
                                                                                                                                

EXCELENTÍSSIMO(A)  SENHOR(A)  JUIZ(A)  FEDERAL  DA  6ª  VARA  DA  SEÇÃO

JUDICIÁRIA DO ESTADO DA BAHIA

URGENTE

“Se queremos que tudo continue com está, é

preciso que tudo mude. Fui claro?1”

Ação civil pública n. 0025632-95.2016.4.01.3300

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA

BAHIA, pelos Procuradores da República e Promotores de Justiça subscritores, vem expor

e requerer o que se segue.

I.

A NOVA TENTATIVA DE MANTER A DESREGULAMENTAÇÃO DO LICENCIAMENTO

AMBIENTAL DAS ATIVIDADES E EMPREENDIMENTOS AGROSSILVIPASTORIS NO

ESTADO DA BAHIA  - EDIÇÃO DO DECRETO ESTADUAL N. 16.963/2016

O Ministério Público Federal e o Ministério Público do Estado da Bahia ajuizaram a

presente ação civil  pública  em face do ESTADO DA BAHIA e do INEMA apontando a

invalidade Decreto Estadual nº 15.682/2014 que isentava de licenciamento ambiental os

empreendimentos agrossilvipastoris, afrontando o quanto previsto na Constituição Federal,

nas normas gerais de proteção ao meio ambiente editadas pela União e, também, o quanto

previsto na Política de Meio Ambiente e de Proteção à Biodiversidade do Estado da Bahia

(Lei Estadual n. 10.431/2006).

1 LAMPEDUSA, Giuseppe Tomasi di. O Gattopardo. Rio de Janeiro: BestBolso, 2007, p. 69.
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Buscou-se,  com  a  referida  ação  civil  pública,  i)  a  declaração  da  ilegalidade  do

Decreto Estadual nº 15.682/2014, com efeitos ex tunc, e ii) obrigar o INEMA a promover o

licenciamento  ambiental  das  atividades  agrossilvipastoris  de  acordo  com  a  legislação

ambiental federal em vigência, sob pena de multa.

Como já apontado na petição inicial do presente feito, o licenciamento ambiental é um

instrumento Política Nacional do Meio Ambiente (art. 9º, IV, da Lei n. 6.938/81) e da Política

Estadual de Meio Ambiente e de Proteção à Biodiversidade (art. 6º, X, da Lei Estadual n.

10.431/2006), obrigatório para se licenciar atividades ou empreendimentos utilizadores de

recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma,

de causar degradação ambiental (art. 2º, I, da LC n. 140/2011).

Desta forma, a localização, implantação, operação e alteração de empreendimentos e

atividades que utilizem recursos ambientais, bem como os capazes de causar degradação

ambiental  dependerão  de  prévio  licenciamento  ambiental  (art.  42  da  Lei  Estadual  n.

10.431/2006).

Os  empreendimentos  e  atividades  agrossilvipastoris,  notadamente  aquelas

relacionadas à agricultura, à pecuária e à silvicultura, estão submetidos ao licenciamento

ambiental,  conforme  disposto  expressamente  no  Anexo  I  da  Resolução  CONAMA  n.

237/1997.

Ocorre que, após o ajuizamento da presente ação civil pública, o ESTADO DA BAHIA

editou o Decreto Estadual n. 16.963, de 17 de agosto de 2016 (cópia em anexo), alterando

novamente o Decreto Estadual n. 14.024/2012, na tentativa de manter – agora de forma

dissimulada  –  a  desregulamentação  do  controle  administrativo-ambiental  dos

empreendimentos  e  atividades  agrossilvipastoris,  objeto  do  Decreto  Estadual  nº

15.682/2014.

Afirma-se  isso  porque,  enquanto  o  Decreto  Estadual  nº  15.682/2014  cuidava  de

isentar  os  empreendimentos  e  atividades  agrossilvipastoris  de  se  submeter  ao

licenciamento  ambiental,  o  novel  Decreto  Estadual  n.  16.963/2016  submete  os  novos

empreendimentos  e  os  já  consolidados  ao  denominado  “procedimento  especial  de

licenciamento ambiental”,  que, em verdade, limita-se a simples exigência de declaração

eletrônica de conformidade à legislação.
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Como se demonstrará no curso desta petição, o licenciamento ambiental através de

declarações  preenchidas  eletronicamente,  sem  a  obrigatoriedade  da  elaboração  de

estudos ambientais, e de vistoria pelo órgão técnico competente, nada mais é do que uma

dispensa dissimulada, na qual a única exigência do órgão público é que o empreendedor

tenha  acesso  à  internet  e  a  uma  impressora  para  o  preenchimento  de  formulário  e

impressão da licença ambiental respectiva.

II.

