, licenciamento 

ambiental concomitante e licenciamento ambiental simplificado - sendo este último o objeto 

de análise do presente estudo.  

No licenciamento ambiental trifásico, a referida lei em nada alterou o 

ordenamento trazido na Resolução CONAMA 237/97, adotando as etapas de licença prévia, 

licença de instalação e licença de operação, uma como pré-requisito da outra e 

sucessivamente.  

Já no licenciamento concomitante a norma estadual modificou a forma de análise 

de cada procedimento, podendo ser analisado no mesmo ato a licença prévia e de instalação; 

licença de instalação e operação; ou até as três licenças sendo analisado no mesmo ato 

administrativo nos termos do art. 19, da Lei nº 21.972/16
45

. Contudo, há de ressaltar que o 

fato da ocorrência dessa análise concomitante das licenças, não garante o seu deferimento.  

Por fim, a legislação estadual implantou uma inovação ao licenciamento 

ambiental no estado de Minas Gerais, qual seja, o art. 20 da referida Lei. Isto porque, ao 

instituir no procedimento ambiental administrativo mineiro o licenciamento simplificado, ela 

transformou o procedimento em um ato praticamente sumário, já que este licenciamento 

regulamenta a forma eletrônica para a satisfação de etapas no processo. Assim o 

empreendedor deverá anexar a uma plataforma digital todos os documentos, dossiês, planos, 

mapas e laudos que compõem o procedimento, após, o agente público estadual, utilizando de 

sua competência discricionária, deverá analisar os pedidos e confrontá-los com seu banco de 

dados também eletrônico e emitir o parecer favorável ou desfavorável ao licenciamento 

ambiental para o empreendimento.
46

 

Ainda de acordo com a Deliberação Normativa Conselho Estadual de Política 

Ambiental (COPAM) nº 74, somente serão obrigados a se submeterem ao procedimento de 

                                                 
45

 “Art. 19. No Licenciamento Ambiental Concomitante, serão analisadas as mesmas etapas definidas no 

Licenciamento Ambiental Trifásico, observados os procedimentos definidos pelo órgão ambiental competente, 

sendo as licenças expedidas concomitantemente, de acordo com a localização, a natureza, as características e a 

fase da atividade ou empreendimento, segundo as seguintes alternativas: I – LP e LI, sendo a LO expedida 

posteriormente; II – LI e LO, sendo a LP expedida previamente; III – LP, LI e LO” (BRASIL, 2016). 
46

 “Art. 20. O Licenciamento Ambiental Simplificado poderá ser realizado eletronicamente, em uma única fase, 

por meio de cadastro ou da apresentação do Relatório Ambiental Simplificado pelo empreendedor, segundo 

critérios e pré-condições estabelecidos pelo órgão ambiental competente, resultando na concessão de uma 

Licença Ambiental Simplificada – LAS” (BRASIL, 2016). 
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licenciamento ambiental os empreendimentos enquadrados nas classes 3 a 6 nos termos do 

anexo único da referida deliberação, observa-se:  

 

 

 

Quadro 03: tabela de enquadramento de classes para o licenciamento ambiental no 

Estado de Minas Gerais 

 
Fonte: 

<http://sisemanet.meioambiente.mg.gov.br/mbpo/recursos/DeliberaNormativa74.pdf>. 

  

Desta forma os empreendimentos que estiverem enquadrados nas classes 1 e 2, 

necessitam apenas de uma autorização ambiental de funcionamento simples, emitida pelo 

órgão ambiental estadual por meio do Formulário Integrado de Caracterização do 

Empreendimento (FCEI), conforme preconiza o art. 2º da Deliberação Normativa nº 74.
47

 

Esse modelo simplificado, a priori, parece um avanço na eficiência do 

procedimento de licenciamento ambiental, porém, ainda que o processo administrativo 

ambiental deva ser pautado pelos princípios do Direito Administrativo brasileiro, regulados na 

CR/1988, principalmente pelo caput do Art. 37 da CR/1988. Não obstante, o Direito 

Ambiental deve ter sua base pautada em um objetivo fundamental: a proteção ambiental 

(NIEBUHR, 2014).  Assim, ao regular o processo administrativo ambiental, além de se pautar 

nos princípios do direito administrativo, é obrigatório que o processo ambiental vise a 

proteção do meio ambiente, isso, independentemente da magnitude de um futuro dano. Desta 

forma, o modelo de licenciamento ambiental simplificado seria um retrocesso à proteção 

ambiental, instituto esse vedado pelos princípios de Direito Ambiental. 

