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RESUMO 
 

No que tange à discussão acerca do desenvolvimento sustentável e das previsões 
constitucionais acerca da tutela do meio ambiente, é indispensável a atuação do 
Poder Público no sentido de limitar as atividades, para preservar os recursos 
naturais para as presentes e futuras gerações. O IBAMA, órgão imbuído de 
promover a Política Nacional do Meio Ambiente, tem posição de destaque no 
controle das atividades e empreendimentos de impacto ambiental mais significativo, 
de repercussão nacional, de acordo com as competências estabelecidas para a 
União. Todavia, esse escopo faz com que o órgão se depare com situações em que 
sua atividade seja confrontada com os interesses de grandes grupos econômicos e 
do próprio Poder Executivo. Outrossim, insta destacar que a alta direção do IBAMA 
é constituída de agentes públicos investidos em cargos comissionados, de livre 
nomeação e exoneração pelo Presidente da República. Dessarte, mostra-se 
inequívoca a fragilidade do IBAMA para atuar, pois nas decisões da alta direção 
confundem-se os interesses do Estado enquanto gestor do meio ambiente e como 
promotor de obras públicas e do desenvolvimento econômico.  No decorrer do 
presente estudo foi possível constatar que a atual estrutura do IBAMA pode servir 
como fator determinante para a minimização do caráter técnico das decisões da 
autarquia, de modo menos favorável ao meio ambiente. O licenciamento ambiental 
da Usina de Belo Monte é um exemplo inconcusso do problema, pois em seu 
deslinde, o posicionamento técnico dos analistas da autarquia foi manifestamente 
ignorado pela alta direção, resultando na emissão de licenças ambientais 
contestadas no judiciário. 
 

Palavras-chave: Gestão Ambiental Pública – Desenvolvimento – IBAMA 
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ABSTRACT 

 

Regarding the discussion of sustainable development and of the constitutional 
statements on the protection of the environment, the action of the goverment is 
essential to limit the activities, in order to preserve natural resources for present and 
future generations. the IBAMA - Brazilian Institute of Environment and Renewable 
Natural Resources, institute imbued with promoting the National Policy for the 
Environment, has a prominent position in control of the activities and projects of most 
significant environmental impact, with national repercussions, according to the 
powers provided to the Union. However, this scope makes the organ to encounter 
situations in which their activity is confronted with the interests of large economic 
groups and the executive branch. Furthermore, urges highlight that the IBAMA's top 
board of directors consists of public officials invested in commissioned positions, 
under free appointment and dismissal by the President. Thus, it's unequivocally 
proved the fragility of IBAMA to act, as the decisions of their board of directors are 
mixed with the state interests as manager of the environment and as a promoter of 
public works and economic development. During the present study it was established 
that the current structure of IBAMA can serve as a determinant factor for the 
understatement of the technical disposition of the decisions made by the local 
authority, in damage of environment. The environmental licensing of the Hidroeletric 
Plant of Belo Monte is an indisputable example of the problem, since in its 
disentangling the posture of the technical analysts of the institute was grossly ignored 
by their board of directors, resulting in the issuance of environmental permits 
challenged in court.  

 

Keywords: Public Environmental Management – Development – IBAMA 
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I – Introdução  

Uma parcela importante da gestão ambiental, na busca de um modelo de 

desenvolvimento sustentável no Brasil, consiste na atuação do Poder Público no 

controle das atividades efetiva e potencialmente poluidoras. 

No presente estudo buscou-se analisar a atual estrutura do Sistema Nacional 

do Meio Ambiente (SISNAMA), a posição e constituição do Instituto Brasileiro do 

Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e sua possível 

fragilidade no que tange aos conflitos de interesses que envolvem suas decisões e 

atos, além da falta de independência da sua alta administração. Essa análise focou 

nas decisões acerca de licenciamento e fiscalização ambiental do órgão executor, 

instituído pela Lei Federal 6.938/1981, considerando sua constituição e 

competência. 

Na esteira da proteção ambiental suscitada na Constituição Federal de 1988, 

sob a égide de impor à sociedade e ao Poder Público o dever de defender e 

preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações, torna-se 

indispensável monitorar e fiscalizar as atividades potencialmente causadoras de 

impactos ambientais.  

A discussão paira na órbita de obras e empreendimentos de maior porte, em 

nível nacional, em face de seu maior potencial lesivo aos recursos ambientais, via de 

regra. A despeito da emergente discussão global acerca do desenvolvimento 

sustentável, essas obras e empreendimentos trazem em seu bojo um arcabouço 

argumentativo contundente, que ressalta sua importância em prol da sociedade 

brasileira.  

