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Quem Somos



Destravando o licenciamento ambiental –
soluções inovadoras e casos de sucesso

• A exposição tem como objetivo principal apresentar o resultado positivo obtido, proveniente de
soluções jurídicas adotadas para dirimir questões recorrentemente debatidas, com reflexos no
licenciamento ambiental

• Atividades geralmente desenvolvidas:

i. apresentação de defesas frente ao ajuizamento de ações, principalmente pelo Ministério Público
Estadual/Federal, visando a suspender a emissão de licenças ou a operação de empreendimentos

➢ Suspensão liminar de sentença e suspensão liminar de antecipação de tutela (SLS/SLAT)

ii. Assessoria jurídica para o necessário andamento de Processos Administrativos, em especial quando
da inércia dos órgãos ambientais em concluir as análises para emissão das licenças, em razão, inclusive, de
recomendações administrativas emitidas pelo Ministério Público



Fundamentos da Ação Civil Pública

• O Ministério Público buscava analisar as influências das barragens no funcionamento hidroecológico do
Pantanal. Os estudos realizados pelos autores e apresentados na ACP apontavam que:

i. os empreendimentos hidrelétricos já instalados na Bacia do Alto Paraguai – BAP estavam causando
grande ameaça na mencionada bacia; e

ii. os empreendimentos que já estavam previstos na Bacia do Alto Paraguai – BAP não contavam com
estudos suficientes, tornando-se incertos os impactos cumulativos e sinérgicos potencialmente
ocasionados pelo funcionamento conjunto dos citados empreendimentos

• Requereram a suspensão de todos os procedimentos de licenciamento ambiental para empreendimentos
hidrelétricos na Bacia do Alto Paraguai, determinando aos órgãos licenciadores (IBAMA, IMASUL e
SEMA/MT) que não expedissem qualquer tipo de licença ambiental (Prévia, de Instalação ou de Operação),
até que fosse realizada a Avaliação Ambiental Estratégica - AAE setorial para a geração de energia elétrica
na BAP

Ação Civil Pública – Caso: Centrais Hidrelétricas no Pantanal



• Foi deferida em parte a tutela de urgência, para determinar a imediata elaboração de Avaliação
Ambiental Estratégica - AAE que abrangesse toda a Bacia Hidrográfica do Alto Paraguai - BAP e,
enquanto não concluído o estudo, a proibição de concessão de licenças ambientais prévias e de
instalação, naquela bacia hidrográfica

• Em razão da decisão, foram interpostos agravos de instrumento, sendo deferida pelo E. TRF3 a tutela
provisória recursal, a fim de suspender os efeitos da tutela antecipada concedida pelo juízo

• O principal fundamento da decisão proferida em sede recursal foi, justamente, o afastamento da
necessidade de produção da Avaliação Ambiental Estratégica - AAE, uma vez que esse estudo não é
legalmente obrigatório para os empreendedores

Fundamentos da Ação Civil Pública
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i. Avaliação de Impacto Ambiental – AIA: assume resultados de planos e políticas já existentes, buscando
avaliar os impactos positivos e negativos dos projetos, sugerindo medidas de minimização ou compensação
para os impactos negativos, ou seja, não avalia políticas públicas, planos ou programas de governo.
Desenvolve-se principalmente por meio do Estudo de Impacto Ambiental e do respectivo Relatório de
Impacto Ambiental - EIA/RIMA, mas para empreendimentos que não se enquadrem como potencialmente
causadores de significativo impacto ambiental serão aplicáveis outras modalidades de AIA, tal como o
Relatório Ambiental Simplificado – RAS

• Previsão normativa:
- Política Nacional de Meio Ambiente - Lei nº 6.938/81 - art. 9°, III: dispõe o AIA como instrumento
- Resolução CONAMA nº 01/86: prevê critérios básicos e diretrizes gerais para a AIA
- Constituição Federal de 1988 (art. 225, IV): menciona atividades potencialmente poluidoras EIA/RIMA
- Resolução CONAMA 237/1997 (art. 3º parágrafo único): estabelece que o órgão ambiental competente,
quando a atividade não for potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente,
definirá os estudos ambientais pertinentes ao respectivo processo de licenciamento

Fundamentos da Ação Civil Pública
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ii. Avaliação Ambiental Estratégica – AEE: possui um enfoque abrangente, pois deve considerar as políticas,
planos e programas de desenvolvimento, de forma inter e supra setorial, ou seja, entre os distintos setores do
governo e acima dos interesses de casa setor. Em suma, a AAE não se restringe a analisar impactos
socioambientais de uma determinada atividade ou empreendimentos, mas vai além, servindo para verificar as
vantagens de toda uma política, plano ou programa de governo

iii. Avaliação Ambiental Integrada – AAI: busca compatibilizar a geração de energia com a conservação da
biodiversidade – aplicável exclusivamente para empreendimentos do Setor Elétrico, realizada pela Empresa
de Pesquisa Energética (EPE)