O SIMULACRO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL CRIADO (ILICITAMENTE)

PELO DECRETO ESTADUAL N. 16.963/2016 E O OS DANOS AO MEIO AMBIENTE

Da leitura do texto do Decreto Estadual n. 16.963/2016, percebe-se, claramente, que

o denominado procedimento especial de licenciamento ambiental, ao qual passaram a se

sujeitar  os  empreendimentos  e  atividades  agrossilvipastoris  (novos  e  consolidados),

classificados  como  agricultura  (sequeiro  e  irrigada)  ou  pecuária  extensiva  (art.  1º  do

Decreto Estadual n. 16.963/2016, que deu nova redação aos arts. 135 a 140 do Decreto

Estadual  n.  14.024/2012),  apenas aparenta conferir  algum controle ao uso de recursos

naturais  e  à  possibilidade  de  degradação  ambiental  por  parte  destas  atividades

econômicas.

Afirma-se que, em verdade, o Estado da Bahia buscou manter a desregulamentação

ambiental das atividades e empreendimentos agrossilvipastoris iniciada com a edição do

Decreto Estadual n. 15.682/2014, que isentava tais atividades do licenciamento ambiental,

a partir da criação de um simulacro de licenciamento ambiental, que nada mais é do que

uma autorização administrativa eletrônica para suprir  a exigência legal,  sem que haja a

elaboração  de  qualquer  estudo  ambiental  ou  vistoria  prévia,  uma  verdadeira

“autorregulação ambiental”.

O art. 1º do Decreto Estadual n. 16.963/2016 modificou a redação dos artigos 135,

136, 137, 138, 139 e 140 do Decreto nº 14.024, de 06 de junho de 2012, que passaram a

vigorar com a seguinte redação:

“SEÇÃO VI - DOS EMPREENDIMENTOS AGROSSILVOPASTORIS”
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“Art. 135. As atividades ou empreendimentos agrossilvopastoris a serem implantados deverão
observar as regras estabelecidas no Anexo IV, para fins de enquadramento do procedimento
de licenciamento ambiental, sujeitando-se, ainda, ao registro no Cadastro Estadual Florestal
de  Imóveis  Rurais  -  CEFIR e  ao  requerimento,  quando  necessário,  da  autorização  para
supressão de vegetação e da outorga de direitos  de uso de recursos hídricos.  Parágrafo
único.  Os pedidos de supressão de vegetação nativa das atividades ou empreendimentos
agrossilvopastoris a serem implantados em áreas com remanescente de formações vegetais
nativas,  que  impliquem  em  uso  alternativo  do  solo,  deverão  observar  as  disposições  do
Decreto nº 15.180, de 02 de junho de 2014, e o enquadramento definido no Anexo IV do
Decreto nº 14.024/2012.”

“Art.  136.  As novas atividades ou empreendimentos agrossilvopastoris,  classificados como
Agricultura  (Agricultura  de Sequeiro e Agricultura  Irrigada)  ou Pecuária  Extensiva,  estarão
sujeitos a procedimento especial de licenciamento ambiental, através de cadastro específico
no Sistema Estadual de Informações Ambientais e Recursos Hídricos – SEIA.
§1º  -  A  regularidade  ambiental  para  os  empreendimentos  e  atividades  agrossilvopastoris
previstos no caput será concedida eletronicamente, atendidos, entre outros requisitos:
I - a comprovação da regularidade das áreas de preservação permanente e da reserva legal,
nos termos do Decreto 15.180/2014; 
II - o cadastramento no Cadastro Estadual Florestal de Imóveis Rurais - CEFIR, previsto no
art. 14 da Lei nº 10.431/2006; 
III - a comprovação da concessão de autorização de supressão de vegetação nativa, quando
couber; 
IV - a comprovação da concessão de outorga de direito de uso de recursos hídricos, quando
couber; 
V - a declaração de correta utilização de agrotóxicos e destinação adequada das respectivas
embalagens e dos demais resíduos agrossilvopastoris; 
VI - a declaração de utilização de práticas de conservação do solo, água e biota, inclusive de
adoção  de  sistema  de  integração  lavoura-pecuária-floresta  e  suas  variações,  cultivos
orgânicos,  de  adoção  de  boas  práticas  de  produção  agropecuária  ou  outros  sistemas
agroecológicos; 
VII  -  a declaração de não introdução de espécies geneticamente modificadas previamente
identificadas  pela  CTNBio  como  Classe  de  Risco  4,  potencialmente  causadoras  de
significativa degradação do meio ambiente. 
§2º - O cumprimento dos requisitos estabelecidos no parágrafo anterior permitirá a expedição
da autorização por procedimento especial de licenciamento. 
§3º  -  As  atividades  ou  empreendimentos  agrossilvopastoris  que  necessitem  realizar
supressão  de  vegetação  nativa  ou  utilizar  recursos  hídricos  somente  terão  seu  cadastro
concluído e expedição da autorização por procedimento especial  de licenciamento após a
realização  da  inspeção  técnica  e  emissão  dos  correspondentes  atos  autorizativos  pelo
INEMA. 
§4º - As atividades ou empreendimentos agrossilvopastoris que pretendam a introdução de
espécies geneticamente modificadas previamente identificadas pela CTNBio como Classe de
Risco  4,  potencialmente  causadoras  de  significativa  degradação  do  meio  ambiente,
dependerão de prévia licença ambiental. 
§5º - Os procedimentos, documentos e estudos necessários ao requerimento da autorização
por  procedimento  especial  de  licenciamento  serão definidos  em ato  normativo próprio  do
Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos – INEMA.”