Redundante seria esmiuçar o quão são benéficas algumas dessas atividades, 

no que tange à geração de emprego e renda, projeção do País no cenário mundial, 

atração de novas tecnologias, etc. Da mesma sorte, são de curial sabença os 

problemas ambientais decorrentes da expansão demasiada das atividades 

agrícolas, indústria e comércio, cujos maiores efeitos são as perdas dos habitats 

naturais e seus serviços ecossistêmicos, vilipêndio de comunidades tradicionais e 

perda de seu legado, bem como a geração de resíduos e seus efeitos acessórios. 
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Em países que estejam no rol dos chamados “emergentes”, onde a 

distribuição de riquezas ainda é assaz heterogênea, grandes obras e investimentos 

costumam ser ovacionados pela população, tal é a expectativa que conferem, quase 

como anúncio de uma guinada na história dessas nações.  

Não obstante as controvérsias acerca desse anseio, os mandatários do povo, 

ocupantes de cargos eletivos, principalmente no Poder Executivo, costumam ser 

idolatrados de forma proporcional à quantidade desses empreendimentos instalados 

durante seu mandato. 

Sinônimos de progresso, e reflexo aparente da competência de seus 

idealizadores e executivos, esses empreendimentos podem ser a garantia de 

popularidade e admiração para a classe política, costumeiramente desfrutadas nos 

escrutínios seguintes. Verifica-se, nesta senda, que a posição do Poder Executivo é 

de aguda complexidade diante do confronto entre a tutela do meio ambiente, a 

receptividade de empreendimentos e a construção de grandes obras públicas. 

Diante desse panorama, há de se mencionar que o IBAMA, está vinculado ao Poder 

Executivo, inclusive no que tange à nomeação de sua alta administração. 

De tal sorte, cumpre ponderar se a atual conjuntura do IBAMA pode contribuir 

para que a multiplicidade de interesses e paradigmas influenciem a decisão de seus 

gestores, de forma menos favorável ao meio ambiente. Para tanto, há de se discutir 

os atos decisórios da indigitada autarquia e o preenchimento dos cargos dos quais 

emanam as decisões.  

Insta salientar que o presente trabalho tem como foco os atos administrativos 

discricionários, no que tange à gênese do processo volitivo do gestor público e dos 

conflitos que ele enfrenta, sem discutir ou conjecturar a existência de atos 

manifestamente ilegais e ímprobos. De toda sorte, foi necessário debater o 

problema, suas origens legais, sociais e políticas, trabalhando as possíveis 

alternativas para conferir maior independência à alta administração do IBAMA. 
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I.1– Procedimento metodológico 

Em termos de procedimento metodológico foi imprescindível a consulta à 

legislação pertinente, principalmente aquela que trata dos princípios que norteiam a 

Administração Pública e da estrutura dos órgãos do SISNAMA, em especial o 

IBAMA. Nessa esteira, o procedimento técnico de pesquisa foi o bibliográfico, que 

permite explicar e discutir o objeto de estudo, consubstanciando-se em referências 

publicadas nas mais diversas fontes (MARTIN e THEÓPHILO, 2009).  

No levantamento bibliográfico, foram analisados os posicionamentos dos 

autores que tratam de Direito Administrativo e atividades de fiscalização, além de 

Direito Ambiental (preceitos constitucionais, processo administrativo ambiental, 

fiscalização, estrutura da Administração Pública em matéria ambiental e infrações 

ambientais).  

Ademais, foi necessário adentrar na doutrina que trata dos conceitos de 

discricionariedade e vinculação dos atos administrativos, da atual conjuntura 

econômica do País, noções de sociologia, dentre outras. Não obstante, foram 

trabalhados e discutidos alguns estudos que corroboram com a tese de que a 

estrutura do IBAMA tem permitido que forças e interesses externos influenciem sua 

atuação, principalmente aqueles que discutiram as controvérsias do licenciamento 

da Hidrelétrica de Belo Monte.  

Insta destacar que as questões referentes a Belo Monte foram trabalhadas 

apenas para exemplificar e contextualizar nossa tese, não se configurando como 

estudo de caso. 