• AAI é a análise ambiental de cenários e impactos na bacia dentro das políticas existentes ou planejadas ao
Setor Elétrico (resulta em diretrizes a serem utilizadas no licenciamento), enquanto a AAE envolve, além
de avaliação integrada, a compatibilização das políticas, planos e programas de gestão dos usos e da
conservação dos recursos naturais para quaisquer segmentos de infraestrutura

Fundamentos da Ação Civil Pública
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Sentença de Improcedência

• Sobreveio Sentença, em 27/06/2022, julgando improcedentes os pedidos dos Ministérios Públicos
Federal e Estadual, em resumo, nos seguintes termos:

“Razão por que, concluo pela ausência de previsão legal, ainda que implícita, a respeito do AAE, na legislação
ambiental federal. (...) No entanto, a AAE é estudo ambiental não vinculante para a derradeira decisão a respeito
da política pública a ser adotada – opção política na qual, de ordinário, ao Poder Judiciário não compete imiscuir-
se, porquanto desprovido de legitimidade democrática para tanto. (...)
Cabe registrar, por oportuno, que é absolutamente legítima a preocupação dos autores com impactos
ambientais cumulativos e sinérgicos de empreendimentos hidrelétricos e instalados em licenciamento na BAP.
Todavia, há outros meios, previstos em lei, de avaliação de tais impactos, como é o caso do próprio Estudo de
Impacto Ambiental, consoante prescreve o art. 6º, II, da Resolução Conama n. 01/86: 9...)
Em conclusão, considerada a ausência de previsão em lei a respeito da avaliação ambiental estratégica, a par
dos demais fundamentos exarados acima, entendo pela inviabilidade de acolhimento do pleito autoral, sob
pena de indevida ingerência do Poder Judiciário nos procedimentos de licenciamento ambiental promovido
pelos órgãos técnicos competentes.”
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• O Ministério Público interpôs recurso de Apelação, e o processo está concluso para julgamento

• Excelente precedente com uma solução jurídica estabelecida por teses nos próprios autos

• Inclusive, o IBAMA já exarou posicionamento no seguinte sentido:

EMENTA: DIREITO AMBIENTAL. AVALIAÇÃO AMBIENTAL ESTRATÉGICA (AAE), AVALIAÇÃO AMBIENTAL INTEGRADA (AAI) OU

AVALIAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREA SEDIMENTAR (AAAS). ESTUDOS AMBIENTAIS (NÃO VINCULANTES) PARA PLANOS,

PROGRAMAS E POLÍTICAS PÚBLICAS (PPP). AAE VISA ORIENTAR A POLÍTICA PÚBLICA, NÃO VINCULAR O LICENCIAMENTO

AMBIENTAL. POSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO DOS ESTUDOS EFETUADOS NA AAE PELO LICENCIAMENTO AMBIENTAL

NÃO IMPLICA A SUA IMPRESCINDIBILIDADE PARA O MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO. LICENCIAMENTO

AMBIENTAL TEM PLENA APTIDÃO PARA LIDAR COM IMPACTOS DAS ATIVIDADES OU EMPREENDIMENTOS LICENCIADOS.

INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DA AAE COMO REQUISITO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL. AUTOCONTENÇÃO

JUDICIAL. (PARECER n. 00007/2017/COJUD /PFEIBAMASEDE/PGF/AGU - NUP: 00807.000116/201710 - REF.

00473.001760/201643)

Fase atual
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Fundamentos da Ação Civil Pública

• Os autores alegavam várias irregulares no processo de licenciamento da Linha de Transmissão, dentre as
quais se destacam:

i. Fracionamento ilícito do licenciamento ambiental, uma vez que supostamente o empreendimento foi
fracionado em um arranjo de diversos "grupos" de instalações

ii. Burla à exigência de anuência do IBAMA, uma vez que a supressão em área superior a 50 (cinquenta)
hectares, conforme determina a Lei da Mata Atlântica, deveria ter a anuência dessa autarquia federal

iii. Dispensa indevida de EIA/RIMA, pois em alguns “grupos” utilizou-se o RAS e não EIA/RIMA

iv. Ausência e insuficiência das compensações ambientais (Mata Atlântica, SNUC etc.)