“Art. 137. Os proprietários ou possuidores responsáveis por empreendimentos ou atividades
rurais consolidadas deverão, para fins de regularização ambiental da atividade, observar as
regras estabelecidas pelo Decreto nº 15.180/2014, nos termos do novo Código Florestal, Lei
nº 12.651/2012, sujeitando-se, ainda, ao requerimento de regularidade ambiental, mediante
procedimento  especial  de  licenciamento  ambiental,  através  do  Sistema  Estadual  de
Informações Ambientais e Recursos Hídricos – SEIA, nos termos elencados no art. 136.” 

“Art. 138. Deverá ser observada a Resolução Conama nº 458, de 16 de julho de 2013, para o
licenciamento  ambiental  das  atividades  agrossilvopastoris  e  empreendimentos  de
infraestrutura realizados em assentamentos de reforma agrária. Parágrafo único. A agricultura
familiar, definida nos termos da Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006, somente dependerá de
prévio  licenciamento  ambiental  quando  descaracterizar  a  cobertura  vegetal  existente  e
prejudicar a função ambiental da área, devendo, contudo, ser realizado o Cadastro Estadual
Florestal  de Imóveis Rurais - CEFIR, previsto no art.  14 da Lei  10.431/2006,  atendido ao
disposto em regulamentação específica do INEMA.” 
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“Art. 139. O plantio e a condução de espécies florestais nativas ou exóticas, próprios ou de
terceiros, diretamente vinculados a Plano de Suprimento Sustentável – PSS, dependerão de
prévio licenciamento ambiental no órgão ambiental estadual competente. 
§1º - O plantio e a condução de espécies florestais nativas ou exóticas, não vinculados a
Plano de Suprimento Sustentável – PSS, em áreas de cultivo agrícola e pecuária alteradas,
subutilizadas ou abandonadas independem de licença ou autorização. 
§2º - As atividades previstas no parágrafo anterior deverão estar previamente registradas no
órgão  ambiental  estadual  competente,  por  meio  do  Sistema  Estadual  de  Informações
Ambientais e Recursos Hídricos – SEIA, no prazo de até 01 (um) ano do plantio, com vistas a
resguardar os direitos futuros de exploração e corte de espécies florestais plantadas. 
§3º - A exploração e o corte de espécies florestais nativas plantadas deverão ser previamente
aprovados para fins de controle de origem.” 

“Art. 140. As atividades ou os empreendimentos realizados em mais de uma propriedade ou
posse  rural,  que  caracterizem  empreendimento  único,  serão  licenciados  pelo  conjunto,
considerando  toda  a  cadeia  produtiva  e  a  totalidade  das  atividades  agrossilvopastoris
abrangidas.  Parágrafo  único.  O  fracionamento  de  empreendimentos  para  fins  de  não
tipificação do quanto previsto no caput  deste artigo sujeitará o empreendedor  às sanções
administrativas cabíveis.”
 

Por sua vez, o art. 2º do Decreto Estadual n. 16.963/2016 modifica o Anexo IV do

Regulamento aprovado pelo Decreto nº 14.024/2012, substituindo pelo Anexo I do Decreto

mais recente.

Como bem destacado no parecer técnico n. 27/2016 – CEAMA, elaborado pelo corpo

técnico  do  Centro  de Apoio  Operacional  do  Meio  Ambiente  e  Urbanismo do Ministério

Público  do  Estado  da  Bahia  (em  anexo),  o  texto  do  §  5º  do  art.  136  do  Decreto  nº

14.024/2012,  com  a  redação  dada  pelo  Decreto  16.963/2016,  cita  que  os  estudos

necessários ao requerimento da autorização por procedimento especial de licenciamento

serão  definidos  em  ato  normativo  próprio  do  Instituto  do  Meio  Ambiente  e  Recursos

Hídricos – INEMA.

Ocorre que o ato editado pelo INEMA (Portaria INEMA n. 12.251, de 18 de agosto de

2016, em anexo) não exige qualquer estudo ambiental, exigindo, no máximo, o “Formulário

de Caracterização do Empreendimento (FCE)”, o qual conterá apenas declaração de todas

as  atividades  agrossilvipastoris  sujeitas  ao  procedimento  especial  de  licenciamento

ambiental abrangidas pelo empreendimento (art. 2º, IV).

Deste  modo,  a  regularidade  ambiental  para  os  empreendimentos  e  atividades

agrossilvipastoris  será  concedida  eletronicamente,  sendo  emitida  autorização  para

procedimento  especial  de  licenciamento,  de forma automática,  bastando  apenas  que o

interessado  preencha  o  formulário  on  line  disponível  no  endereço  eletrônico

http://sistema.seia.ba.gov.br/
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Esse  simulacro  de  licenciamento  ambiental,  além  de  afrontar  os  princípios

constitucionais  da prevenção e precaução em matéria ambiental,  da obrigatoriedade da

realização  prévia  de  EIA/RIMA  para  as  atividades  potencialmente  causadoras  de

significativa degradação do meio ambiente, da informação e participação, da vedação ao

retrocesso em matéria ambiental, bem como viola a competência da União para legislar

sobre normas gerais de proteção ao meio ambiente e de controle da poluição e, mais,

excede o âmbito regulamentar próprio dos decretos, incorrendo em franca ilegalidade.

