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MANDADO DE SEGURANÇA – Meio Ambiente – Pretensa autorização de desmate e Licença
Operacional para Projeto Agrossilvopastoril em área particular – Admissibilidade – Demora na
análise pelo órgão ambiental competente que extrapola os prazos previstos na legislação
pertinente, ferindo os princípios da eficiência e da duração razoável do processo – Concessão
da ordem que se impõe – Inteligência dos arts. 5.º, LXXVIII, e 37 da CF/1988.

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. ATO OMISSIVO.
AUTORIZAÇÃO PARA DESMATAMENTO (PROCESSO Nº 0702/2010) E LICENÇA
OPERACIONAL (PROCESSO Nº 1355/2012). PEDIDOS NÃO ANALISADOS. OCORRÊNCIA.
RESOLUÇÃO CONAMA Nº 237/97. PRAZO DESCUMPRIDO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
RESOLUÇÃO CONAMA Nº 01/86. ÁREA RETIFICADA. DESNECESSIDADE DE ELABORAÇÃO
DE EIA/RIMA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA (ART. 37, CAPUT, CF) E DA
DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO (ART. 5ª, INCISO LXXVIII, CF). SEGURANÇA
CONCEDIDA.
Ementa Oficial:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. ATO
OMISSIVO. AUTORIZAÇÃO PARA DESMATAMENTO (PROCESSO Nº 0702/2010) E LICENÇA
OPERACIONAL (PROCESSO Nº 1355/2012). PEDIDOS NÃO ANALISADOS. OCORRÊNCIA.
RESOLUÇÃO CONAMA Nº 237/97. PRAZO DESCUMPRIDO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
RESOLUÇÃO CONAMA Nº 01/86. ÁREA RETIFICADA. DESNECESSIDADE DE ELABORAÇÃO DE
EIA/RIMA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA (ART. 37, CAPUT, CF) E DA DURAÇÃO
RAZOÁVEL DO PROCESSO (ART. 5ª, INCISO LXXVIII, CF). SEGURANÇA CONCEDIDA.

- As Resoluções CONAMA nº 237/97 e nº 01/86 estabelecem prazo para o deslinde do processo
administrativo que trata da Licença Operacional, e da área mínima para a apresentação de
EIA/RIMA, respectivamente.

- O impetrante demonstrou nos autos que a Administração Pública extrapolou os prazos para análise
do pedido de concessão de Licença Operacional, bem como a retificação da área a ser desmatada,
que não necessita do EIA/RIMA.

- Ademais, com base no artigo 5º, inciso LXXVIII, e artigo 37, caput, ambos da Constituição Federal,
foram violados os princípios da duração razoável do processo e da eficiência, sendo evidente o
direito líquido e certo do impetrante em receber as licenças pleiteadas.

- Segurança conhecida e concedida.
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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de MANDADO DE SEGURANÇA, em que figuram
como partes as retro nominadas, ACORDAM os Senhores Desembargadores das Primeiras
Câmaras Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, à unanimidade e de
acordo com o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, EM CONCEDER A SEGURANÇA,
nos termos do voto proferido pela Relatora.

RELATÓRIO

Adoto como relatório a parte expositiva do parecer Ministerial, da lavra da ilustre Procuradora de
Justiça Maria Luiza Ribeiro Martins Cutrim, que se manifestou pela concessão da segurança, assim
aduzindo (fls. 126/132):

“Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Luiz Philipe de Matos Gedeon, contra ato do
Secretário de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais, consubstanciado na inércia em
analisar o Processo nº 0702/2010, movido perante a SEMA (Secretaria de Estado de Meio Ambiente
e Recursos Naturais), visando à concessão de Licença de Operação para Projeto Agrossilvopastoril
com aproveitamento de material lenhoso para carvoejamento em uma área de sua propriedade,
localizada na Fazenda São Tiago, Povoado São Tiago, Município de Mirinzal-Ma(sic).