Não se defende neste estudo a burocratização do Direito Administrativo ambiental 

no tocante ao licenciamento ambiental no Estado de Minas Gerais. Todavia, também não é 

                                                 
47

 “Art. 2° - Os empreendimentos e atividades listados no Anexo Único desta Deliberação Normativa, 

enquadrados nas classes 1 e 2, considerados de impacto ambiental não significativo, ficam dispensados do 

processo de licenciamento ambiental no nível estadual, mas sujeitos obrigatoriamente à autorização ambiental de 

funcionamento pelo órgão ambiental estadual competente, mediante cadastro iniciado através de Formulário 

Integrado de Caracterização do Empreendimento preenchido pelo requerente, acompanhado de termo de 

responsabilidade, assinado pelo titular do empreendimento e de Anotação de Responsabilidade Técnica ou 

equivalente do profissional responsável” (BRASIL, 2004). 
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aceitável uma simplificação de procedimentos que ainda possuem falhas em sua execução, 

haja vista o grande acidente do rompimento de barragem na cidade de Mariana, onde restou 

comprovado que possuíam todas as licenças ambientais em ordem, então pense em um caso 

de licenciamento simplificado.  

Acerca do licenciamento simplificado, veja a definição dada por Ribeiro: 

 

O licenciamento ambiental simplificado se constitui em um mecanismo traente para 

a categoria de empreendimentos e atividades a que se destina, entretanto, pela lógica 

da precaução apresenta importantes limitações, pois deixa de contemplar avaliações 

ambientais mais aprofundadas sobre os impactos futuros dos empreendimentos e 

atividades de pequeno porte e baixo potencial poluidor (RIBEIRO, 2004, p. 42).  

 

A modalidade de licenciamento simplificado não é privativa da legislação de 

Minas Gerais. Em outros estados brasileiros já se encontra o licenciamento ambiental de 

forma simplificada, por exemplo, no estado do Espírito Santo, por meio da Instrução 

Normativa nº 12/2008, na qual há regulação do procedimento de licenciamento ambiental 

simplificado para os pequenos empreendimentos (OLIVEIRA; PRADO FILHO, 2012). 

Já no estado de São Paulo, o procedimento de licenciamento simplificado, que é 

regulado pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB), é semelhante ao 

procedimento de licenciamento concomitante adotado pela legislação mineira atual, em que 

há a unificação da etapa de instalação e operação em apenas um ato administrativo.  

O que se percebe em todos os estados, onde se aplica o procedimento de 

licenciamento ambiental simplificado, é o objetivo de redução de gastos públicos e a 

otimização do funcionamento dos órgãos públicos ambientais (OLIVEIRA; PRADO FILHO, 

2012). 

Outro ponto de grande importância, que deve ter a atenção voltada neste estudo é 

o art. 29 da Lei nº 21.972/2016, o qual determina que os empreendimentos que possam 

colocar em grave risco vidas humanas devem elaborar e programar um plano de ação de 

emergência, um plano de contingência e um plano de comunicação de risco.  

Contudo, a forma de implementação, atualização e os requisitos mínimos que 

devem conter nestes planos devem ser regulamentados pelos órgãos ambientais locais. Há na 

referida Lei uma inobservância da participação da sociedade nos institutos a serem 

desenvolvidos nos procedimentos de licenciamento ambiental no Estado de Minas Gerais, 

ficando tudo a cargo dos órgãos e do empreendedor, no qual a sociedade e o afetado não 

participam ativamente dos processos que lhes possam causar danos. A Lei de licenciamento 

ambiental do Estado de Minas Gerais trás um retrocesso a proteção ambiental, deixando de 
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observar diretamente meios que visam ampliar a proteção ambiental, e não simplificar 

instrumentos de controle e fiscalização de empreendimentos com potencialidade para causar 

danos a natureza. A CR/1988 prevê uma proteção plena do meio ambiente, tratando-o como 

um bem de uso comum do povo, vedando a supressão e edição normativa que traga um 

retrocesso a proteção da natureza.  

