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Sumário Executivo

o Instituto Soluções elaborou a presente nota com sete recomendações para os deputados federais, em
especial para o relator, Neri Geller (PP/MT). Ela foi feita a partir do texto do substitutivo enviado pelo
gabinete do deputado em 4 de maio de 2021.
O propósito da nota é contribuir para que o projeto seja aprovado na Câmara dos Deputados com um
texto mais claro e preciso tecnicamente, procurando promover maior segurança jurídica a atividades e
empreendimentos passíveis de licenciamento.
Em breve síntese, são nossas recomendações:
➢ Definir avaliação de impactos ambientais;
➢ Redefinir o conceito de impacto ambiental;
➢ Não abordar a dispensa de outorga de direito de uso de recursos hídricos em casos de aplicação de

dispensa de licenciamento ambiental;
➢ Estabelecer critérios para a adoção de procedimento simplificado ou de dispensa de licenciamento

ambiental;
➢ Conferir operacionalidade à diretriz que estabelece o fortalecimento dos instrumentos de mediação e

conciliação;
➢ Diferenciar as finalidades de procedimentos não destinados à participação social;
➢ Prever a elaboração do relatório de participação social ao final das consultas públicas.
A análise foi realizada com o propósito de fornecer contribuições pontuais mas relevantes para o projeto
de lei. As recomendações apresentadas foram escolhidas por terem sido consideradas pelos autores tanto
politicamente viáveis e quanto tecnicamente fundamentadas, visando contribuir efetivamente com o
debate legislativo.

INTRODUÇÃO

A Lei Geral do Licenciamento Ambiental, uma vez aprovada, será uma das mais importantes da
nossa república. A qualidade de seu texto será um fator relevante para diversas atividades
econômicas, em especial empreendimentos de infraestrutura. Ela também é decisiva para um dos
maiores desafios de nosso tempo: o desenvolvimento econômico e social em harmonia com a
garantia de um ambiente ecologicamente equilibrado.

Nesse contexto, o Instituto Soluções elaborou a presente nota com sete recomendações para os
deputados federais, em especial para o relator, Neri Geller (PP/MT). Ela foi feita a partir do texto
do substitutivo enviado pelo gabinete do deputado em 4 de maio de 2021.



O propósito da nota é contribuir para que o projeto seja aprovado na Câmara dos Deputados com
um texto mais claro e preciso tecnicamente, procurando promover maior segurança jurídica a
atividades e empreendimentos passíveis de licenciamento.

As recomendações foram elaboradas considerando a literatura especializada, a legislação de outros
países e a experiência dos autores em órgãos governamentais, na assessoria jurídica no setor privado
e no acompanhamento da tramitação do projeto nos últimos três anos pelo Soluções.

Em virtude da velocidade que a tramitação alcançou nas últimas semanas, não foram analisados os
impactos normativos do projeto em relação ao conjunto de normas do ordenamento jurídico
brasileiro1. Esta nota também não é um artigo destinado à problematização ou à apreciação
acadêmica pormenorizada dos temas abordados.

A análise foi realizada com o propósito de fornecer contribuições pontuais mas relevantes para o
projeto de lei. As recomendações apresentadas foram escolhidas por terem sido consideradas pelos
autores tanto politicamente viáveis e quanto tecnicamente fundamentadas, visando contribuir
efetivamente com o debate legislativo.

RECOMENDAÇÕES

1. Definir avaliação de impactos ambientais

Este é um conceito central para que haja clareza sobre os fundamentos dos instrumentos
normatizados pelo projeto de lei. De acordo o art. 2º, inciso I, da minuta de substitutivo
apresentada, é considerada diretriz para o licenciamento ambiental a realização da avaliação de
impactos ambientais segundo procedimentos técnicos que busquem a sustentabilidade ambiental.

A definição da expressão traria clareza não apenas à Lei Geral do Licenciamento Ambiental mas
também à Lei da Política Nacional de Meio Ambiente (Lei nº 6.938/1981), que traz a avaliação de
impactos ambientais como um de seus instrumentos.