É certo que a adoção de um simulacro de licenciamento ambiental importa – além de

inconstitucionalidade e ilegalidade flagrantes – na não identificação dos danos potenciais

ao meio ambiente – inclusive os sinérgicos – e na não fixação de condicionantes e medidas

mitigadoras/compensatórias,  imprescindíveis  para  a  preservação  e  restauração  de

processos ecológicos essenciais.

Sabe-se que o desenvolvimento das atividades agrossilvipastoris importa numa série

de impactos ambientais (corte raso da cobertura de vegetação natural de grandes áreas,

degradação e perdas de nutrientes dos solos, eliminação e/ou redução da fauna e flora

nativas,  poluição  dos  corpos  hídricos  em decorrência  do uso  de produtos  veterinários,

agrotóxicos e fertilizantes químicos, redução da capacidade de infiltração da água no solo

devido à compactação, assoreamento do leito dos rios, dentre outros) que precisam ser

evitados e controlados.

Por consequência direta da ausência de um efetivo controle estatal prévio sobre as

atividades agrossilvipastoris – situação consagrada com a edição do Decreto Estadual n.

16.963/2016 – o ESTADO DA BAHIA e unidades da Federação adjacentes sofrerão grave

degradação ambiental, a exemplo da perda de capacidade de suporte do meio, decorrente

de vastas áreas de monocultura (silvicultura), comprometendo processos ecossistêmicos

significativos, como a reprodução vegetal (há supressão de vegetação em larga escala) e

animal  (não  há alimento  suficiente,  isolamento  populacional  ou  perda  de  qualidade  da

matriz, com risco de extinção de espécimes); perda de biodiversidade – em determinada

unidade da paisagem, como a bacia hidrográfica, o percentual de área utilizada para a

produção ultrapassa o limite possível para a sobrevivência das espécies animais e vegetais

na região; erosão ou empobrecimento genético da fauna e flora – diminuição populacional

por  perda de hábitat,  de conectividade e isolamento  das populações animal  e vegetal,

tornando-as  frágeis  geneticamente  e  mais  susceptíveis  a  eventos  estocásticos  como
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alterações  climáticas,  pragas  ou  superexploração,  o  que  ocasiona  extinção  local;

isolamento e depleção dos vínculos e comunidades humanas locais  – vastas áreas de

produção levam à expulsão de pequenos proprietários rurais e à extinção ou diminuição de

pequenos povoados rurais, impactando a produção agrícola; perda de segurança alimentar

regional – compreendida como deficit da capacidade de produção de alimentos em nível

local, notadamente em áreas de vastas produções silviculturais.

Desta forma, torna-se imprescindível à proteção do meio ambiente a declaração da

invalidade do Decreto Estadual n. 16.963/2016, determinando-se aos réus que cumpram

fielmente  as  normas protetivas  ambientais  consagradas  na  Constituição  Federal  e  nas

normas gerais editadas pela União.

III.

A ILEGALIDADE DA CRIAÇÃO DE NOVA TIPOLOGIA DE LICENCIAMENTO

AMBIENTAL ATRAVÉS DE DECRETO REGULAMENTAR

Novamente, o Estado da Bahia incorre em grave ilegalidade ao expedir decreto com

vista a alterar a regulamentação da Lei nº 10.431/2006, que instituiu a Política de Meio

Ambiente e de Proteção à Biodiversidade do Estado da Bahia.

É sabido que o decreto regulamentar é um ato normativo secundário que deve estrita

obediência ao conteúdo da lei, sobe pena de incorrer em vício de ilegalidade. Ao Chefe do

Poder Executivo incumbe a expedição de decretos e regulamentos para a fiel execução

das leis,  conforme disposto no art. 84, IV, da Constituição Federal e no art. 105, V, da

Constituição do Estado da Bahia, sendo-lhe vedado, ultrapassar tal limite.

Dado o caráter secundário, vinculado e subordinado do decreto regulamentar, como é

o  caso  do  Decreto  Estadual  n.  16.963/2016,  não  pode  ele  inovar  a  ordem  jurídica,

sujeitando-se, caso contrário, ao controle de legalidade.

Neste sentido, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, precedentes

de observância obrigatória, nos termos do art. 927, V, do CPC-2015 (ADI 4176/DF-AgR,

Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 1º/8/12, ADI nº 2.413, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 16/8/02).
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No caso do Decreto Estadual n. 16.963/2016, houve a criação de nova tipologia de

licenciamento ambiental “procedimento especial de licenciamento ambiental”, que resultará

na expedição de uma “Autorização por Procedimento Especial de Licenciamento” (art. 2º,

§1º,  da  Portaria  INEMA  n.  12.25/2016),  em  desacordo  ao  quanto  previsto  na  Lei  n.

10.431/2006, inovando a ordem jurídica e, portanto, incorrendo em patente ilegalidade.