Alega o impetrante, em síntese, que em 24 de fevereiro de 2010, ingressou com procedimento
perante a SEMA objetivando a concessão da Licença Operacional e da Autorização para Desmante
de uma área de sua fazenda, localizada no Município de Mirinzal/MA. No entanto, após dois anos do
início do procedimento, nada foi decidido pelo referido órgão estatal.

Informa que toda a documentação necessária para emisão da competente autorização para
desmatamento foi devidamente entregue a SEMA, estado suas terras totalmente legalizadas.

Suscita, ainda, que as demais licenças exigidas pela legislação ambiental já foram concedidas, o que
indica não haver motivos para que a Secretaria de Meio Ambiente ainda não tenha autorizado o
desmatamento pleiteado há mais de dois anos.

Ao final, pautado no princípio constitucional da duração razoável do processo (art. 5º, inciso LXXVII
da CF/88), requer a concessão definitiva da segurança, para que seja expedida a autorização para
desmate e a respectiva licença operacional que tramitam na SEMA sob os nºs 0702/2010 e
1355/2012.

Com a inicial juntos os documentos de fls. 12/43.

Encaminhados os autos à Desembargadora Relatora, esta reservou-se o direito de apreciar a liminar
requerida após as informações da autoridade apontada coatora.

Nas informações de fls. 55/62, a autoridade apontada coatora informou que, embora o impetrante
tenha iniciado o procedimento para concessão da Licença de Operação junto à SEMA em
28/03/2012, a suposta demora na análise do seu pleito ocorreu porque o mesmo não instruiu, desde
o início, o processo administrativo com todos os documentos imprescindíveis para concessão da
referida licença, vindo fazer somente em 28/08/2012.

Quanto à autorização para Desmatamento, informou que, quando do início do procedimento, não
foram anexados todos os documentos necessários para a concessão da citada autorização, nem,
tampouco, apresentado o EIA/RIMA no licenciamento ambiental, o qual se fazia indispensável após a
emissão do parecer técnico emitido pela SEMA.

Relata, ainda, que após a constatação de irregularidades na propriedade do impetrante, foi lavrado
auto de infração, sem que houvesse qualquer apresentação de defesa ou o pagamento da multa
arbitrada.

Informa, também, que o referido processo foi enviado ao IBAMA/MA em 11/06/2012 para devida
manifestação e, que, até o presente momento, o mesmo não retornou.

Ao final, nos termos das informações apresentadas, pugna pela denegação da segurança pleiteada.
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Às fls. 106/111. A Desembargadora Relatora deferiu a liminar pleiteada, determinando à autoridade
coatora que conceda ao impetrante a Autorização para Desmate que tramita administrativamente no
órgão impetrado sob o nº 0702/2010, bem como a Licença Operacional nº 1355/2012. Na mesma
oportunidade, determinou a intimação do Estado do Maranhão para, querendo, ingressar no presente
feito.

O Estado do Maranhão, às fls. 116/123, apresentou contestação, alegando, em síntese, a ausência
de direito líquido e certo do impetrante, bem como reafirmou os mesmos argumentos trazidos nas
informações da autoidade apontada coatora. Ao final, requereu a denegação da segurança pleiteada.
”.

Foram os autos recebidos neste gabinete no dia 19.02.2015 (fls. 144).

É o relatório.

VOTO.

Presentes os pressupostos processuais, conheço do mandamus.

Insurge-se Luiz Philipe de Matos Gedeon contra ato omissivo do Secretário de Meio Ambiente e
Recursos Naturais deste Estado, que não analisou os processos Administrativos nº 0702/2010 e nº
1355/2012, que tratam, respectivamente, da Autorização para Desmate e Licença Operacional.

Na espécie, assiste razão ao impetrante.