A literatura apresenta definições nas quais a avaliação de impacto ambiental é apresentada tanto
como instrumento analítico quanto como processo, cujo objetivo é antever as consequências de uma
decisão. Luis Enrique Sánchez traz em sua obra Avaliação de Impacto Ambiental: conceitos e métodos
algumas definições2:

O significado e o objetivo da avaliação de impacto ambiental prestam-se a inúmeras
interpretações. Sem dúvida, seu sentido depende da perspectiva, do ponto de vista e do

2 SÁNCHEZ, Luis Enrique. Avaliação de Impacto Ambiental: conceitos e métodos. 3. ed. atual. e aprimorada. São
Paulo: Oficina de Textos, 2020.

1 Merece destaque que no substitutivo apresentado não há revogação expressa de nenhuma resolução do Conselho
Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). Deste modo que mesmo a Resolução CONAMA 237/1997 ou a Resolução
CONAMA 1/1986 não se encontrarão plenamente revogadas (conforme artigo 9º da Lei Complementar nº 95, de 26 de
fevereiro de 1998).



propósito de avaliar impactos. As principais definições de AIA são encontradas em
livros-texto sobre o assunto como:

- Atividade que visa identificar, prever, interpretar e comunicar informações sobre as
consequências de uma determinada ação sobre a saúde e o bem-estar humanos
(Munn, 1975, p. 23)

- Instrumento de política ambiental formado por um conjunto de procedimentos,
capaz de assegurar, desde o início do processo, que se faça um exame sistemático dos
impactos ambientais de uma ação proposta (projeto, programa, plano ou política) e
de suas alternativas, e que os resultados sejam apresentados de forma adequada ao
público e aos responsáveis pela tomada de decisão, e por eles sejam considerados
(Moreira, 1992, p. 33).

- Um processo sistemático que examina antecipadamente as consequências ambientais
de ações humanas (Glasson; Therivel; Chadwick, 1999, p. 4).

- Um processo de exame e de negociação do conjunto de consequências de um projeto
(Leduc; Raymond, 2000, p. 26).

- Avaliação de ações propostas quanto às suas implicações em todos os aspectos do
ambiente, do social ao biofísico, antes que sejam tomadas decisões sobre essas ações e
a formulação de propostas apropriadas às questões levantadas na avaliação (Morgan,
2012, p. 5).

Uma definição sintética é adotada pela International Association for Impact Assessment
(IAIA): “avaliação de impacto, simplesmente definida, é o processo de identificar as
consequências futuras de uma ação presente ou proposta”.

A literatura jurídica brasileira, porém, apresenta definições injustificadamente destoantes3 da lista
apresentada e até mesmo diferentes da forma conceituada em outros países. Para racionalizar a
produção normativa de estados e municípios, considerando deliberações tanto no poder legislativo
quanto no poder executivo (conselhos de meio ambiente, especialmente), é importante que a
legislação federal tenha uma definição consistente.

É positivo que sejam consideradas definições construídas internacionalmente. Para a elaboração da
presente recomendação, foram consideradas as definições constantes na Diretiva 2014/52/UE do
Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014, da União Europeia, e na legislação
ambiental portuguesa.

Origem
Documento
Normativo

Definição de avaliação de impacto ambiental

União
Europeia

Artigo 1º, parágrafo
1, da Diretiva

2014/52/UE do
Parlamento Europeu
e do Conselho de 16

de abril de 2014

No n.o 2, é aditada a seguinte definição:
«g) “Avaliação de impacto ambiental”: um processo que consiste:
i) na preparação de um relatório de avaliação do impacto ambiental pelo
dono da obra, tal como referido no artigo 5.o, n.os 1 e 2,
ii) na realização de consultas a que se refere o artigo 6.o e, se aplicável, o
artigo 7.o,
iii) na análise pela autoridade competente da informação apresentada no
estudo de impacto ambiental e de qualquer informação suplementar
fornecida, se necessário, pelo dono da obra de acordo com o artigo 5.o, n.o 3,
bem como todas as informações relevantes recebidas por via das consultas
previstas nos artigos 6.o e 7.o,
iv) na conclusão fundamentada pela autoridade competente sobre os efeitos
significativos do projeto no ambiente, tendo em conta os resultados da
análise referida no ponto (iii) e, se adequado, do seu próprio exame
complementar, e
v) na integração da conclusão fundamentada pela autoridade competente, em
qualquer das decisões referidas no artigo 8.o-A.»;