 

5.5 Retrocesso ambiental  

 

Conforme já tratado neste trabalho, o meio ambiente no Brasil, até o advindo da 

CR/1988, era tratado por uma norma infraconstitucional, em especial, através da Lei nº 

6.938/81 – Lei de PNMA. Contudo, a constitucionalização do direito ao meio ambiente 

passou por dois momentos importantes na história internacional, sendo o primeiro quando da 

Conferência de Estocolmo, em 1972, e após 20 anos, na Conferência RIO+20.  

Segundo o contexto internacional, o Brasil, com a CR/1988 deu um grande passo 

na história da proteção ao meio ambiente, elevando a proteção do meio ambiente à norma 

constitucional, erguendo o patamar de proteção da natureza, transformando um paradigma de 

utilitarismo do bem natural em um conceito de protecionismo do meio ambiente.  

Com um Capítulo especial dedicado a proteção do meio ambiente, a CR/1988 

determinou, definitivamente, a instituição de instrumentos de proteção efetiva para a natureza, 

alçando o direito do meio ambiente equilibrado e sustentável, não só como um dever do Poder 

Público, mas de toda a sociedade brasileira, tratando o tema principal no art. 225 da CR/1988.  

Assim, o Direito Ambiental tratado como um bem comum do povo, e com status 

de direito fundamental, consolidou-se no ordenamento jurídico brasileiro, em um contexto de 

um Estado Democrático de Direito.  

Mas nem sempre foi assim, a sociedade atual foi se alterando com as ocorrências 

sociais. Com a busca sem controle do crescimento econômico, percebeu-se alterações na 

estrutura social, familiar e política fazendo com que a sociedade sofresse ameaças de si 

própria, produzidas pela estratégia econômica criada para se atingir o crescimento. Desta 

forma as consequências desse descontrole para atingir a plenitude econômica trouxe riscos 

irreversíveis à sociedade. Assim, completa Silva ao falar do crescimento econômico na 

modernidade atual: 

 

Uma das principais características da modernidade atual (denominada modernidade 

tardia) é a produção social de riscos, que sistematicamente acompanha a produção 
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de riquezas. A busca constante pele crescimento econômico em todo o planeta 

apresenta, como consequência inevitável, o desencadeamento de riscos e potenciais 

de autoameaça numa medida até então desconhecida pelo ser humano (SILVA, 

2014, p. 15) 

 

Os anseios do crescimento econômico, sem ser pautados no desenvolvimento 

sustentável, geram grandes impactos ambientais, já que exclui as consequências ambientais e 

sociais, com foco apenas na economia. Principalmente, tendo em vista que o desenvolvimento 

sustentável possui dimensões que alcançam patamares éticos, sociais, políticos-jurídicos, 

econômicos e ambientais, como em uma árvore, onde as dimensões são os galhos sem 

nenhuma hierarquia entre elas (FREITAS, 2016, p. 55). 

O princípio da proibição do retrocesso social inteiramente ligado á proteção dos 

direitos sociais e econômicos da constituição, tais como educação, trabalho, saúde, meio 

ambiente, educação, visa a garantia do dos direitos adquiridos, assim discorre Canotilho, 

observa-se: 

 

A ideia aqui expressa também tem sido designada como proibição de contra-

revolução social ou da evolução reaccionária. Com isso que dizer que os direitos 

sociais e econômicos (ex: direito dos trabalhadores, direito à assistência, direito à 

educação), uma vez obtido um determinado grau de realização, passam a constituir, 

simultaneamente, uma garantia institucional e um direito subjetivo. A ‘proibição de 

retrocesso social’ nada pode fazer contra a recessões e crises econômicas 

(reversibilidade fáctica), mas o princípio em análise limita a reversibilidade dos 

direitos adquiridos (CANOTILHO, 2003, p. 338-339). 

  

Mais precisamente no art. 225 da CR/1988, o meio ambiente foi consagrado como 

um bem de uso comum do povo. Contudo, constantemente se depara com edições de normas 

que fazem com que esse bem natural seja ameaçado. Na sociedade de riscos, pautadas no  

anseios do crescimento econômico, existem pressões de diversos setores, tais como, políticos, 

sociais, religiosos, econômicos, fazendo com que haja uma limitação da proteção ao meio 

ambiente sob a justificativa do avanço da sociedade.  