Ação Civil Pública – Caso: Empreendimento Linear – Desmembramento



Fundamentos da Ação Civil Pública

• Liminarmente, os autores buscaram a suspensão de todas as licenças (prévias, de instalação e, se houver, de

operação) e de todas as autorizações ambientais (de supressão vegetal, de uso alternativo do solo, e quaisquer

outras) expedidas pelo órgão ambiental, bem como que este deixasse de expedir novas autorizações ou licenças e

que a empresa deixasse de praticar quaisquer atos voltados à implantação/construção das instalações integrantes

do empreendimento. Ao final, requereram, entre outros, apresentação de novo EIA/RIMA único, que tratasse do

empreendimento (e seus impactos) como um todo (sem fracionamentos e compartimentações)

• Foi deferido o pedido liminar pelo juízo em primeira instância

• A União, o Estado e empreendedor utilizaram-se de um instrumento jurídico que dá ao presidente do Tribunal a

que couber julgar o recurso o poder de suspender liminarmente os efeitos de decisões judiciais proferidas em

desfavor do Poder Público – Suspensão Liminar de Sentença e de Antecipação de Tutela (SLS/SLAT) – solução

jurídica estabelecida por intermédio deste instrumento, sendo seu resultado favorável à implantação do

empreendimento
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Principais argumentos do SLAT:
i. Independência técnica/operacional e diferença locacional dos empreendimentos

ii. Discricionariedade Técnica do órgão ambiental:

- Desmembramento permitido pela legislação - art. 12 da Resolução Conama nº 237/97: O órgão ambiental

competente definirá, se necessário, procedimentos específicos para as licenças ambientais, observadas a natureza,

características e peculiaridades da atividade ou empreendimento e, ainda, a compatibilização do processo de

licenciamento com as etapas de planejamento, implantação e operação = possibilidade de análise pormenorizada de

cada empreendimento ao invés de análise geral de todos conjuntamente (diversos estudos tornaram as análises

técnicas mais robustas e detalhadas)

- Modalidades de AIAs distintas permitidas pela legislação aplicável, conforme porte dos empreendimentos

- Medidas mitigadoras, compensatórias e programas detalhados, específicos e suficientes

iii. Supressão de vegetação inferior a 50ha no Bioma Mata Atlântica para todos os grupos - dispensada a anuência prévia

da entidade federal. Inclusive, o IBAMA defendeu a individualidade dos empreendimentos
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Suspensão Liminar de Sentença e de Antecipação de Tutela

Conceito:

• A teor do art. 15, caput, da Lei 12.016/2009 (Lei do Mandado de Segurança) e do art. 4.º, caput e § 4.º, da Lei n.º

8.437/92, a execução de sentenças e antecipação de tutela, em demandas movidas em face do Poder Público ou de

seus agentes, pode ser suspensa pelo presidente do tribunal competente para o conhecimento do respectivo recurso, a

pedido do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada

Art. 15. Quando, a requerimento de pessoa jurídica de direito público interessada ou do Ministério Público e para evitar grave lesão à ordem, à

saúde, à segurança e à economia públicas, o presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso suspender, em decisão

fundamentada, a execução da liminar e da sentença, dessa decisão caberá agravo, sem efeito suspensivo, no prazo de 5 (cinco) dias, que será

levado a julgamento na sessão seguinte à sua interposição

[...]

Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a
execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de
direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à
segurança e à economia públicas

Soluções jurídicas - Reflexões 



SLS/SLAT: Pressupostos legais

Pressupostos:

• Pressuposto objetivo: verificação de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade

• Pressuposto finalístico: necessidade de se evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia

públicas

• Os grandes questionamentos envolvem o pressuposto subjetivo – ou seja, quem poderá ajuizar

esse pedido?

A questão, então, que se coloca é: trata-se de instrumento com prerrogativa exclusiva das pessoas jurídicas de direito

público – como a interpretação literal do citado dispositivo levaria a crer –, ou é admissível a ampliação dessa

legitimidade às pessoas jurídicas de direito privado, bastando que estejam caracterizados os aludidos pressupostos

objetivo e finalístico?

Soluções jurídicas - Reflexões 



Considerações Finais

• Na prática, questões fundiárias e socioambientais podem resultar em impeditivos para efetiva exploração dos potenciais

de energia hidráulica

• Soluções técnico-jurídicas criativas e inovadoras são fundamentais para a atuação estratégica nos âmbitos administrativo

e judicial, viabilizando os empreendimentos

• Para o SLS/SLAT em casos de autorizações, é necessário se valer do Diálogo entre as Fontes: Dispositivos Constitucionais

interpretados em conjunto com a Legislação Infraconstitucional aplicável aos regimes de concessões – acreditamos na

viabilidade jurídica do desenvolvimento de teses nesses sentido, tendo em vista a inexistência de obstáculo normativo

• A forma pela qual um potencial hidrelétrico é concedido varia de acordo com o tempo. Inúmeras usinas que hoje se

caracterizam, p.ex., como CGH, já foram contempladas em contratos de concessão. Há alguns anos, não se falava em

autorização de potenciais hidrelétricos, quanto menos em simples registro. Assim, não parece razoável limitar-se ao

regime de concessão para se fazer mão do SLS/SLAT - os demais elementos citados devem ser considerados

• SLS/SLAT pode ser analisado, nos casos concretos, visando a conferir efetividade à exploração dos potenciais de energia

hidráulica de capacidade reduzida

Soluções jurídicas - Reflexões 
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