3 Ver: MILARÉ, É. Direito do Ambiente. 10 ed. rev., atual, ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais. 1707 p.  p. 756.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0052&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0052&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0052&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0052&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0052&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0052&from=EN


Portugal
Artigo 2º, d, do
Decreto-Lei n.º

151-B/2013

«Avaliação de impacte ambiental» ou «AIA», instrumento de carácter
preventivo da política do ambiente, sustentado na realização de estudos e
consultas, com efetiva participação pública e análise de possíveis alternativas,
que tem por objeto a recolha de informação, identificação e previsão dos
efeitos ambientais de determinados projetos, bem como a identificação e
proposta de medidas que evitem, minimizem ou compensem esses efeitos,
tendo em vista uma decisão sobre a viabilidade da execução de tais projetos e
respetiva pós-avaliação;

Uma possível inspiração é a definição presente na legislação portuguesa, que pode ser reelaborada
com poucas alterações. Dessa forma, sugerimos:

X - avaliação de impacto ambiental: instrumento de caráter preventivo da política nacional de
meio ambiente, baseado na realização de estudos e consultas, com efetiva participação pública e
análise de possíveis alternativas, que tem por objeto a identificação e a previsão dos efeitos
ambientais de empreendimentos e atividades, a identificação e proposição de medidas que evitem,
minimizem ou compensem esses efeitos.

2. Redefinir o conceito de impacto ambiental

Quando tratamos de impacto ambiental, ele vem em consequência de um aspecto, uma ação, uma
característica do empreendimento, por exemplo, uma fábrica pode ou não influenciar a qualidade do
ar ou o clima.

Se estamos falando de uma empreendimento que tem por característica a emissão elevada de
particulados, certamente esse aspecto (emissão elevado de particulados) vai ser determinante para a
qualidade do ar na área em questão, mas se esta fábrica está propondo se instalar com a utilização de
filtros e equipamentos que evitem ou minorem o lançamento de particulados, este aspecto diminui
ou elimina o impacto ambiental.

Da mesma forma, ao analisarmos a operação de uma indústria que faça uso de energia térmica para
a realização de seus processos, estamos a analisar o impacto mediante a intrusão de energia no meio
ambiente, que ocasiona o impacto do aumento da temperatura na região. Neste sentido, ao falarmos
de impacto ambiental, temos de falar em aspectos (matéria ou energia).

Uma vez observada essa questão de se vincular o impacto ao aspecto, temos a possibilidade de se
falar em modulação de características do empreendimento, ao licenciar a atividade o órgão
licenciador pode propor ou solicitar que determinado aspecto seja ajustado para que torne a
atividade menos impactante.

Assim, sugerimos o ajuste no conceito de impacto ambiental, proposto no art. 3, X, no sentido de se
apropriar do conceito já consagrado de impacto ambiental da resolução CONAMA 01/86:

X - impacto ambiental: considera-se impacto ambiental qualquer alteração das propriedades
físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou
energia resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam: a saúde, a
segurança e o bem-estar da população; as atividades sociais e econômicas; a biota; as condições
estéticas e sanitárias do meio ambiente; e a qualidade dos recursos ambientais.