É pesquisa exploratória pois exigiu aprofundamento investigativo sobre o 

funcionamento das esferas decisórias do IBAMA, permitindo explicitar o problema e 

construir hipóteses correlatas (GIL, 2007). É pesquisa aplicada, vez que aponta 

problema do mundo dos fatos, conjecturando possibilidades práticas de 

aprimoramento da realidade. 
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Ao trazer a atual conjuntura da gestão ambiental federal foi possível identificar 

se os diversos interesses que envolvem as decisões do IBAMA podem influenciá-las 

de modo menos favorável ao meio ambiente, sugerindo-se uma nova constituição do 

órgão executor do SISNAMA. Esse método é trabalhado por Lakatos (2001), 

chamado de Método Tipológico, no qual se dá forma a um tipo ou modelo ideal, a 

partir da análise da realidade posta: 

O tipo ideal não é uma hipótese, pois se configura como uma proposição 
que corresponde a uma realidade concreta; portanto, é abstrato; não é uma 
descrição da realidade, pois só retém, através de um processo de 
comparação e seleção de similitudes, certos aspectos dela; também não 
pode ser considerado como um “termo médio”, pois seu significado não 
emerge da noção quantitativa da realidade. O tipo real não expressa a 
totalidade da realidade, mas seus aspectos significativos, os caracteres 
mais gerais, os que se encontram regularmente no fenômeno estudado. 

 Desta sorte, o Método Tipológico se coaduna com o estudo proposto, pois ao 

esmiuçar a realidade das decisões do IBAMA, discutindo os conflitos de interesses 

envolvidos e expondo situações fáticas relacionadas a Belo Monte, puderam ser 

apontadas alternativas para dar maior independência à diretoria da autarquia. Não 

obstante a conjectura desse “tipo ideal”, foram utilizadas técnicas comparativas, 

considerando realidades inexistentes no âmbito da gestão ambiental, mas presentes 

na administração pública, como algumas prerrogativas encontradas na magistratura, 

Ministério Público e agências reguladoras. 
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II – Administração Pública no Brasil  

II.1- Princípios gerais relacionados com a Gestão Ambiental 

Para instrumentalizar o presente estudo foi necessário trazer à tona alguns 

conceitos basilares do direito administrativo, que estão intimamente relacionados 

com a gestão ambiental pública. Eis que o ato administrativo precisa preencher 

alguns requisitos que são dispensáveis ou flexibilizados no âmbito dos atos civis. O 

IBAMA, em sua atuação administrativa de tutela do meio ambiente, precisa respeitar 

os princípios que passamos a descrever sucintamente, dentre outros. 

Cumpre destacar que alguns princípios que regem a Administração foram 

trazidos pela própria Constituição Federal de 1988 (legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência). Outros princípios foram introduzidos pela 

legislação infraconstitucional, com destaque para a Lei Federal 9.784/1999 que 

apresentou princípios como: finalidade, motivação, razoabilidade, segurança jurídica, 

interesse público, autotutela, dentre outros. 

A priori, cabe ressaltar que todo ato administrativo deve encontrar guarida 

legal. A lei precisa previamente anuir a conduta do Administrador, em respeito ao 

princípio constitucional da legalidade, conforme discute Meirelles (2011): 

Na Administração Pública não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto 
na administração particular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na 
Administração Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza. A lei para o 
particular significa “pode fazer assim”; para o administrador público significa 
“deve fazer assim”. 

Dessarte, os atos do administrador público precisam ser legais, precisam 

encontrar guarida na norma, ou serão nulos. Ademais, os atos precisam respeitar 

preceitos morais inerentes à função administrativa e ao interesse público que essa 

deve perseguir. Eis o que Meirelles (2011) aduz acerca do Princípio da Moralidade, 

trazido pela Constituição Federal de 1988, no artigo 37:  

O ato administrativo não terá que obedecer somente à lei jurídica, mas 
também à lei ética da própria instituição, porque nem tudo que é legal é 
honesto. (…) Tanto infringe a moralidade administrativa o administrador 
que, para atuar, foi determinado por fins imorais ou desonestos como 
aquele que desprezou a ordem institucional e, embora movido por zelo 
institucional, invade esfera reservada a outras funções. 
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Não obstante, o ato precisa atender a um fim específico: o interesse da 

sociedade. O Administrador deve atuar sempre objetivando o bem comum, uma vez 

que administra bens públicos, e tem a obrigação de decidir e agir almejando tal fim. 

É o que emana do Princípio da Finalidade. Sobre o indigitado princípio, Cunha 

(2011) aduz:  

A Administração Pública só existe e se justifica para atender a um fim 
público, que é o resultado que se busca alcançar com a prática do ato, e 
que consiste em satisfazer, em caráter geral e especial, os interesses da 
coletividade. Caso contrário, estar-se-á diante de um desvio de finalidade ou 
desvio de poder, que acarreta a invalidação do ato administrativo. 