O que se percebe no ordenamento jurídico brasileiro é o chamado retrocesso 

socioambiental, com edições de normas que, ao invés de prezar pela proteção do meio 

ambiente, visando alcançar os preceitos do art. 225 da CR/1988, garantindo e preservando o 

meio ambiente para a presente e futura geração, limitam e até retrocedem com determinada 

proteção à natureza.  

Contudo, com a transformação da proteção ambiental em direito fundamental 

constitucional, faz com que busca pelo crescimento sustentável gere para o Estado uma 

obrigação de caráter duplo, devendo proteger o meio ambiente, mas também buscar a 
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proibição de institutos que atentem contra as garantias ambientais conquistadas. Percebe-se 

que a CR/1988 não apenas elevou o meio ambiente ao patamar de direito fundamental, ela 

também:  

 

Consagrou a proteção ambiental como um dos objetivos ou tarefas primordiais do 

Estado, reconhecendo a dupla função do instituto, o que impõe a obrigação 

constitucional de adoção de todas as medidas legislativas e administrativas atinentes 

à tutela ecológica, de forma a assegurar o adequado gozo desse direito (SANTOS, 

2012, p. 517). 

 

Assim, a cláusula de vedação ao retrocesso socioambiental visa justamente 

garantir que não se consolidem ações que possam atingir as garantias normativas que 

protegem o meio ambiente, como define Silva, observa-se: 

 

Pode-se afirmar que a cláusula de vedação de retrocesso tem por objetivo preservar 

o bloco normativo já consolidado no ordenamento jurídico, sobretudo naquilo em 

que pretende assegurar a fruição dos direitos fundamentais, impedindo ou 

garantindo o controle de atos que venham a provocar a sua supressão ou a restrição 

dos níveis de efetividade vigentes dos direitos fundamentais. Nesse sentido 

direciona e limita claramente os atos do Poder Público evitando a redução dos níveis 

de proteção ambiental já sedimentados no ordenamento jurídico (SILVA, 2014, p. 

90-91).  

 

A cláusula do retrocesso socioambiental, já é conhecida em diversos países, tais 

como, França, onde tem-se o nome de efeito cliquet (trava), ou cliquet anti retour (trava anti 

retorno), mas o que se percebe é a busca por uma intangibilidade das normas de proteção 

ambiental, fazendo com que se mantenha um o direito adquirido. 

A afronta ao ordenamento normativo que protege o meio ambiente nem sempre 

ocorre de maneira clara, o que acontece é uma afronta sutil, com alterações ao longo prazo e 

de maneira que passem desapercebidas, mas em seu conjunto trazem um grande prejuízo a 

proteção do meio ambiente, principalmente na garantia do desenvolvimento sustentável para 

as futuras gerações.  

O que se espera com o princípio da proibição do retrocesso é que o Estado não se 

deixe levar por crises e objeções orçamentárias, como o ponto discutido calorosamente no 

Congresso Nacional, quando da discursão da previdência social atual, mas o que se espera do 

Estado, “em boa parte dos casos, é um non facere, representado, na proteção jurídica do 

habitat, sobretudo da flora, como um ‘não desmatar’ ou ‘não destruir’” (BENJAMIN, 2018, p. 

60). 
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Como foi feito em dezembro de 2016, quando o Congresso Nacional brasileiro 

enviou para sanção do presidente a Medida Provisória nº 756, que previa a transformação de 

486 mil hectares da Flora do Jamanxim, no estado do Pará em Área de Proteção Ambiental 

(APA), permitindo, assim, a instalação de propriedades privadas e a atividade rural nessas 

áreas. O que caracterizava uma grande afronta ou princípio da vedação ao retrocesso 

socioambiental.  