De acordo com o teor do art. 42 da Lei Estadual n. 10.431/2006 (Política Estadual de

Meio  Ambiente  e  de  Proteção  à  Biodiversidade  do  Estado  da  Bahia),  a localização,

implantação, operação e alteração de empreendimentos e atividades que utilizem recursos

ambientais, bem como os capazes de causar degradação ambiental, dependerão de prévio

licenciamento  ambiental. Por  sua  vez,  o  seu  art.  44  dispõe  que  o  procedimento  de

licenciamento  ambiental  considerará  a  natureza,  o  porte  e  potencial  poluidor  dos

empreendimentos  e  atividades,  as  características  do  ecossistema  e  a  capacidade  de

suporte  dos recursos ambientais  envolvidos,  dentre  outros critérios estabelecidos  pelos

órgãos do SISEMA.

Já o art. 45 da Lei Estadual n. 10.431/2006 especifica os tipos de licença que o órgão

ambiental (INEMA) expedirá, são elas: I - Licença Prévia (LP); II - Licença de Instalação

(LI); III - Licença Prévia de Operação (LPO); IV - Licença de Operação (LO); V - Licença de

Alteração (LA); VI - Licença Unificada (LU); VII - Licença de Regularização (LR)2; e VIII -

Licença Ambiental por Adesão e Compromisso (LAC)3, sem fazer qualquer referência

Há a previsão na Lei Estadual n. 10.431/06 da possibilidade de serem instituídos

procedimentos especiais  para o licenciamento  ambiental, de acordo com a localização,

natureza, porte e características dos empreendimentos e atividades, dentre os quais: I -

procedimentos simplificados, que poderão resultar na expedição isolada ou sucessiva das

licenças,  conforme definido  em regulamento;  II  -  expedição  de licenças  conjuntas  para

empreendimentos similares, vizinhos ou integrantes de pólos industriais, agrícolas, projetos

urbanísticos  ou  planos  de  desenvolvimento  já  aprovados  pelo  órgão  governamental

competente,  desde  que  definida  a  responsabilidade  legal  pelo  conjunto  de

empreendimentos  e  atividades;  III  -  procedimentos  simplificados  para  a  concessão  da

Licença de Alteração - LA e da renovação da Licença de Operação  - LO das atividades e

2 Dispositivo legal objeto de arguição de inconstitucionalidade pelo Procurador-Geral da República através da
ADI n. 5014, em trâmite perante o Supremo Tribunal Federal (cópia em anexo).
3 Dispositivo legal objeto de arguição de inconstitucionalidade pelo Procurador-Geral da República através da
ADI n. 5014, em trâmite perante o Supremo Tribunal Federal (cópia em anexo).
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empreendimentos que implementem planos e programas voluntários de gestão ambiental e

práticas  de produção  mais  limpa  visando  à  melhoria  contínua  e  ao aprimoramento  do

desempenho ambiental.

Do cotejo dos dispositivos da Lei Estadual n. 10.431/06 acima citados, visualiza-se,

claramente,  que  não  há  a  previsão  legal  de  se  instituir  um  procedimento  especial  de

licenciamento ambiental, através da concessão de regularidade ambiental eletronicamente

mediante  o  simples  preenchimento  de  cadastro  no  Sistema  Estadual  de  Informações

Ambientais e Recursos Hídricos – SEIA.

A modalidade procedimento especial de licenciamento ambiental para atividades ou

empreendimentos agrossilvipastoris, criada pelo Decreto Estadual n. 16.963/2016, não se

enquadra no rol especificado no art. 45 da  Lei Estadual n. 10.431/06, tampouco guarda

observância com os requisitos traçados no art. 46 da referida lei (localização, natureza,

porte e características dos empreendimentos e atividades), como ser percebe da simples

leitura de seus dispositivos.

A criação de um procedimento especial de licenciamento ambiental para atividades

ou  empreendimentos  agrossilvipastoris,  cujo  processamento  se  dá  apenas  com  o

preenchimento de cadastro eletrônico no sistema de informações ambientais  do INEMA

(SEIA),  que ensejará,  automaticamente,  a expedição de “Autorização por  Procedimento

Especial  de  Licenciamento”,  conforme  expresso  no  art.  1º,  §1º,  da  Portaria  INEMA  n.

12.521/2016, não encontra amparo na própria lei estadual se pretendia regulamentar.

A circunstância do Decreto Estadual n. 16.963/2016 extravasar o espectro de atuação

que lhe é permitido, criando tipologia de licenciamento ambiental à revelia do texto da lei, é

razão mais do que suficiente para se declarar a ilegalidade de todo o seu conteúdo, nos

exatos  termos da orientação jurisprudencial  do plenário do STF, que é de observância

obrigatória (art. 927, V, do CPC-2015).

IV.
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OS VÍCIOS DE INCONSTITUCIONALIDADE QUE AFETAM O DECRETO ESTADUAL N.

16.963/2016 

As razões para a invalidação do Decreto Estadual n. 16.963/2016, com eficácia  ex

tunc, apoiam-se, também, na violação direta a dispositivos da Constituição Federal, que

ensejam o controle difuso de constitucionalidade.

Com  já  exposto  na  petição  inicial,  a  Constituição  Federal  de  1988  previu  a

competência legislativa concorrente entre União, Estados e Distrito Federal para tratar de

florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos

naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição (art. 24, VI).