 Conforme se detrai das palavras do autor, toda vez que o administrador atua 

motivado por fim diverso do interesse público que o devia nortear, ocorre desvio de 

poder. Destarte, quando o administrador utiliza o poder que lhe foi conferido para 

atender a interesses alheios à necessidade da coletividade, esses atos são 

inválidos. Sobre o desvio de poder, cumpre destacar os apontamentos de Carvalho 

Filho (2011): 

Desvio de poder é a modalidade de abuso em que o agente busca alcançar 
fim diverso daquele que a lei lhe conferiu. (…) A finalidade da Lei está 
sempre voltada para o interesse público. Se o agente atua em 
descompasso com esse fim, desvia-se de seu poder e pratica, assim, 
conduta ilegítima. (…) O desvio de poder é conduta mais visível nos atos 
discricionários. Decorre desse fato a dificuldade na obtenção da prova 
efetiva do desvio, sobretudo porque a ilegitimidade vem dissimulada sob a 
aparência da perfeita legalidade.  

Outrossim, uma vez que o alvo dos atos da Administração é o interesse 

público, estes devem ter caráter impessoal. De tal sorte, os atos não devem ser 

pautados no interesse individual do servidor do qual emanaram, e tampouco de 

administrados específicos, mas precisa focar no interesse coletivo. É o que 

caracteriza o Princípio da Impessoalidade, sobre o qual disserta Mello (2011): 

Simpatias ou animosidades pessoais, políticas ou ideológicas não podem 
interferir na atuação administrativa e muito menos interesses sectários, de 
facções ou grupos de qualquer espécie. O princípio em causa não é senão 
o próprio princípio da igualdade ou isonomia. 

Considerando os princípios mencionados e tantos outros que norteiam a 

Administração Pública, cabe ressaltar que o descumprimento deles pode ser 

discutido no judiciário, buscando-se a reforma ou simples anulação dos mesmos. 

Todavia, de acordo com o Princípio da Autotutela, a Administração pode rever seus 

atos, quando eivados de vício. Eis o que aduz Carvalho Filho (2011), no tocante a tal 
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princípio infraconstitucional: 

A Administração Pública comete equívocos no exercício de sua atividade, o 
que não é nem um pouco estranhável em vista das múltiplas tarefas a seu 
cargo. Defrontando-se com esses erros, no entanto, pode ela mesma revê-
los para restaurar a situação de regularidade. Não se trata apenas de uma 
faculdade, mas também de um dever, pois que não se pode admitir que, 
diante de situações irregulares, permaneça inerte e desinteressada. Na 
verdade, só restaurando a situação de regularidade é que a Administração 
observa o princípio da legalidade, do qual a autotutela é um dos mais 
importantes corolários. 

O autor aponta, ainda, que o agente administrativo, ao atuar, não deve decidir 

apenas entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, o 

oportuno e o inoportuno, mas também entre o honesto e o desonesto. Eis que a 

matéria foi tratada em súmula do Supremo Tribunal Federal (Súmula nº 473 do 

STF): 

A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios 
que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, 
por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos 
adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. 

Percebe-se que o STF teceu ressalva acerca da possibilidade jurisdicional de 

revisão dos atos administrativos. Cumpre citar exemplo de controle do judiciário 

sobre os atos do executivo, conforme decisão abaixo, proferida em 2008 pelo TRF-

2: 

ADMINISTRATIVO. CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES. ATUAÇÃO DO 
IBAMA. PODER DE POLÍCIA AMBIENTAL. EXTRAPOLAÇÃO DA 
COMPETÊNCIA (ART. 10 DA LEI 6.938/81 E RESOLUÇÃO CONAMA Nº 
237/87). I- Os quiosques destinados à venda de alimentos para o público 
frequentador do Parque do Flamengo são insuficientes a gerar, ainda que 
potencialmente, prejuízos ou impacto significativo ao meio ambiente no 
âmbito nacional ou regional, aptos a demandar a atuação do IBAMA, no 
exercício de poder de polícia ambiental que é de sua competência, sendo 
descabido equiparar os quiosques a complexos turísticos de lazer ou 
parques temáticos, não sendo razoável entender, ainda, que as obras de 
instalação de tais quiosques guardem magnitude equiparável às de 
construção de rodovias, ferrovias, hidrovias ou qualquer outra obra de 
grande porte, aptas a demandar a atuação do IBAMA. II- Noutro giro, não 
resta configurada nos autos a hipótese em que os órgãos ambientais 
estadual ou municipal tenham se quedado inertes, quando então poderia o 
IBAMA ter exercido competência de fiscalização ambiental supletiva. III- Por 
último, não se pode entender que o Parque do Flamengo representaria 
unidade de conservação de domínio da União, tão somente por se situar em 
terreno de marinha, o que também afasta a necessidade de atuação do 
IBAMA no exercício de poder de polícia ambiental. IV- Acertada, pois, a 
sentença proferida pelo ilustre magistrado a quo, no sentido de que o 
IBAMA extrapolou a competência para o exercício do poder de polícia 
ambiental, ante o disposto no art. 225, § 1º, inciso IV, da CF/88; art. 10, §§ 
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2º e 4º da Lei 6.938/81; e artigos 1º e 4º, e Anexo I, da Resolução CONAMA 
nº 237/87. Apelo do IBAMA desprovido. 