Desta forma, após pressões de ONGs e de grande parte da sociedade, o presidente 

da República vetou em sua integralidade a referida Medida Provisória, mas a aplicação e 

efetividade do princípio da vedação ao retrocesso  é algo que deve ser constante, pois em  prol 

de um crescimento econômico, sutilmente, vão surgindo as alterações legislativas que 

afrontam a proteção a vedação do retrocesso, como se percebe na Medida Provisória nº 758, 

que alterou outra área do Parque Nacional do Jamanxim, retirando dos limites do parque uma 

área de 862 hectares para a construção de uma ferrovia, e que foi transformada na Lei nº 

13.452, de 19 de junho de 2017. 

O que não se pode ignorar que apesar do princípio da vedação do retrocesso não 

se encontrar expresso na CR/1988, nas palavras de Barroso (2001) ele decorre de um sistema 

jurídico constitucional, sendo que após a regulamentação de determinado tema ou matéria, 

esse direito não pode ser simplesmente suprimido, sob pena de se causar uma insegurança 

jurídica normativa. Ademais, as normas constitucionais são alicerces para a regulamentação 

infraconstitucional, e o suprimento dessa ordenação gera grande prejuízo ao direito adquirido. 

O princípio da vedação do retrocesso socioambiental já está consolidado 

socialmente no Brasil. Contudo, a sua aplicação ainda se esbarra em entraves de interesses 

políticos e econômicos, quase sempre com a justificativa da falsa impressão de 

desenvolvimento social, a que:  

  
O Poder Público está submetido, portanto, a interdição de reduzir ou suprimir os 

mecanismos protetores do meio ambiente já consolidados no ordenamento jurídico, 

sob pena de viola o direito fundamental ao meio ambiente equilibrado e, 

consequentemente, se submeter ao controle de constitucionalidade calcado no 

princípio da vedação do retrocesso socioambiental (SILVA, 2014, p. 206).  

 

Entretanto, o controle da legitimidade de atos, não se limita ao povo, devendo 

também haver uma constante fiscalização quanto a observância de princípios e normas por 

parte do Poder Público, mais especificamente o Poder Judiciário. 

Cumpre destacar que, essa intervenção do Poder Público está pautada no princípio 

da obrigatoriedade da intervenção estatal (YOSHIDA; et al, 2014, p. 31), no qual se entende 

por Poder Público os três poderes da Federação: Legislativo, Executivo e Judiciário. 
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Desta forma, o Poder Judiciário pode e deve atuar como uma casa revisora de atos 

dos demais poderes do Estado quando se trata da observância do princípio da vedação do 

retrocesso, e isso não fere o princípio da Separação dos Poderes, defendido por Montesquieu, 

e consolidada na CR/1988, uma vez que, não restam dúvidas de que o Poder Judiciário não 

tem legitimidade para intervir no desempenho das funções típicas dos Poderes Legislativo e 

Executivo, mas diante de omissões e afrontas quando a princípios defendidos na CR/1988, 

passa a ser um dever do Poder Judiciário a proteção dos direitos constitucionais feridos, com a 

premissa de proteção da dignidade da pessoa humana. 

Assim também entende e defende Fensterseifer, observa-se: 

 

Com relação à suposta “invasão” do Poder Judiciário no âmbito da função 

constitucional conferida ao Poder Legislativo e ao Poder Executivo, em desrespeito 

ao princípio da separação dos poderes, é importante destacar que a atuação 

jurisdicional só deve se dar de maneira excepcional e subsidiária, já que cabe 

precipuamente ao legislador o mapeamento legislativo de políticas públicas e 

posteriormente ao administrador a execução destas, tanto na seara social como na 

seara ecológica, ou mesmo em ambas integradas, como ocorre no caso do 

saneamento básico. Agora, diante da omissão e descaso do órgão legiferante ou do 

órgão administrativo em cumprir com o seu mister constitucional, há espaço 

legitimado constitucionalmente para a atuação do Poder Judiciário no intuito de 

coibir, à luz do caso concreto, violações àqueles direitos integrantes do conteúdo do 

mínimo existencial (social ou ecológico), já que haverá no caso o dever estatal de 

proteção do valor maior de todo o sistema constitucional, expresso na dignidade da 

pessoa humana  (FENSTERSEIFER, 2008, p. 287). 