À  União  o  texto  constitucional  reservou  a  competência  de  legislar  sobre  normas

gerais  (art.  24,  §§  1º  e  2º),  ficando  com os Estados  e  Distrito  Federal  a  competência

legislativa  suplementar,  devendo  essa  última  observar  fielmente  todo  o  arcabouço

legislativo federal, sob pena de invalidade.

Assim,  no atual  sistema constitucional  de  repartição de competências  legislativas

sobre o meio ambiente,  verifica-se o estabelecimento de um  quadro normativo geral,  e

também de um  patamar legislativo mínimo em termos de proteção ambiental,  a  serem

respeitados pelos Estados-membros,  Distrito  Federal  e Municípios,  no exercício de sua

competência legislativa concorrente.

Desse modo, editada norma de âmbito federal/nacional que verse sobre proteção do

meio  ambiente,  incumbe  aos  Estados-membros  regulamentarem  questões  específicas,

sempre  em  consonância  com  a  legislação  federal,  sob  pena  de

inconstitucionalidade/ilegalidade  formal  orgânica,  por  inobservância  ao  sistema

denominado na doutrina de “fidelidade federal”4. 

Nesta linha,  a Lei  n.  6.938/8,  que instituiu a Política Nacional  do Meio Ambiente,

incumbiu  ao  Conselho  Nacional  do  Meio  Ambiente  –  CONAMA  –  a  atribuição  de

estabelecer normas e critérios para o licenciamento de atividades efetiva ou potencialmente

poluidoras a ser promovido pelos Estados (art. 8º, I, da Lei n. 6.938/81). 

4 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 17ª ed. São Paulo. Malheiros, 2009, p. 119.
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Deste modo, os Estados-membros estão submetidos às normas e aos critérios de

licenciamento  ambiental  enunciados  nas  resoluções  editadas  pelo  CONAMA,  devendo

adotá-los como parâmetro mínimo para a sua atividade administrativa de ente licenciador.

Não foi, entretanto, essa a postura legislativa adotada pelo ESTADO DA BAHIA ao

editar  o  Decreto  Estadual  n.  16.963/2016  ao  criar  um  procedimento  especial  de

licenciamento  ambiental  para  atividades  ou  empreendimentos  agrossilvipastoris,  cujo

processamento se dá apenas com o preenchimento de cadastro eletrônico no sistema de

informações  ambientais  do  INEMA  (SEIA),  resultando  na  expedição,  automática,  de

“Autorização por Procedimento Especial de Licenciamento”.

Ao estabelecer uma nova tipologia de licenciamento ambiental, sem a observância da

natureza,  características  e  peculiaridades  da  atividade  ou  empreendimento  e,  ainda,  a

compatibilização  do  processo  de  licenciamento  com  as  etapas  de  planejamento,

implantação e operação, simplificando o procedimento de controle ambiental das atividades

e empreendimentos agrossilvipastoris,  independentemente de possuir pequeno potencial

de impacto ambiental, o ESTADO DA BAHIA excedeu a sua competência legislativa em

matéria ambiental, afrontando o quanto disciplinado nas Resoluções CONAMA n. 237/97,

284/01, 312/02, 413/09 e 458/13.

Através da Resolução CONAMA n.  237/97,  a União facultou aos entes federados

estabelecerem  procedimentos  simplificados  para  as  atividades  e  empreendimentos  de

pequeno potencial  de  impacto ambiental,  os quais  deverão ser,  previamente,  aprovado

pelos respectivos Conselhos de Meio Ambiente.

Assim,  sendo  do  interesse  do  estado-membro  simplificar  o  procedimento  de

licenciamento  ambiental,  é  imprescindível  que  submeta  a  proposta,  fundamentada  em

estudos técnicos elaborados por especialistas, ao seu Conselho de Meio Ambiente, em

adesão ao quanto disciplinado nas normas gerais fixadas nas resoluções do CONAMA.

Esclareça-se que diversas resoluções do CONAMA já cuidam de hipóteses em que

se  faculta  a  simplificação  do  procedimento  de  licenciamento  ambiental,  algumas  delas

relacionadas às atividades agrossilvipastoris. Podem ser enumeradas as seguintes:
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Res. CONAMA no 284/01: Faculta  a  simplificação  de  empreendimentos  de  irrigação  da
categoria A, desde que aprovada pelo Conselho de Meio Ambiente;

Res. CONAMA no 312/02: Faculta a simplificação de empreendimentos de carcinicultura de
pequeno porte, cuja área inundada seja menor ou igual a 10ha;

Res. CONAMA no 413/09: Faculta  a  simplificação  de empreendimentos  de aquicultura  de
pequeno porte, independentemente do potencial de severidade das espécies, e dos de médio
porte com baixo potencial de severidade das espécies;

Res. CONAMA no 458/13: Estabelece o  licenciamento  simplificado  para  empreendimentos
de  infraestrutura  e  para  as  atividades  agrossilvipastoris  em  assentamentos  de  reforma
agrária.