(TRF-2 - AC: 339059 RJ 2000.51.01.010376-2, Relator: Desembargador 
Federal SERGIO SCHWAITZER, Data de Julgamento: 20/08/2008, SÉTIMA 
TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: DJU - Data:08/09/2008 - 
Página::336/337, undefined). 

No julgado acima o IBAMA recorreu de decisão que anulou os efeitos da 

atuação da autarquia, pois o magistrado entendeu que o empreendimento em 

questão não se enquadrava no rol das competências fiscalizatórias do IBAMA. O 

Tribunal Regional Federal da 2ª Região, em acórdão da Sétima Turma 

Especializada, concordou com a decisão de primeira instância e negou provimento 

ao apelo do IBAMA, mantendo a decisão que anulou os atos administrativos 

praticados pela autarquia. 

De outro turno, apesar de o exemplo ratificar a possibilidade de anulação de 

atos administrativos pelo Poder Judiciário, conforme trabalhado no presente 

capítulo, é de bom alvitre destacar que o entendimento exarado no acórdão do caso 

em tela não encontraria guarida na legislação ambiental atualmente vigente. Isto 

porque a Lei Complementar 140 de 2011 estabeleceu a possibilidade de um ente 

fiscalizar e autuar empreendimentos cuja competência originária seja de ente 

diverso.  

Para Carvalho Filho (2011), os bens e interesses públicos não pertencem à 

Administração nem a seus agentes. A estes cabe meramente geri-los e por eles 

velar em prol da coletividade, verdadeira titular dos direitos e interesses públicos. 

Sendo este um princípio intimamente atrelado à gestão pública do meio ambiente, 

bem difuso e de interesse de toda a coletividade, cabe ressaltar o que aduz o autor 

sobre o Princípio da Precaução: 

Este postulado teve origem no âmbito do direito ambiental, efetivamente 
foro próprio para seu estudo e aprofundamento. Significa que, em caso de 
risco de danos graves e degradação ambientais, medidas preventivas 
devem ser adotadas de imediato, ainda que não haja certeza científica 
absoluta, fator este que não pode justificar eventual procrastinação das 
providências protetivas. Autorizada doutrina, a propósito, já deixou 
consignado que, existindo dúvida sobre a possibilidade de dano, a solução 
deve ser favorável ao ambiente e não ao lucro imediato. 
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Com o objetivo aparente de encaixar analogicamente o Princípio da 

Precaução dentre o rol de princípios gerais de Direito Administrativo, o autor traz em 

linhas preliminares a ideia central do indigitado princípio. Não obstante sua evidente 

aplicação em outros âmbitos do Direito Administrativo, como em qualquer matéria 

que envolva a utilização de recursos públicos onde a atuação preventiva da 

Administração é indispensável, a mensagem exordial do princípio é colocar em 

primeiro plano a proteção do bem jurídico difuso, no caso, o meio ambiente. 

Considerando a aplicação do Princípio da Precaução, cabe vislumbrar que quando 

houver dúvidas técnicas sobre determinado ato, a Administração deve agir 

prioritariamente de modo protetivo à ambiência e, em análise extensiva, ao interesse 

público. 

Ademais, cumpre dar destaque ao Princípio da Presunção de Legalidade, a 

partir do qual devem ser considerados legais os atos emanados da Administração, 

até que recaiam provas em contrário. Sobre esse princípio, Pietro (2010) assevera: 

Abrange dois aspectos: de um lado, a presunção de verdade, que diz 
respeito à certeza dos fatos; de outro lado a presunção da legalidade, pois, 
se a Administração Pública se submete à lei, presume-se, até prova em 
contrário, que todos os seus atos sejam verdadeiros e praticados com 
observância das normas legais pertinentes. 