 

Com isso, é inaceitável no ordenamento jurídico e administrativo brasileiro, 

quando se trata do meio ambiente, edição de leis, regulamentos, portarias que afrontam a 

proteção do meio ambiente, sob pena de ferir o princípio da vedação ao retrocesso sócio 

ambiental, devendo o Poder Judiciário intervir diretamente neste controle, visando a proteção 

ambiental, pautados em demais princípios, como o princípio da precaução, e buscando sempre 

o interesse da coletividade em detrimento de interesses de classes ou pressões externas 

(SILVA, 2014, p. 213).  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Em linhas gerais, buscou-se demonstrar e analisar como a corrupção e a falta de 

governança corporativa tem feito com que o Brasil não alcance a plenitude do princípio da 

cooperação em matéria ambiental, primordialmente quando se trata de licenciamento 

ambiental. Quando se observa o histórico brasileiro em matéria de meio ambiente, ainda que 

se perceba um avanço na legislação, principalmente após a CR/1988, que ascendeu o meio 

ambiente a um direito fundamental de uso comum do povo, infere que há muito o que 

avançar, essencialmente quanto se trata da participação social no processo de licenciamento, 

tendo em vista a pública e notória omissão do Estado quando do usos dessa ferramenta social  

em decisões e empreendimentos que causam impactos diretos no desenvolvimento do país. 

Observando e compreendendo a constante mutação dos conceitos éticos e morais 

de uma sociedade, constata-se justamente a forma rápida com que a sociedade altera seus 

conceitos, assim como suas definições de moralidade e de ética, alterando constantemente e 

de maneira fluida, conceitos tratados como solidificados pelo senso comum. Na mesma linha, 

se utilizando de uma análise sociológica a respeito da globalização, com seus benefícios e 

malefícios, se deparou com uma sociedade  consumerista, que busca incansavelmente o lucro 

financeiro atrelando a obtenção de finanças como um pré-requisito de  bem estar individual, 

abrindo mão cada vez mais do  cuidado com a coletividade, fazendo se utilizar  até de 

artifícios imorais para obtenção do bem estar individual. 

Ao analisar os princípios vinculados ao licenciamento ambiental, pode-se 

perceber que o Brasil ainda não aplica efetivamente tais colunas principiológicas. Na prática 

do dia a dia quando necessário o licenciamento ambiental, restou constatado que os princípios 

da participação, informação e educação ambiental estão longe de serem aplicados em sua 

plenitude no licenciamento ambiental, já que o Poder Público não institui instrumentos que 

possam facilitar o acesso da sociedade nas questões ambientais locais, sejam elas micro ou 

macro, fazendo com que a população seja obrigada a apenas acatar a vontade do 

administrador em conjunto com os empreendedores. 

Ainda que o avanço na legislação ambiental brasileira esteja ocorrendo, ficou 

patente que o Brasil ainda aplica conceitos arcaicos de desenvolvimento, atrelando o 

desenvolvimento apenas em sua ótica econômica, parecendo não entender, ainda, o avanço 

mundial ligado ao tripé do desenvolvimento sustentável: econômico, social e ambiental.  

A gestão pública brasileira mais uma vez demostrou, que ainda está corrompida e 

viciada em atos de corrupção e improbidade administrativa. A partir dos dados observados do 
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crescimento em corrupção pode-se perceber a fragilidade e tendência de alguns agentes da 

administração para a ocorrência de improbidade, demonstrando um crescimento significativo 

no aumento da identificação da corrupção e improbidade.  

Com uma análise sobre um instituto que no mundo já é algo consolidado, mas no 

Brasil ainda é embrionário, o compliance vai muito além do que garantir o cumprimento das 

normas ambientais brasileiras. Em um sistema mais abrangente, a aplicação dos institutos de 

boa governança, tais como a transparência, ética e compliance são de grande importância no 

combate da corrupção, seja ela administrativa ou ambiental. Outro ponto que se pode chegar 

em uma conclusão é a aplicação de sistemas de gestão ambiental, com a participação da 

sociedade em sua execução, já que as certificações brasileiras ambientais atuais, além de não 

serem obrigatórias, não efetivam seu primordial objetivo, que seria a proteção do bem estar da 

sociedade através de um cuidado com o meio ambiente. Contudo, em sua grande maioria, 

visam apenas o ganho mercantil, quando deveriam visar a proteção ao meio ambiente e o 

crescimento socioambiental, mas como foi demonstrado, as certificações ambientais 

brasileiras possui um viés ligado a demonstrar ao consumidor que cumpre as normas 

ambientais – aqui o compliance em seu conceito raso para tão somente obter a confiança do 

seu público alvo para alcançar o lucro.  