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/513863/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/513863/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/513863/details/normal?l=1


3. Não abordar a dispensa de outorga de direito de uso de recursos
hídricos em casos de aplicação de dispensa de licenciamento ambiental
(art. 8º, inciso VII, do substitutivo)

A instalação e operação de um empreendimento compreende uma série de licenças e autorizações,
cabe destacar que tais atos possuem objetivos específicos. No caso da outorga pelo direito de uso da
água busca-se resguardar a manutenção da quantidade e qualidade do recurso hídrico, os objetivos e
garantias contidos no Código de Águas, dentre os quais: assegurar à atual e às futuras gerações a
necessária disponibilidade de água, em padrões de qualidade adequados aos respectivos usos; a
utilização racional e integrada dos recursos hídricos, incluindo o transporte aquaviário, com vistas ao
desenvolvimento sustentável; a prevenção e a defesa contra eventos hidrológicos críticos de origem
natural ou decorrentes do uso inadequado dos recursos naturais; e incentivar e promover a captação,
a preservação e o aproveitamento de águas pluviais.

Desta forma, entendemos não ser oportuno a previsão de dispensa de tal instrumento, ainda mais
que trata-se de instituto criado pela Lei n. 9.433, de 8 de janeiro de 1997, que institui a Política
Nacional de Recursos Hídricos, cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos,
regulamenta o inciso XIX do art. 21 da Constituição Federal, e altera o art. 1º da Lei nº 8.001, de 13
de março de 1990, que modificou a Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989.

4. Estabelecer critérios para a adoção de procedimento simplificado ou de
dispensa de licenciamento ambiental

O projeto de lei em análise busca propor regulamento geral para a aplicação do instrumento de
licenciamento ambiental, apresentando as tipologias de licenças ambientais e de procedimentos.
Situações em que é possível a adoção de procedimentos simplificados, aglutinações de licenças, uso
de procedimento corretivo e entre outros.

Ocorre que foi incluído, ao presente projeto, rol de atividades que estão automaticamente
dispensadas de licenciamento ambiental ou que devem ser objeto de procedimento simplificado, sem
que haja qualquer tipo de avaliação prévia quanto às características de sua localização, parâmetros da
atividade e aspectos que possam significar ocorrência de impactos. Situações que ignoram as
dinâmicas socioambientais de determinadas regiões, tratando uniformemente realidades
diametralmente distintas.

Esse tipo de dispensa pode ocasionar a sobreposição das atividades com áreas dotadas de certa
fragilidade seja social, econômica ou ambiental. Além de criar dúvidas sobre a exigibilidade de
licenciamento em atividades que possam vir a se sobrepor à áreas com restrições ambientais, tais
como, Unidades de Conservação e Áreas de Proteção Permanente.

Válido lembrar que o afastamento do licenciamento ambiental de atividades potencialmente
poluidoras pode vir a ser considerado inconstitucional frente ao artigo 225 da Constituição Federal.

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.433-1997?OpenDocument


A aprovação do projeto nesses termos é, portanto, um fator de insegurança jurídica.

Neste sentido, propomos que as dispensas e simplificações consignadas sejam substituídas por
parâmetros que vão servir para balizar regulamentações específicas com essa mesma finalidade. O
que se pretende é que dispensas e simplificações encontrem maior respaldo jurídico, de modo a
conferir maior segurança ao empreendedor.

Sugerimos, assim, a exclusão dos artigos 8 e 9 do substitutivo e a inclusão de artigos com a seguinte
redação:

Art. XX Fica autorizados União, Estados, Municípios e Distrito Federal editarem normativas
que dispensem de Licenciamento Ambiental  atividades e empreendimentos que:
I - Estejam de acordo com diretrizes de Zoneamento Econômico Ecológico (ZEE);
II - Sejam categorizados como empreendimentos de baixo potencial poluidor;
III - Não sobreponham poligonais de Unidades de Conservação (UCs) e Áreas de Preservação
Permanente;
§1º. Excetuam se à condição prevista no inciso III a sobreposição às Áreas de Proteção Ambiental
(APAs);
§2º. O órgão gestor das UCs, exceto APA, poderá regular as atividades dispensadas de
licenciamento em seu respectivo plano de manejo.