 Para contextualizar, cabe diferenciar os atos da administração pública em 

atos discricionários e atos vinculados. Para Mello (2011), de modo diverso dos atos 

vinculados, para os quais existe tipificação legal, prévia e objetiva, determinando o 

único comportamento possível da Administração, os atos discricionários seriam: 

Os atos que a administração pratica com certa margem de liberdade de 
avaliação ou decisão segundo critérios de conveniência e oportunidade 
formulados por ela mesma, ainda que adstrita à lei reguladora da expedição 
deles. 

 Em suma, os atos discricionários são aqueles em que o administrador público, 

baseado nos parâmetros normativos existentes, pode decidir o que é mais oportuno 

e conveniente, conforme o caso. Nessa esteira, o Poder Público pode conceder 

licenças aos seus administrados, nos casos especificados em lei. Sobre tal ato 

administrativo, Di Pietro (2010) disserta que se trata de ato vinculado e unilateral, 

que ocorre quando o administrado preenche os requisitos legais, sendo a licença 

uma condição para o exercício de uma atividade. 
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 É pacífico o entendimento de que a nomenclatura licença ambiental é 

imprópria, considerando as características das licenças no Direito Administrativo. É o 

que defende Machado (2012): 

Não há na “licença ambiental” o caráter de ato administrativo definitivo; e, 
portanto, com tranquilidade, pode-se afirmar que o conceito de “licença”, tal 
como o conhecemos no Direito Administrativo brasileiro, não está presente 
na expressão “licença ambiental”. 

 O que se discute é que a licença ambiental possui características que mais as 

aproximam das autorizações. Vale mencionar o que aduz Silva (2009), acerca das 

características das autorizações: 

A autorização é ato precário e discricionário, porque não pressupõe um 
direito anterior a ser exercido. Vale dizer, o direito ao exercício da atividade 
autorizada nasce com a outorga da autorização. Ao contrário, ela pressupõe 
uma proibição geral, expressa ou decorrente do sistema, ao exercício da 
atividade. Sua outorga consiste, assim, em remover esse obstáculo em 
favor de alguém, por razões de conveniência ou de mera liberalidade da 
Administração. 

 Percebe-se que Machado (2012) afirma que a licença administrativa é ato 

definitivo. Isso significa que a Administração não pode invalidá-la 

indiscriminadamente, conforme se confirma nas palavras de Meirelles (2011): 

Sua invalidação só pode ocorrer por ilegalidade na expedição do alvará, por 
descumprimento do titular na execução da atividade ou por interesse 
público superveniente, caso em que se impõe a correspondente 
indenização. 

 Em matéria ambiental, temos como exemplo a possibilidade de o IBAMA 

exigir a apresentação de estudos complementares, em processos de licenciamento 

ambiental, condicionando a concessão da licença ao cumprimento da medida e à 

posterior análise da autarquia. Nessa esteira, é preciso apontar diferenças entre a 

licença administrativa, lato sensu, da licença administrativa emitida pelos órgãos 

ambientais, especialmente no que toca à discricionariedade e a vinculação. Pertine, 

então, mencionar Coutinho & Farias (2005): 

O sensato é enquadrar a licença ambiental como ato administrativo próprio, 
podendo ser vinculado ou discricionário, já que tem tanto características da 
autorização quanto da licença administrativa. Ressalte-se que essa 
discricionariedade é técnica, devendo ter como base o resultado dos 
estudos ambientais, sejam eles o estudo e o relatório prévio de impacto 
ambiental ou sua avaliação de impactos mais simplificada, a depender do 
potencial poluidor da atividade em questão. 
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 Dessarte, a discricionariedade do órgão ambiental, no que tange à emissão 

da Licença Ambiental se restringe às questões técnicas referentes à análise de 

viabilidade do empreendimento e atendimento de exigências e condicionantes. Por 

tal motivo, a licença administrativa comum tem características distintas da Licença 

Ambiental, vez que à Administração não cabe discernir acerca de conveniência e 

oportunidade para emissão daquela. Nesse contexto, sobre a licença ambiental, 

Lima (2006) aduz: 

Se considerado um ato administrativo discricionário e precário, o termo 
“licença” deveria ser substituído por “autorização”. Nesse caso, o poder 
público poderia, baseado em critérios de conveniência e oportunidade, 
deixar de emitir a autorização ambiental para empreendimento que, embora 
indicasse medidas de prevenção de danos ambientais para sua 
implementação, fosse repudiado pela opinião pública, ou, então, 
comportasse riscos de tal magnitude que, segundo o juízo do administrador, 

não valesse a pena correr. 