A Resolução CONAMA nº 237/97, em seu artigo 14, estabelece o prazo de 06 (seis) meses, a contar
do protocolo do requerimento, para a concessão da Licença Prévia, (LP), Licença de Instalação (LI) e
Licença Operacional (LO), in verbis:

“Art. 14 – O órgão ambiental competente poderá estabelecer prazos de análise diferenciados para
cada modalidade de licença (LP, LI e LO), em função das peculiaridades da atividade ou
empreendimento, bem como para a formulação de exigências complementares, desde que
observado o prazo máximo de 6 (seis) meses a contar do ato de protocolar o requerimento até seu
deferimento ou indeferimento, ressalvados os casos em que houver EIA/RIMA e/ou audiência
pública, quando o prazo será de até 12 (doze) meses.”.

No mesmo caminhar, temos o artigo 2º, incisos XIV e XVI, da Resolução do CONAMA nº 01/86, in
verbis:

“ Artigo 2º – Dependerá de elaboração de estudo de impacto ambiental e respectivo relatório de
impacto ambiental – RIMA, a serem submetidos à aprovação do órgão estadual competente, e do
IBAMA e1n caráter supletivo, o licenciamento de atividades modificadoras do meio ambiente, tais
como:

[…]

XIV – Exploração econômica de madeira ou de lenha, em áreas acima de 100 hectares ou menores,
quando atingir áreas significativas em termos percentuais ou de importância do ponto de vista
ambiental;

[…]

XVI – Qualquer atividade que utilize carvão vegetal, em quantidade superior a dez toneladas por dia.”

Os requerimentos apresentados pelo impetrante dizem respeito à autorização para desmate e à
licença operacional, as quais foram protocolizadas em 24.02.2010 (fls. 28) e 28.03.2012 (fls. 34) sob
os números 702/2010 (Autorização) e 1355/2012 (Licença), respectivamente, sem que tivessem sido
apreciados pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente de nosso Estado, o que ofende o princípio da
eficiência (art. 37, caput, CF), bem como o da duração razoável do processo (art. 5º, inciso LXXVIII,
CF).

Ressalto, ainda, que não há necessidade de preparação do EIA/RIMA para obtenção da referida
licença operacional, pois, segundo informações da própria Autoridade coatora, o impetrante retificou
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a área a ser desmatada, que passou a ser de 461,2577ha, sendo desnecessária sua elaboração (fls.
76).

Ademais, mesmo que exigida a elaboração do EIA/RIMA para obtenção da Licença Operacional
requerida, o prazo já estaria extrapolado – 12 (doze) meses –, conforme dicção do artigo 14 da Res.
CONAMA nº 237/97.

Portanto, tendo o impetrante percorrido todos os trâmites legais para a obtenção de autorização para
desmate e licença operacional, e constatada a demora da Administração Pública em cumprir os
prazos estipulados na legislação ambiental, a concessão da segurança é medida que se impõe.

Diante do exposto, e de acordo com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, CONCEDO A
SEGURANÇA vindicada, confirmando a liminar anteriormente deferida, para determinar à Autoridade
impetrada que expeça a Licença Operacional e a Autorização para Desmate, nos termos pleiteados
pelo impetrante.

É como voto.

Votaram os Senhores Desembargadores ANGELA MARIA MORAES SALAZAR (Relatora),
MARCELO CARVALHO SILVA, MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES, KLEBER
COSTA CARVALHO, RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA e JOSÉ DE RIBAMAR CASTRO.

Presidência do Desembargador JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF.

Funcionou pela Procuradoria Geral de Justiça o Dr. EDUARDO DANIEL PEREIRA FILHO.

Sala das Sessões das Primeiras Câmaras Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado do
Maranhão, em São Luís, 15 de maio de 2015.

Desembargadora ANGELA MARIA MORAES SALAZAR

Relatora

COMENTÁRIO

COMENTÁRIO AO MS 028392/2012

1. O CASO EM ANÁLISE

Trata-se de mandado de segurança em face do Secretário de Meio Ambiente e Recursos Naturais do
Estado do Maranhão, diante da inércia na análise dos pedidos de licença de operação para projeto
agrossilvipastoril com aproveitamento de material lenhoso para carvoejamento e autorização para o
desmatamento correspondente. Insurgiu-se o impetrante após requerimentos nos anos de 2010 e
2012, sem obter pronunciamento nos prazos que estabelece a legislação pertinente. O TJMA, por
unanimidade, deferiu a segurança, determinando que o Secretário de Meio Ambiente e Recursos
Naturais do Estado do Maranhão expeça a licença ambiental de operação e a autorização para o
desmatamento.