Por  óbvio,  dado o  seu caráter  de norma geral,  havendo resolução específica  do

CONAMA detalhando os critérios em que se faculta a simplificação do licenciamento de

atividades  e  empreendimentos  de  pequeno  potencial  de  impacto  ambiental,  cabe  ao

estado-membro  optar  por  implantar  o  procedimento  simplificado  naquelas  estreitas

hipóteses ou manter o ordinário

Destaque-se  ser  defeso  ao  estado-membro  incluir,  dentre  as  atividades  e

empreendimentos submetidos ao procedimento de licenciamento ambiental  simplificado,

aqueles que possam causar impacto ambiental de porte superior ao definido na Resolução

CONAMA no 237/97, sob pena de usurpação da competência legislativa da União.

Por conseguinte,  houve usurpação da competência legislativa da União quando o

Decreto  Estadual  n.  16.963/2016  criou  um  procedimento  especial  de  licenciamento

ambiental – eletrônico e desprovido de qualquer exigência de estudo ambiental ou vistoria

prévia  –  simplificando,  ou  melhor,  i  sentando  de  forma  dissimulada,  as  atividades  e

empreendimentos agrossilvipastoris da necessária regulação estatal, em franco prejuízo ao

meio ambiente.

É preciso destacar que o Decreto Estadual n. 16.963/2016 também incorreu em grave

inconstitucionalidade  ao  possibilitar  que  todas  as  atividades  e  empreendimentos

agrossilvipastoris – inclusive aqueles com potencial de causar significativa degradação do

meio ambiente – consigam sua regularidade ambiental formal sem a exigência prévia de

elaboração de estudo de impacto ambiental,  afrontando diretamente o conteúdo do art.

225, §1º, IV, da Constituição Federal.

A especificação das atividades e empreendimentos agrossilvipastoris potencialmente

causadores  de  significativa  degradação  do  meio  ambiente  –  e,  portanto,  sujeitos  à

exigência  de  estudo  prévio  de  impacto  ambiental  (art.  225,  IV,  da  CF/88)  –  também

encontra-se  normatizada,  em  regras  gerais  de  observância  cogente  pelos  Estados-
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membros, pelo CONAMA, a saber: a resolução CONAMA n. 01/86 e a resolução CONAMA

n. 284/01.

Estabelece  o  art.  2º,  XVII,  da  resolução  CONAMA  n.  01/86,  que  os  projetos

agropecuários que contemplem áreas acima de 1.000 hectares ou menores, tratando-se de

áreas significativas em termos percentuais ou de importância do ponto de vista ambiental,

inclusive nas áreas de proteção ambiental,  dependerão de elaboração e  aprovação de

EIA/RIMA.

Na  mesma  direção,  a  resolução  CONAMA  n.  284/01  determina  que  os

empreendimentos de irrigação com área maior que 1000 hectares serão classificados na

categoria C e demandarão a elaboração e aprovação de EIA/RIMA para a expedição de

licença prévia (LP).

Como se percebe, ao não prever que o licenciamento ambiental  das atividades e

empreendimentos  agrossilvipastoris  com potencial  para  causar  significativa  degradação

ambiental dependesse da prévia elaboração e aprovação de EIA/RIMA – dispensando-os,

implicitamente, desta exigência constitucional – o Decreto Estadual n. 16.963/2016 violou a

lógica sistemática da distribuição de competência legislativa, porquanto apenas uma norma

federal possui aptidão para excluir hipóteses específicas da exigência de elaboração de

EIA/RIMA.

O Supremo Tribunal  Federal,  ao  discutir  a  constitucionalidade  de  dispositivo  que

isentava  o  estudo  prévio  de  impacto  ambiental  nas  áreas  florestadas  ou  objeto  de

reflorestamento  para  fins  empresariais,  explicitou  que  “(…)  pela  lógica  sistemática  da

distribuição de competência legislativa, apenas lei federal seria apta a excluir hipóteses à

incidência do aludido preceito geral,  já que se trata de matéria nitidamente inserida no

campo de abrangência das normas gerais sobre conservação da natureza e proteção do

meio ambiente e, não de normas complementares que são da atribuição constitucional dos

Estados membros (art. 24, inc. VI, da CF)” (ADI 1086-MC/SC, Rel. Min. ILMAR GALVÃO,

Tribunal Pleno, DJ 16/09/1994).

Destaque-se que o entendimento firmado pelo STF em sede de controle abstrato de

constitucionalidade5 se constitui  em precedente vinculante sobre o assunto,  nos exatos

5 ADI nº 1086-MC/SC (Rel. Min. ILMAR GALVÃO, Tribunal Pleno, DJ 16/09/1994); ADI º 3252-MC (Rel. Min. 
GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe-202 DIVULG 23-10-2008 PUBLIC 24-10-2008 EMENT VOL-02338-01 PP-
00105 RTJ VOL-00208-03 PP-00951.
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termos  do art.  927 do CPC-2015,  cabendo ao Poder  Judiciário  a  correção  da  patente

inconstitucionalidade que acomete o Decreto Estadual n. 16.963/2016.

Por fim, e não menos importante, é essencial  ressaltar que o Decreto Estadual n.