 O que percebe-se é que a doutrina trata de três maneiras o licenciamento 

ambiental, no que tange à sua natureza jurídica: os que entendem que a licença 

ambiental tem natureza de licença administrativa, os que defendem que ela é, na 

verdade, uma autorização e aqueles que julgam que ela é um ato híbrido, com 

características de licença e autorização.  

 De outra banda, o órgão ambiental pode indeferir o pedido de licenciamento 

ambiental, vez que a análise da magnitude dos impactos ambientais pode subsidiar 

a decisão denegatória do órgão, bem como outras justificativas técnicas acerca das 

questões ambientais e sociais atinentes ao empreendimento em exame. Vale 

salientar que essa atuação dos órgãos ambientais é respaldada no poder de polícia 

que lhes é conferido por lei, conforme será discutido amiúde a seguir. 

II.2- Prerrogativas e limitações do Poder de Polícia em matéria ambiental 

Em face da discussão acerca da ação da Administração Pública, é 

indispensável para o desenvolvimento do presente estudo trabalhar o poder de 

polícia. Mello (2011) aduz que poder de polícia é a atividade estatal de condicionar a 

liberdade e a propriedade ajustando-as aos interesses coletivos. Outrossim, através 

do IBAMA, a união pode fiscalizar o cumprimento da legislação ambiental por 

instituições públicas e privadas. 
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A ação dos órgãos ambientais, encontra arrimo no poder de polícia que lhes é 

conferido por lei. Tal poder foi conceituado pelo Código Tributário Nacional (CTN), 

Lei 5172 de 25 de outubro de 1966, em seu art. 78: 

Considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, 
limitando ou disciplinando direito (sem grifos no original), interesse ou 
liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de 
interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos 
costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de 
atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do Poder 
Público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos 
individuais ou coletivos. 

Nesse contexto, pode-se materializar o poder de polícia dos órgãos 

ambientais para fiscalizar, licenciar e impor sanções às pessoas físicas e jurídicas 

que, pelas características de suas atividades econômicas ou propriedades, tenham 

interface com qualquer dispositivo legal ambiental. No caso do IBAMA, o art.2º da 

Lei Federal 7.735/1989 conferiu como uma das finalidades da autarquia o exercício 

do poder de polícia ambiental. 

Ainda no artigo 78 do CTN, in fine, encontra-se o fundamento do exercício do 

poder de polícia em matéria ambiental, em função da condição deste, de direito 

coletivo. Apesar de à época da edição do Código Tributário Nacional ainda não se 

falar em direito ambiental, nos moldes hodiernos, denota-se que o artigo 78 não 

obsta a tutela do meio ambiente, no que toca ao poder de polícia. 

Nessa esteira, Di Pietro (2010) aduz que o Estado exercita seu poder de 

polícia, dentre outros modos, através de atos administrativos para aplicação prática 

da lei, com medidas preventivas (fiscalização, vistoria, ordem, notificação, 

autorização, licença) e repressivas (interdição de atividade, apreensão de 

mercadorias e produtos). As primeiras teriam o condão de nortear o comportamento 

do sujeito passivo à luz da legislação, para que este possa cumpri-la, e as segundas 

seriam o meio para coagir o infrator a adequar seu modus operandi, em estrito 

cumprimento à lei. 
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Todavia, na esteira do que disserta Machado (2012) o poder público não pode 

agir de acordo com suas vontades, pois sua atuação não é uma faculdade, mas uma 

incumbência de atender ao interesse público, norteado especialmente pela 

impessoalidade e pela eficiência. Assim, resta afirmar que, o órgão ambiental 

fiscalizador tem, em função do poder de polícia que lhe é conferido, o respaldo legal 

para não apenas orientar os sujeitos passivos, como aplicar-lhe sanções pelo 

descumprimento dos preceitos ambientais. Insta reiterar que a Constituição em seu 

art.225, §3º, diz que as ações lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores a 

responsabilização civil, penal e administrativa, cumulativamente. 

 De tal sorte, uma só conduta antijurídica à luz do direito ambiental, pode 

ensejar sanção administrativa e persecução penal, além da obrigatoriedade de 

indenizar pelos danos por ventura causados, sem que se configure bis in idem, ou 

seja, dupla penalização por uma única conduta ilícita. Reiterando a possibilidade de 

impor sanções, em face do poder de polícia conferido aos órgãos ambientais, insta 

citar as palavras de Fiorillo (2009): 

Sanções administrativas são penalidades impostas por órgãos vinculados 
direta ou indiretamente aos entes estatais, nos limites de suas 
competências estabelecidas em lei, com o objetivo de impor regras de 
conduta àqueles que também estão ligados à Administração no âmbito do 
Estado Democrático de Direito. 