2. QUESTÕES TEÓRICAS CORRESPONDENTES

2.1 Do licenciamento ambiental

O caso trazido à baila está afeto ao licenciamento ambiental.

Com efeito, as disposições concernentes à disciplina do licenciamento ambiental estão consignadas
na LC 140/2011, no art. 10 da Lei 6.938/1981, na Res. Conama 237/1997 e na Res. Conama 1/1986,
sem prejuízo da possibilidade dos Estados-membros editarem normas complementares no
procedimento de sua competência.

Consoante a LC 140/2011, considera-se licenciamento ambiental “o procedimento administrativo
destinado a licenciar atividades ou empreendimentos utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou
potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental” (art.
2.º, I).
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A Res. Conama 237/1997, referência no julgado em exame, define o licenciamento ambiental como o
“procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente licencia a localização,
instalação, ampliação e a operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos
ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma,
possam causar degradação ambiental” (art. 1.º, I).

Em sua natureza jurídica, o licenciamento ambiental é um dos instrumentos da Política Nacional do
Meio Ambiente (art. 9.º, III, da Lei 6.938/1981) e consiste em procedimento administrativo decorrente
do poder de polícia ambiental, com finalidade de avaliar os possíveis impactos e riscos de uma
atividade ou empreendimento potencialmente causadores de degradação ambiental ou poluição. Por
decorrência, seu fundamento é o princípio ambiental da prevenção. Afinal, o empreendedor já
conhece a viabilidade econômica de sua atividade e cabe à Administração Pública perquirir os
possíveis impactos ambientais do empreendimento proposto. Essa avaliação, por evidente, deve ser
prévia, já a danosidade ambiental reveste-se, em regra, de irreversibilidade e mesmo a
compensação não é suficiente para o retorno ao status quo ante.

O licenciamento ambiental, nas palavras de Érica Bechara, “trata-se de típico instrumento de
prevenção aos danos ambientais, visto que é nesse procedimento que o órgão ambiental licenciador
verifica a natureza, dimensão e impactos (positivos e negativos) de um empreendimento
potencialmente poluidor, antes mesmo que ele seja instalado e, a partir de tais constatações,
condiciona o exercício da atividade ao atendimento de inúmeros requisitos (chamados de
condicionantes), atos a eliminarem ou reduzirem tanto quanto possível os impactos ambientais
negativos”.

Em síntese, é através do licenciamento ambiental que se compatibiliza uma atividade econômica
com a proteção ao meio ambiente.

2.2 Da atuação supletiva

Para o deslinde proposto, notadamente os efeitos e encaminhamentos a partir da inércia do órgão
ambiental licenciador, é imperativo caracterizar o conceito de atuação supletiva.

Com efeito, entende-se por atuação supletiva, conforme a LC 140/2001, a “ação do ente da
Federação que se substitui ao ente federativo originariamente detentor das atribuições, nas
hipóteses definidas nesta Lei Complementar” (art. 2.º, II).

Na atuação supletiva um ente da Federação substitui o ente detentor das atribuições originais, tanto
por esse não preencher os requisitos para licenciar, consistente na ausência de conselho de meio
ambiente ou de órgão ambiental capacitado, assim como nos casos de inércia ou morosidade na
análise do licenciamento por ele levado à cabo.

Com relação à ausência do cumprimento das exigências para o licenciamento ambiental, as
hipóteses da atuação supletiva para as ações administrativas de licenciamento e de autorização
ambiental estão elencadas no art. 15 da LC 140/2011, a saber:

“I – inexistindo órgão ambiental capacitado ou conselho de meio ambiente no Estado ou no Distrito
Federal, a União deve desempenhar as ações administrativas estaduais ou distritais até a sua
criação;

II – inexistindo órgão ambiental capacitado ou conselho de meio ambiente no Município, o Estado
deve desempenhar as ações administrativas municipais até a sua criação; e

III – inexistindo órgão ambiental capacitado ou conselho de meio ambiente no Estado e no Município,
a União deve desempenhar as ações administrativas até a sua criação em um daqueles entes
federativos.”