Assim, ao analisar o Direito Administrativo brasileiro, verificou-se uma ausência 

do princípio da cooperação, onde a sociedade está pautada em um sistema vertical, apenas 

baseado nos institutos de comando e controle, sem proporcionar efetivamente a participação 

da coletividade em suas decisões. Foi trazido ao estudo um panorama do princípio da 

cooperação do Direito Administrativo holandês para examinar o processo administrativo de 

licenciamento. 

Restou constatado que o processo administrativo de licenciamento ambiental 

brasileiro deixa margem para a ocorrência direta de corrupção e atos de improbidade 

administrativa, já que nele há uma grande possibilidade do agente público agir de forma 

discricionária, sem a participação efetiva da sociedade. Claro, observando os limites legais, 

sobretudo quando não se respeita os pilares da boa governança com uma omissão na 

participação social no processo de licenciamento, ocorre a margem para episódios de atos de 

improbidade por parte dos agentes públicos de maneira significativa. Outro ponto na ausência 

de participação da sociedade são os requisitos para que ocorram as audiências publicas, assim 

como sua forma, linguagem e abordagem, que não cooperam para uma maior participação da 

sociedade local, gerando, assim, apenas um cumprimento formal da legislação, sem trazer 

uma efetividade ao princípio da cooperação no licenciamento ambiental. 
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Outra conclusão percebida através do presente estudo foi um retrocesso ambiental 

em relação ao licenciamento e a proteção do meio ambiente em prol do suposto crescimento 

econômico. A título de exemplo, pôde-se perceber com a alteração de áreas protegidas 

ambientalmente sem a participação da sociedade através da Medida Provisória nº 758, que 

alterou a área do Parque Nacional do Jamanxim. 

Quando em uma análise mais regional, viu-se novamente o retrocesso ambiental, 

como o licenciamento ambiental simplificado no Estado de Minas Gerais, que implantou o 

um tipo de licenciamento virtual, através da Lei Estadual nº 12.972/2016 que proporcionou ao 

empreendedor poder incluir os documentos via digital e todo o processo ser efetuado via 

sistema, sob a justificativa de economia para a Administração Pública, ou seja, uma enorme 

margem para a ocorrência de fraudes e atos de improbidade.  

  

Por fim, constatou que a ausência de participação social efetiva nos 

procedimentos de licenciamento ambiental é um dos causadores da prática de atos corruptos e 

ímprobos no país. Ainda, que não há necessidade de um novo ordenamento legislativo, já que 

as leis brasileiras são avançadas e tutelam, ainda que de maneira teórica, a proteção ao meio 

ambiente e a garantia da sustentabilidade. O que necessita no Brasil é uma efetiva 

participação do povo nos processos ambientais, não só como um instrumento formal, mas 

com participação ativa em todas as etapas de um licenciamento ambiental,  o que facilitaria a 

identificação e punição da prática corrupta na prestação jurisdicional em matéria ambiental.  
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ANEXO A 

COMPARATIVO DE CERTITICAÇÕES 

 

 
Qualidade técnica Selo Verde 

Selo 

Institucional 

Premiação 

de Honra  

ao Mérito  

Exemplo ISO 14.000 
SELO VERDE 

CNDA  

Empresa Amiga 

DO MEIO 

AMBIENTE 

Top de 

marketing, 

empresário do 

ano 

Utilidades 

Diferencial de 

concorrentes, 

incrementa vendas junto a 

outras  

empresas, atribui imagem 

moderna.  

Orienta o 

consumidor, 

incrementa 

vendas e torna a 

marca amigável. 

Mostra que a 

empresa está se 

tornando 

amigável por 

meio de 

ajustamentos, 

adequações e que 

dá suporte a 

campanhas 

socioambientais. 

Melhora a 

imagem da 

empresa.  

Seletividade. 

Destaca a 

imagem da 

marca, 

indivíduo 

e/ou empresa 

entre os 

concorrentes.  