Art. XX As seguintes tipologias estão dispensadas de licenciamento ambiental, observadas as
condições contidas no artigo anterior:
I – obras de serviço público de distribuição de energia elétrica até o nível de tensão de 69 kV,
realizadas em área urbana ou rural;
II – sistemas e estações de tratamento de água e de esgoto sanitário;
III – pontos de entrega voluntária ou similares abrangidos por sistemas de logística reversa, nos
termos da Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010;
IV – usinas de triagem de resíduos sólidos, mecanizadas ou não, devendo os resíduos ser
encaminhados para destinação final ambientalmente adequada, nos termos da Lei nº 12.305, de
2010;
V – pátios, estruturas e equipamentos para compostagem de resíduos orgânicos, devendo os
resíduos ser encaminhados para destinação final ambientalmente adequada, nos termos da Lei nº
12.305, de 2010;
VI – usinas de reciclagem de resíduos da construção civil, devendo os resíduos ser encaminhados
para destinação final ambientalmente adequada, nos termos da Lei nº 12.305, de 2010; e
VII – ecopontos e ecocentros, compreendidos como locais de entrega voluntária de resíduos de
origem domiciliar ou equiparados, de forma segregada e ordenada em baias, caçambas e
similares, com vistas à reciclagem e outras formas de destinação final ambientalmente adequada.
VII – serviços e obras direcionados à manutenção e melhoramento da infraestrutura em
instalações pré-existentes ou em faixas de domínio e de servidão, incluindo dragagens de
manutenção;
§ 1º As autoridades licenciadoras disponibilizarão, de forma gratuita e automática, nos seus
respectivos sítios eletrônicos, certidão declaratória de não sujeição do empreendimento ou
atividade ao licenciamento ambiental.
§ 2º A não sujeição ao licenciamento ambiental não exime o empreendedor da obtenção, quando
exigível, de autorização de supressão de vegetação nativa, outorga dos direitos de uso de recursos
hídricos ou outras licenças, autorizações ou outorgas exigidas por lei, bem como do cumprimento
de obrigações legais específicas.
§ 3º O empreender deverá manter atualizado informação quanto ao Responsável Técnico pela
operação da atividade ou empreendimento, mantendo inclusive registro de responsabilidade
regularmente ativo no respectivo Conselho de Classe.

Art. XX Estão dispensadas de licenciamento ambiental:



I – de caráter militar previstos no preparo e emprego das Forças Armadas, conforme disposto na
Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999, nos termos de ato do Poder Executivo;
II – obras e intervenções emergenciais de resposta a colapso de obras de infraestrutura, acidentes
ou desastres;
III – obras e intervenções urgentes que tenham como finalidade prevenir a ocorrência de dano
ambiental iminente ou interromper situação que gere risco à vida;
Parágrafo único: As dispensas referidas nos incisos II e III devem ser documentadas mediante
relatório circunstanciado, respectivamente por técnicos da responsável pela prestação do serviço de
manutenção das infraestrutura em colapso ou por agentes da Defesa Civil.

5. Conferir operacionalidade à diretriz que estabelece o fortalecimento dos
instrumentos de mediação e conciliação

O substitutivo estabelece como diretriz para o licenciamento ambiental o fortalecimento das
relações interinstitucionais e dos instrumentos de mediação e conciliação, buscando garantir
segurança jurídica e reduzir ou evitar a excessiva judicialização de conflitos (artigo 2º, IV, do
substitutivo). No entanto, não há previsão de como essa diretriz seria operacionalizada, tampouco a
mediação é em outros trechos do projeto de lei.

A mediação, como instrumento de solução de conflitos permite às partes exporem seus reais
interesses sobre um tema conflituoso e, através do diálogo, facilitado por um terceiro - o mediador -,
negociar, de forma livre e informada, e compor sua disputa. Vemos a mediação como um
instrumento que pode ser de grande valia para a solução das disputas que surgem no decorrer dos
processos de licenciamento ambiental, em especial durante as audiências públicas e outras formas de
participação social previstas no PL, ou ainda, em outros momentos em que surja um conflito de
interesses relacionado à implantação do empreendimento objeto do licenciamento.

