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Tópicos relevantes
• Matriz de impacto no licenciamento ambiental
• Judicialização de aspectos socioambientais
• Questões fundiárias
• Código Florestal
• Comunidades e terras indígenas
• Licenciamento arqueológico
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Cenário atual

• Incerteza jurídica
• Discricionariedade técnica e imprevisibilidade nos 

procedimentos administrativos
• Extrapolação das normas
• Ativismo judicial
• Guerra midiática
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Pauta em debate
• Matriz de impacto no licenciamento ambiental

• Guias de avaliação de impacto ambiental por tipologia
• Judicialização de aspectos socioambientais

• OIT 169
• Questões fundiárias

• Projeto de Lei de Desapropriações
• Código Florestal

• Consolidação de entendimentos / interface com o licenciamento
• Comunidades e terras indígenas

• MP 870/2019
• Licenciamento arqueológico

• Projeto de Lei Geral do Licenciamento Ambiental
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Estratégia possível

• Balizamento do mérito da avaliação de impacto ambiental
• Guias
• Manuais técnicos

• Regras para o procedimento de licenciamento ambiental
• Lei Geral do Licenciamento Ambiental

• Definição da matriz de responsabilidades na tomada de 
decisão do licenciamento ambiental

• Consolidação de interpretações jurídicas e propagação de 
boas práticas de gestão

• Gerenciamento de conflitos
• Auditoria de processos
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Onde queremos chegar?

• Balizamento do mérito da avaliação de impacto 
ambiental

• Objetividade + eficácia + efetividade

• Regras para o procedimento de licenciamento 
ambiental

• Previsibilidade + agilidade + eficiência

• Consolidação de interpretações jurídicas e 
propagação de boas práticas de gestão

• Gestão do conhecimento
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Onde queremos chegar?

• Definição da matriz de responsabilidades no 
processo decisório do licenciamento ambiental

• Previsibilidade 
• Eliminação de sobreposições
• Equilíbrio na atuação dos órgãos de controle

• Gerenciamento de conflitos
• Resgate da credibilidade do licenciamento ambiental

• Auditoria melhoria contínua
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Obrigada!
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Secretária de Apoio ao Licenciamento Ambiental e Desapropriações
SPPI/Segov


	Número do slide 1
	Tópicos relevantes
	Cenário atual
	Pauta em debate
	Estratégia possível
	Onde queremos chegar?
	Onde queremos chegar?
	Obrigada!