16.963/2016,  tal  qual  o  seu  antecessor,  o  Decreto  Estadual  nº  15.682/2014,  viola  os

princípios constitucionais da prevenção e precaução, da informação e participação e da

vedação ao retrocesso em matéria ambiental.

Na petição inicial,  os autores da presente ação civil  pública discorreram de forma

exauriente sobre o conteúdo jurídico de tais princípios e sua força normativa.

Ao caso do  Decreto Estadual n. 16.963/2016, também se aplicam as ponderações

apontadas alhures.  Isso porque,  o procedimento especial  de licenciamento ambiental  –

eletrônico e desprovido de qualquer exigência de estudo ambiental ou vistoria prévia – em

verdade, isenta, de forma dissimulada, as atividades e empreendimentos agrossilvipastoris

de um efetivo controle estatal prévio.

A  falta  de  controle  estatal  prévio  sobre  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,  importa  em  grave  afronta  aos  princípios  constitucionais  da

prevenção e precaução.

Outrossim, como a regularidade ambiental  para os empreendimentos e atividades

agrossilvipastoris  será  concedida  eletronicamente,  sendo  emitida  autorização  para

procedimento  especial  de  licenciamento,  de forma automática,  bastando  apenas  que o

interessado  preencha  o  formulário  on  line disponível  no  endereço  eletrônico

http://sistema.seia.ba.gov.br/,  também  restará  inviabilizado  que  a  sociedade  possa  se

informar, apresentar suas contribuições, influenciando a decisão do gestor ambiental, isso

ocorrerá  independentemente  do  porte,  natureza  ou  localização  do  empreendimento  ou

atividade agrossilvipastoril.
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A  adoção  de  uma  equivocada  e  destrutiva  política  ambiental  pelo  ESTADO  DA

BAHIA, cristalizada com a edição do Decreto Estadual  n.  16.963/2016,  também viola o

princípio da vedação do retrocesso ambiental, uma vez que a regulamentação do principal

instrumento de gestão ambiental das atividades e empreendimentos agrossilvipastoris – o

licenciamento ambiental – retrocedeu em seu espectro de proteção, vulnerando a proteção

ambiental,  motivo pelo qual cabe ao Poder Judiciário assegurar a efetividade do direito

fundamental ao meio ambiente, acolhendo a pretensão ora veiculada.

II.

REQUERIMENTOS

Pelo exposto, com base nos arts. 114, 115, parágrafo único, 321 e 329

do CPC-2015, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO

ESTADO DA BAHIA: requerem o ADITAMENTO do objeto da presente ação civil

pública, para incluir em seus pedidos:

a) a concessão liminar da tutela provisória de urgência, para suspender os efeitos do

Decreto Estadual n. 16.963, de 17 de agosto de 2016, com efeito ex tunc, até o julgamento

final desta ação, em conjunto com a suspensão, ex tunc, dos efeitos dos arts. 8º e art. 135

e seu ANEXO IV, DIVISÃO A, previstos no Decreto Estadual nº 15.682/2014, e decorrentes

alterações no texto final do Decreto Estadual nº 14.024/2012; comunicando-se a decisão

aos órgãos ambientais federal,  estadual e municipal,  respectivamente IBAMA, INEMA e

SEMUT.

b) reitera-se o pedido de concessão liminar da tutela provisória de urgência, para o

fim de determinar ao INEMA que volte, de imediato e até o julgamento final desta ação, a

realizar  o  licenciamento  ambiental  das  atividades  agrossilvipastoris  de  acordo  com  a

legislação ambiental federal em vigor, de caráter geral/nacional, sob pena de multa diária

de R$ 10.000,00;
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c) a citação do Estado da Bahia e do INEMA, por intermédio dos seus respectivos

representantes legais, para, querendo, responderem à presente ação, sob pena de revelia;

d)  a intimação do IBAMA,  para que informe se possui  interesse em ingressar  no

processo, como assistente do Ministério Público;

e) a PROCEDÊNCIA da presente ação civil pública para, confirmando-se a medida

liminar: (i) declarar a ilegalidade do Decreto Estadual n. 16.963, de 17 de agosto de 2016,

com efeito ex tunc, em conjunto  com a declaração de ilegalidade dos arts. 8º e art. 135 e

seu ANEXO IV, DIVISÃO A, previstos no Decreto Estadual nº 15.682/2014, e decorrentes

alterações no texto final do  Decreto Estadual nº 14.024/2012, com efeito  ex tunc, porque

violam o ordenamento jurídico brasileiro; (ii) obrigar o INEMA a promover o licenciamento

ambiental das atividades agrossilvipastoris de acordo com a legislação ambiental federal

em vigor, sob pena de multa de R$ 100.000,00, para cada caso de negativa constatada; 

e)  a intimação dos autores, de todos os atos e termos processuais, mediante a

entrega  dos autos,  exclusivamente,  na sede do Ministério  Público  Federal,  de forma a

conferir celeridade ao feito.

Salvador, 07 de outubro de 2016.

PABLO COUTINHO BARRETO
Procurador da República

PAULO ROBERTO SANTIAGO
Procurador da República

TIAGO
MODESTO RABELO

Procurador da República
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