Mais do que visar a ratificação de um projeto ou estudo ambiental já pronto, como ocorre hoje com
as audiências públicas, a mediação bem realizada qualifica as partes e grupos afetados pelo projeto
para o debate e permite que o estudo ambiental possa ser revisto ou elaborado contemplando os
reais interesses dos grupos e dos legitimados para a defesa dos interesses difusos e coletivos das
presentes e futuras gerações. A mediação permite ainda que as reais preocupações e interesses de
grupos afetados pelos empreendimentos sejam contemplados e tratados.

A mediação é amplamente usada internacionalmente para compor conflitos ambientais. Há grandes
exemplos de sucesso na implantação de projetos de infraestrutura e instalação de atividades
potencialmente poluidoras nos Estados Unidos e em Portugal, países cujos sistemas podem servir
de benchmark para a inclusão da mediação como meio adequado para uma efetiva participação
social nos processos de licenciamento ambiental no Brasil.

Destarte, sugerimos a inclusão deste artigo:

Art. XX. A critério da autoridade licenciadora competente ou mediante solicitação de qualquer
interessado, poderão ser adotadas técnicas de conciliação e mediação para a solução de conflitos, a
qualquer momento, antes da emissão da licença.



6. Diferenciar as finalidades de procedimentos não destinados à
participação social

O direito a participação, por sua vez, consiste no direito das populações afetadas em ter a sua
opinião levada em conta4. Ele é objeto de acordos internacionais como o Acordo de Escazú, do qual
o Brasil é signatário. A consulta pública e a audiência pública são instrumentos destinados a garantir
este direito, e isso deve ser considerado para que ambas alcancem suas finalidades de modo claro e
com procedimentos objetivos.

A tomada de subsídios técnicos e a reunião participativa, por sua vez, possuem a finalidade de
subsidiar decisões da autoridade licenciadora, de modo que seriam outra modalidade de
procedimento, como “assistência à tomada de decisão”.

Dessa forma, estão sendo considerados no substitutivo como instrumentos de participação social
qualquer procedimento pelo qual o órgão ambiental colha informações da sociedade. Os meios de
efetivação do direito à participação - direito das populações afetadas em ter a sua opinião levada em
conta, tutelado, ressalte-se, por tratados internacionais - são tratados indistintamente em relação à
meios pelos quais a Administração se vale de setores qualificados da sociedade como assistente na
tomada de decisão.

A confusão sobre os propósitos dos procedimentos compromete a clareza das regras e tende
a manter o problema da litigiosidade do licenciamento ambiental, tão deletério para a
segurança jurídica tão pretendida com a edição de uma lei geral para o licenciamento ambiental,
ainda mais ao se tratar daqueles que visam justamente o diálogo social.

Dessa forma sugerimos a alteração das definições de ‘tomada de subsídios técnicos’ e de ‘reuniões
participativas’:

VII – reunião participativa: modalidade de assistência à tomada de decisão da autoridade
licencenciadora no licenciamento ambiental, de forma presencial ou remota, pela qual a
autoridade licenciadora solicita contribuições para auxiliá-la na tomada de decisões;

VIII – tomada de subsídios técnicos: modalidade de de assistência à tomada de decisão da
autoridade licenciadora, realizada presencial ou remotamente no contexto do licenciamento
ambiental, pela qual a autoridade licenciadora solicita contribuições técnicas a especialistas
convidados, com o objetivo de auxiliá-la na tomada de decisões;

Além disso, sugerimos a adequação na seção referente à participação pública:

Seção 6

Da Participação Pública e da Relação da Autoridade Licenciadora com Terceiros Interessados

Art. 35. A participação pública e a relação da autoridade licenciadora com terceiros interessados
no âmbito do licenciamento ambiental se dará por meio de:
I – consulta pública;
II – tomada de subsídios técnicos;

4 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Curso de Direito Ambiental Brasileiro. 24a ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Ed.
Malheiros, 2016. p. 128



III – reunião participativa;
IV – audiência pública;
V – mediação e conciliação.
Parágrafo XX - A mediação e conciliação poderão ser utilizadas durante a reunião participativa,
durante a audiência pública ou em qualquer outro momento em que se justifique para a solução
de um conflito ambiental.

