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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
4ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO
- Meio Ambiente e Patrimônio Cultural -

RECOMENDAÇÃO nº 01/2016-4ªCCR
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio da Coordenadora da 4ª
Câmara de Coordenação e Revisão, no exercício das atribuições previstas nos artigos 6°, inciso XX
e 8°, incisos II e VII da Lei Complementar nº. 75/93, conforme atribuição delegada pelo
Procurador-Geral da República, na forma do artigo 8º, § 4º, da mesma Lei e considerando que:
1.

compete ao Ministério Público Federal, nos termos do artigo 6º, inciso XX, da Lei

Complementar n.º 75/93, a expedição de Recomendações, visando à melhoria dos serviços
públicos e de relevância pública, bem como o respeito aos interesses, direitos e bens cuja
defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção das providências cabíveis;
2.

os artigos 225 e 170, da Constituição Federal, impõem o dever da coletividade e do

Poder Público de defender e preservar o meio ambiente ecologicamente equilibrado para as
presentes e futuras gerações, com a obrigatoriedade de observância na exploração da
atividade econômica;
3.

o artigo 10, da Lei nº 6.398/81, preceitua que 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;
4.

é dever constitucional do Poder Público pautar-se pelos princípios da legalidade,

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (art. 37 da Constituição Federal),
bem como garantir amplamente a efetividade do princípio de participação do público
interessado nas deliberações que importem alteração de normas de proteção do meio
ambiente, como corolário ao Princípio da Informação Ambiental;

5.

a Lei n.º 9.784/99 determina que a Administração Pública obedecerá, dentre outros,

aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade,
moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência;
6.

o dever de transparência tem como diretrizes a publicidade (sendo o sigilo,

portanto, exceção) e a divulgação de informações de interesse público (ainda que sem
solicitação), com vistas ao controle social da Administração Pública (artigo 3º, incisos I, II e
V, da Lei n.º 12.527/2011);
7.

a iminente deliberação por parte do CONAMA sobre a proposta da Associação

Brasileira de Entidades Estaduais de Meio Ambiente - ABEMA para alterar as resoluções nº
01/1986 e nº 237/1987, que regulamentam o licenciamento ambiental;
8.

a necessidade de aprofundamento da discussão, com participação ampla, efetiva e

concreta da Sociedade Civil, inclusive por meio de manifestações de entidades de defesa do
meio ambiente, que podem enriquecer o debate técnico e político, consoante determinação
contida no Decreto Rio/92, em seu princípio 10, e na Convenção de Aarhus1;
9.

a desproporcionalidade dos prazos estabelecidos para desenvolvimento do processo,

em especial o de duração do Grupo de Trabalho, que estrutura as discussões na Câmara
Técnica, demonstra a infringência ao princípio da razoabilidade;
10.

o próprio regimento interno do CONAMA prevê a formação de Grupos de Trabalho

com prazo inicial máximo de 1 ano, ignorando a indiscutível importância e complexidade do
assunto, pois apenas 60 dias iniciais (conforme estipulado pelo Termo de Referência do GT
Licenciamento) não é tempo razoável para discutir e deliberar sobre todos os pontos
essenciais da matéria, ainda que se permita a sua prorrogação;
11.

à evidência, o prazo para a elaboração da minuta de revisão das Resoluções

CONAMA nº 001/1986 e nº 237/1997, apresentadas pela ABEMA, ultrapassou em muito os
60 dias conferidos ao GT para analisá-las;

1

“O público afetado ou que possa ser afetado ou que tenha interesse no processo de tomada de decisão, para os fins
desta definição as organizações não governamentais que promovam a proteção do ambiente e preencham quaisquer
dos requisitos na legislação nacional serão consideradas como interessadas”.

12.

a imprescindibilidade de promoção de Audiências Públicas regionais, conforme

previsto na Resolução 009/1987 do CONAMA, para que se traga à baila a realidade e as
peculiaridades de cada localidade;
13.

a insuficiência material dos seminários e das consultas públicas para discussão do

tema em razão das restrições de suas respectivas abrangências;
14.

o desequilíbrio de forças no CONAMA entre aqueles que defendem exclusivamente

o meio ambiente e os outros (acentuadamente em maior proporção) que labutam em prol de
interesses distintos (econômicos, sociais, políticos) impede que as decisões sejam
alcançadas de forma equilibrada.

RESOLVE RECOMENDAR À PRESIDENTE DO CONAMA QUE:
1.

ao invés de meros seminários e Consulta Pública, realize Audiências Públicas em

cada região do País, de forma a aquilatar a real condição dos licenciamentos no Brasil, com
prazos adequados para a suficiente discussão que a matéria exige;
2.

não delibere sobre o tema enquanto não corrigidas todas as irregularidades

apontadas;
3.

em atendimento ao disposto no art. 8º, § 5º, da Lei Complementar 75/93 requisita

sejam informadas, no prazo de 10 dias, as medidas adotadas por esse Conselho ao aqui
Recomendado.

Brasília,

SANDRA CUREAU
Subprocuradora-Geral da República
Coordenadora

de fevereiro de 2016.