Vantagem 

Incrementa vendas junto  

a outras empresas, 

otimiza 

e estabiliza a qualidade da 

produção, aprimora 

sistemas, eficientiza 

gestões e departamentos, 

minimiza custos 

eaperfeiçoaacomunicação.  

Incrementa 

vendas, fixa e 

fideliza a marca 

junto aos 

consumidores. 

Incrementa 

vendas, fixa e 

fideliza a marca. 

Estimula o 

consumidor a 

ajudar a marca 

nos seus esforços 

para se tornar 

amigável.  

Fixa a marca 

ou o 

indivíduo, 

como eficaz 

no período. 

Quem 

Concede  

Consultores e 

certificadoras 

especializadas. 

Organizações da 

sociedade civil – 

OSCIP / ONG. 

Organizações da 

sociedade civil – 

OSCIP / ONG. 

Empresas 

comerciais, 

entidades 

classistas e 

organizações 

da sociedade 

civil.  

Quem 

Fiscaliza 

Empresas clientes e 

auditores especializados. 

População / 

consumidores. 

População / 

consumidores. 
  

Critérios 
Laudos, atestados e 

auditorias. 

Laudos, 

atestados, 

auditorias e avais 

de executivos da 

empresa. 

Termos de 

ajustamentos, 

comprovações de 

participação em 

serviços, projetos 

e programas e 

obediência a 

Determinadas 

por uma 

comissão 

julgadora. 
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normas simples.  

Público 

Alvo  
Empresas 

Atinge 

diretamente os 

consumidores. 

Atinge 

diretamente os 

consumidores. 

Segmentos de 

atividades, 

empresas, 

público em 

geral. 

Pagamentos 

Custo 

Hora de consultoria e 

custos para obtenção 

de documentos.  

Valor fixo e a 

empresa recebe 

em contrapartida 

consultoria 

especializada 

contínua. 

Existem casos de 

negociação onde 

é aplicada 

porcentagem 

sobre as vendas 

brutas ou 

incremento nas 

vendas. Serviços 

a executar são 

cobrados à parte.  

Valor fixo e a 

empresa recebe 

em contrapartida 

consultoria 

especializada 

contínua. 

Existem casos de 

negociação onde 

é aplicada 

porcentagem 

sobre as vendas 

brutas ou 

incremento nas 

vendas. Serviços 

a executar são 

cobrados à parte.  

Inscrição no 

processo 

seletivo, 

evento 

comemorativo 

e plano de 

mídia de 

divulgação. 

Cotas parte.  

Aplicação Empresas 
Para produtos e 

serviços. 
Empresas. 

Empresas e 

indivíduos. 

Tempo de 

Visibilidade  

Em quanto for detentor da 

certificação e dos 

aperfeiçoamentos 

constantes necessários.  

Em quanto for 

detentor da 

certificação e dos 

aperfeiçoamentos 

constantes 

necessários.  

Em quanto for 

detentor da 

certificação e dos 

aperfeiçoamentos 

constantes 

necessários.  

Curto. 

Durante o 

período do 

evento e da 

sua 

divulgação 

Fonte: Conselho Nacional de Defesa Ambiental 
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ANEXO B: 

LICENÇAS PRÉVIAS EMITIDAS NO ÂMBITO FEDERAL NO ANO DE 2017 

 

-

 
Fonte: IBAMA. Disponível em: 

<https://servicos.ibama.gov.br/licenciamento/consulta_rel_licencia_por_ano.php>. Acesso em: 20 maio 

2018. 
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ANEXO C 

LICENÇAS DE INSTALAÇÃO EMITIDAS NO ÂMBITO FEDERAL NO ANO DE 

2017 

Fonte: IBAMA. Disponível em: 

<https://servicos.ibama.gov.br/licenciamento/consulta_rel_licencia_por_ano.php>. Acesso em: 20 maio 

2018. 
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ANEXO D 

LICENÇAS DE OPERAÇÃO EMITIDAS NO ÂMBITO FEDERAL NO ANO DE 2017 

Fonte: IBAMA. Disponível em: 

<https://servicos.ibama.gov.br/licenciamento/consulta_rel_licencia_por_ano.php>. Acesso em: 20 maio 

2018. 
 

 

 

 