Outra possibilidade é a de se manter a Seção 6 sobre participação pública e criar outras duas seções:
uma sobre a mediação e conciliação e outra sobre a assistência à tomada de decisão da autoridade
licenciadora, normatizando seus respectivos itens.

7. Prever a elaboração do relatório de participação social ao final das
consultas públicas

Não há no substitutivo apresentado previsão a respeito da forma pela qual as contribuições
apresentadas ao final das consultas públicas.

A ausência de previsão nesse sentido compromete a objetividade dos procedimentos e a percepção
de seus propósios para os envolvidos. Nem o público interessado nem proponente da atividade
licenciada têm clareza sobre como elas serão consideradas pela autoridade licenciadora.

Não por acaso, tanto a consulta pública em Portugal5 quanto o inquérito público na França6 são
concluídos com um relatório.

Dessa forma, sugerimos a inclusão de dois parágrafos no artigo que trata da consulta pública:

Art. 36. A consulta pública prevista no inciso I do caput do art. 35 pode, a critério da autoridade
licenciadora, ser utilizada em todas as modalidades de licenciamento previstas nesta Lei com
objetivo de colher subsídios, quando couber, para:
[...]

6 Os inquéritos públicos têm a finalidade de apresentar os impactos de projetos para o público, coletar comentários e
opiniões da população envolvida assim como estabelecer um canal do empreendedor com a comunidade afetada. Ele é
conduzido por um comissário independente e imparcial ou, se necessário, por uma comissão de comissários,
encarregado de zelar pelo devido andamento do procedimento. Durante o período de realização do inquérito, o
comissário ou o presidente da comissão podem receber toda informação que considerarem úteis, visitar os locais
relevantes, atender pessoas preocupadas com o projeto e organizar as reuniões de troca de informações. Ao final, é
gerado um relatório, de aprovação ou reprovação do empreendimento, que também deve indicar contrapropostas que
tenham sido produzidas durante o período do inquérito. As conclusões do relatório e fundamentados são tornados
públicos. O relatório permite que a autoridade competente autorize o projeto ou aprove o plano ou programa para
informar sua decisão, que pode vir a ser apreciada por tribunal administrativo.
As afirmações desta nota de rodapé podem ser verificadas no Código Ambiental da França, artigos L. 123-1, L. 123-4, L.
123-5, L. 123-13, L. 123-15, L. 123-16 e L. 123-19.

5 Em Portugal, a participação popular no procedimento de avaliação de impactos ambientais ocorre por meio de
consultas públicas, nas quais os interessados apresentam pareceres sobre o empreendimento avaliado. Elas são reguladas
pelo Decreto-Lei n.º 151-B/2013. Ver artigos 12 15, 16, 20, 30, 31 e 47. Mais informações também podem ser
encontradas no site: https://apambiente.pt/_cms/view/page_doc.php?id=1119



§3º As contribuições recebidas por escrito no contexto da consulta pública possuem caráter público
e passam a fazer parte da documentação do processo de licenciamento, devendo permanecer
acessíveis a qualquer parte interessada.
§4º Ao final da consulta pública, é facultado ao empreendedor apresentar relatório no qual são
identificadas e apreciadas as opiniões, sugestões e outros contributos do público interessado,
podendo esse relatório ser exigido pela autoridade licenciadora.

CONCLUSÃO

Acreditamos que as contribuições apresentadas possam aprimorar o trabalho realizado na Câmara
dos Deputados para a construção de um texto mais claro e preciso tecnicamente, conferindo maior
segurança jurídica a atividades e empreendimentos passíveis de licenciamento.

Elas podem atender tanto a parlamentares com preocupações ambientalistas quanto àqueles com
abordagens mais próximas das demandas do setor produtivo. Em geral, a polarização política ocorre
em função de falsos antagonismos.

Dessa forma, elas podem ser úteis não apenas para o aperfeiçoamento do texto, mas também para a
construção de consensos.

As recomendações apresentadas não são baseadas em interesses de grupos específicos. Elas visam
conferir à futura Lei Geral do Licenciamento Ambiental precisão, clareza, adequação técnica e
alinhamento às melhores práticas internacionais.