Em outras palavras, ausente um desses requisitos, necessário deflagrar-se a atuação supletiva.

Em outro aspecto, e que nos interessa diretamente, é cabível a atuação supletiva quando da
inobservância dos prazos para a emissão da licença ambiental pelo órgão licenciador competente, in
verbis: “o decurso dos prazos de licenciamento, sem a emissão da licença ambiental, não implica
emissão tácita nem autoriza a prática de ato que dela dependa ou decorra, mas instaura a
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competência supletiva referida no art. 15” (art. 14, § 3.º, da LC 140/2011).

Aliás, antes mesmo da edição da LC 140/2011, essa era uma prerrogativa claramente insculpida
para os licenciamentos sob a égide da Res. Conama 237/1997, como se vê:

“Art. 16. O não cumprimento dos prazos estipulados nos arts. 14 e 15, respectivamente, sujeitará o
licenciamento à ação do órgão que detenha competência para atuar supletivamente e o
empreendedor ao arquivamento de seu pedido de licença.”

Os prazos em questão são os seis meses para o órgão ambiental analisar o pedido de licença e
doze meses no caso do licenciamento que demandar a confecção do estudo prévio de impacto
ambiental (art. 14 da Res. Conama 237/1997).

Esse última configuração da atuação supletiva será a pertinente para os desdobramentos sugeridos.

2.3 Do federalismo cooperativo

A Constituição de 1988 instaurou um federalismo cooperativo. Com efeito, é competência
administrativa comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, conforme o art.
23, “proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os
monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos” (inc. III); “impedir a evasão, a
destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico ou
cultural” (inc. IV); “proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas”
(inc. VI); “preservar as florestas, a fauna e a flora” (inc. VII) etc.

Ao eleger a competência administrativa comum em matéria ambiental entre todos os entes
federativos, “pretendeu o constituinte um federalismo cooperativo de atuação conjunta, integrada,
sem vinculações ou centralizações a critérios de entes políticos em detrimento à proteção ambiental”.
Nas palavras de Leonardo Greco, “no federalismo de integração ou de cooperação, a distribuição de
competências entre a União e os Estados não é mais um instrumento de disputas entre o
autoritarismo centralizador e as autonomias locais, mas um compromisso de solidariedade e de
união de esforços para realizar de modo mais adequado possível o bem estar da coletividade”.

Esse federalismo cooperativo, conforme Heline Sivini Ferreira, “particularizou situações em que a
União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, deverão atuar de forma conjunta em matéria
ambiental, observando as regras da competência administrativa comum. Nesse sentido, atribuiu ao
Poder Público algumas tarefas específicas, que deverão ser cumpridas de acordo com o sistema de
responsabilidades compartilhadas, visando a garantir a efetividade do direito fundamental ao meio
ambiente ecologicamente equilibrado”.

3. A LEITURA DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

No julgamento do mandado de segurança, os Desembargadores das Primeiras Câmaras Cíveis
Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, por unanimidade, decidiram pela
concessão da segurança, com a determinação que a autoridade impetrada expedisse a Licença
Operacional e a Autorização para Desmate, nos termos pleiteados pelo impetrante.

Os fundamentos da decisão encontram-se nas Resoluções 237/1997 (que dispõe sobre o
licenciamento ambiental ordinário) e 1/1986 (que disciplina o estudo prévio de impacto ambiental),
ambas do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama), e nos princípios da eficiência e na
duração razoável do processo.

Em primeiro plano, no que tange aos prazos de apreciação das licenças ambientais, a Res. Conama
237/1997 estabelece os seguintes: “O órgão ambiental competente poderá estabelecer prazos de
análise diferenciados para cada modalidade de licença (LP, LI e LO), em função das peculiaridades
da atividade ou empreendimento, bem como para a formulação de exigências complementares,
desde que observado o prazo máximo de 6 (seis) meses a contar do ato de protocolar o
requerimento até seu deferimento ou indeferimento, ressalvados os casos em que houver EIA/Rima
e/ou audiência pública, quando o prazo será de até 12 (doze) meses”. Em qualquer das hipóteses,
com ou em EIA/Rima, o entendimento do TJMA foi pelo transcurso dos prazos para decidir sobre os
pedidos de licença e de autorização. Por decorrência, relacionou a inobservância de princípios afetos
à Administração Pública, notadamente o da eficiência e o da duração razoável do processo.
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4. APONTAMENTOS PROPOSTOS

O entendimento do TJMA cingiu-se a uma leitura da inobservância das prescrições administrativas
pelo órgão ambiental (no caso pela sua autoridade superior, o secretário estadual), sem adentrar, por
outro lado, no fundamento e objetivos do instituto do licenciamento ambiental no contexto da
hermenêutica ambiental. Por essa razão, três são os apontamentos propostos, sob prisma distinto à
decisão em comento: (i) a inércia do órgão ambiental estadual impõe a deflagração da atuação
supletiva, com a assunção do procedimento pelo órgão ambiental federal, consoante as prescrições
da LC 140/2011 e da própria Res. Conama 237/1997; (ii) a impossibilidade de concessão de licença
ou autorização ambiental sem a análise do órgão competente; (iii) a necessária observância aos
princípios norteadores da hermenêutica ambiental, notadamente o princípio da prevenção.

Em primeiro lugar, a própria legislação brasileira estipula uma alternativa para a inércia dos órgãos
ambientais dos entes federativos, prevista tanto na LC 140/2011 quanto na Res. Conama 237/1997:
a atuação supletiva. Como se consignou, o órgão ambiental estadual não observou os prazos
estipulados na Res. Conama 237/1997, vez que há solicitações nos anos de 2010 e 2012. Para
tanto, a inércia pode – e deve – ser combativa pela atuação supletiva que, no caso, se daria com a
assunção do órgão ambiental federal (art. 15, I, c/c o art. 13, ambos da LC 140/2011 e art. 16 da
Res. Conama 237/1997). Isto é, se o órgão ambiental estadual não efetuou a análise e/ou decisão no
prazo legal, instaura-se a atuação supletiva do órgão ambiental federal, o Instituto Brasileiro de Meio
Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama), que deverá conduzir o licenciamento ambiental
e, ao término, conceder (ou não) a licença e autorização requeridas.

No relatório do acórdão consta que o processo foi enviado ao Ibama para a devida manifestação.
Pontua-se: para se manifestar, o que não implica em atuação supletiva, porque se assim fosse, o writ
deveria ser em face do órgão federal e não do estadual. Além disso, a manifestação de outros
órgãos ambientais é comum no licenciamento ambiental. Essa, consoante o art. 13, § 1.º, da LC
140/2011, não se reveste de caráter vinculante: “Os demais entes federativos interessados podem
manifestar-se ao órgão responsável pela licença ou autorização, de maneira não vinculante,
respeitados os prazos e procedimentos do licenciamento ambiental”. Se o Ibama não se manifestou,
esse fato não pode ser usado para justificar a morosidade, já que, a princípio, não assume o condão
vinculante.

Outro aspecto que se propugna, de especial relevância, é que não há licença ou autorização
ambiental sem a necessária apreciação por órgão ambiental.

Registra-se, a princípio, que o STJ, no REsp 1.245.149/MS, em decisão paradigmática, decidiu pela
impossibilidade de licença ou autorização ambiental tácita. Nesse julgado, a propósito, o Min. relator
Herman Benjamin delineou os contornos dos atos administrativos licença e autorização ambiental,
como se vê:

“Licença ou autorização ambiental é ato administrativo e, nessa condição, pressupõe não só vontade
como também declaração de vontade, uma e outra atreladas à mais rigorosa formalidade e
motivação exemplar.”

Se é necessária a fundamentação técnica e motivação para o deferimento ou denegação de uma
licença ou autorização ambiental, sobretudo porque o bem jurídico tutelado é o meio ambiente
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo (art. 225, caput, da CF/1988), inalienável e
indisponível, parece-nos inadmissível concedê-las por decisão judicial, sem a avaliação e a decisão
afeta ao mister do órgão ambiental. Assim, o direito líquido e certo em casos dessa espécie é o
direito a uma resposta pelo órgão ambiental, devidamente fundamentada e motivada e não a uma
decisão judicial favorável, notadamente pelas possíveis implicações ao meio ambiente.

Ademais, como a licença e autorização ambiental estão afetas às funções executivas, admitir a
concessão, por decisão judicial, reveste-se de interferência indevida, em dissonância à separação
dos poderes (art. 2.º da CF/1988). É dizer, não é cabível ao Poder Judiciário substituir o
administrador nos contornos de suas prerrogativas constitucionais (em especial quanto ao mérito),
como defende jurisprudência e doutrina significativas.

Destarte, ao não se instaurar a competência supletiva e a avaliação correspondente, parece-nos que
o principal fundamento do licenciamento ambiental, verdadeira razão de sua existência, não foi
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cotejado: o princípio da prevenção. Deveras, “é através do licenciamento ambiental que se possibilita
a efetivação do princípio da prevenção nas atividades econômicas poluidoras e, em última análise, a
proteção ao meio ambiente”.

Consoante Paulo Affonso Leme Machado, prevenção decorre do verbo prevenir, que significa agir
antecipadamente. A adoção de medidas de cunho preventivo é a essência do direito ambiental. Não
há como pensar as questões ambientais dissociadas da prevenção e mitigação dos impactos
ambientais, de qualquer natureza. Até mesmo porque a noção reparatória por si só é insuficiente,
vez que os danos ambientais são, em regra, irreversíveis. Nas palavras de Álvaro Valery Mirra, “esse
princípio decorre da constatação de que as agressões ao meio ambiente são, em regra, de difícil ou
impossível reparação. Ou seja: uma vez consumada uma degradação ao meio ambiente, a sua
reparação é sempre incerta e, quando possível, excessivamente custosa”.

Por essas razões, não se pode prescindir dos estudos e da decisão pertinente pelo órgão ambiental
competente ou, em caso de impossibilidade ou inércia, do órgão do ente federativo com a atribuição
supletiva. Admitir o contrário abre a possibilidade de fragilizar o princípio da prevenção, um dos
estruturantes da hermenêutica ambiental.

5. CONCLUSÃO

Constitui obrigação dos órgãos responsáveis pelo licenciamento ambiental a observância dos prazos
estabelecidos para a análise das licenças ambientais, com ou sem a elaboração do estudo prévio de
impacto ambiental (EIA/Rima). Em caso de inércia do órgão ambiental do ente federativo
originariamente detentor das atribuições para o licenciamento ambiental, não se deve prescindir da
instauração da atuação supletiva, em conformidade com os ditames da competência administrativa
comum especificadas na LC 140/2011 e na Res. Conama 237/1997.

Como o licenciamento ambiental está afeto às funções executivas e conjuga aspectos técnicos e de
mérito, não é possível substituir as prerrogativas e atribuições do administrador através de decisão
judicial, sob pena de interferência indevida. Isso não obsta a possibilidade de pleitear judicialmente o
direito a uma resposta pelo órgão ambiental, devidamente fundamentada e motivada, e não a uma
decisão judicial concessiva desses atos administrativos ambientais.

Esses elementos, deflagração da atuação supletiva e impossibilidade de licença e autorização
ambiental por decisão judicial em substituição ao órgão ambiental, se articulam em consonância com
o inescusável princípio da prevenção e o arcabouço da hermenêutica ambiental.

Os apontamentos relacionados, à guisa de conclusão, constituem um prisma distinto ao julgado que
se analisou.
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