  Demais disso, tais atos da Administração podem ser executados por 

esta, sem prévia consulta ou interferência do judiciário. Na tutela dos interesses que 

lhe competem, a Administração Pública é autorizada a definir e fazer cumprir suas 

decisões, mesmo que posteriormente a questão possa ser discutida em juízo. Nessa 

esteira, cumpre destacar o que aduz Mello (2011): 

As medidas de polícia administrativa frequentemente são autoexecutórias: 
isto é, pode a Administração Pública promover, por si mesma, 
independentemente de remeter-se ao Poder Judiciário, a conformação do 
comportamento do particular às injunções dela emanadas, sem 
necessidade de um prévio juízo de cognição e ulterior juízo de execução 
processado perante as autoridades judiciárias. 
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Contudo, a autoexecutoriedade não é absoluta, principalmente no que tange 

às medidas administrativas mais gravosas aos administrados. Em matéria ambiental, 

a sanção de demolição tem destaque em face das controvérsias quanto à 

necessidade e pertinência de decisão judicial que ratifique a sanção demolitória 

emanada do órgão ambiental. Segue julgado do STJ (RECURSO ESPECIAL Nº 

1.246.443/PR) que relativiza a autoexecutoriedade de sanção administrativa: 

AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. 
DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIO IRREGULAR. AUTO-EXECUTORIEDADE DA 
MEDIDA. ART. 72, INC. VIII, DA LEI N. 9.605/98 (DEMOLIÇÃO DE OBRA). 
PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. INTERESSE DE AGIR 
CONFIGURADO. 1.A questão cinge-se ao debate sobre o eventual 
interesse processual do Ibama em ação civil pública cujo pedido consiste na 
condenação dos recorridos à reparação de danos ambientais, bem como à 
indenização por eventual dano coletivo causado ao meio ambiente em 
razão da construção de prédio na margem do "Rio Chumbo", área de 
preservação permanente. 2.A origem entendeu que a demolição de obras é 
sanção administrativa dotada de auto- executoriedade, razão pela qual 
despicienda a ação judicial que busque sua incidência. O Ibama recorre 
pontuando não ser atribuível a auto-executoriedade à referida sanção. 
3.Mesmo que a Lei n. 9.605/98 autorize a demolição de obra como sanção 
às infrações administrativas de cunho ambiental, a verdade é que existe 
forte controvérsia acerca de sua auto-executoriedade (da demolição de 
obra). 4.Em verdade, revestida ou não a sanção do referido atributo, a 
qualquer das partes (Poder Público e particular) é dado recorrer à tutela 
jurisdicional, porque assim lhe garante a Constituição da República 
(art. 5º, inc. XXXV) - notoriamente quando há forte discussão, pelo 
menos em nível doutrinário, acerca da possibilidade de a 
Administração Pública executar manu militari a medida. (Sem grifos no 
original) 5.Além disso, no caso concreto, não se trata propriamente de 
demolição de obra, pois o objeto da medida é edifício já concluído - o que 
intensifica a problemática acerca da incidência do art. 72, inc. VIII, da Lei n. 
9.605/98. 6.Por fim, não custa pontuar que a presente ação civil pública tem 
como objetivo, mais do que a demolição do edifício, também a recuperação 
da área degradada. 7.Não se pode falar, portanto, em falta de interesse de 
agir. 8.Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. 

 Conforme se detrai desse julgado, a doutrina ainda não é pacífica quanto à 

possibilidade de a Administração promover, por si só, a execução da demolição. 

Subentende-se que, por cautela, parte da doutrina venha defendendo a 

possibilidade de apreciação prévia do mérito pelo judiciário, por ser cediço que a 

estrutura da autarquia ambiental possa dar azo ao cometimento de equívoco por 

parte do agente público e ulterior prejuízo ao erário em ações indenizatórias.  
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Em suma, no regular exercício poder de polícia, a administração, ou aqueles 

por ela delegados, podem impor sanções em desfavor de pessoas físicas e jurídicas, 

afetando-lhes o patrimônio ou as atividades desenvolvidas. Em matéria ambiental, 

os órgãos de fiscalização, em âmbito administrativo, na forma da lei que disciplina 

cada um deles, desenvolverá as atividades de fiscalização, não podendo ser 

obstados pelos sujeitos passivos, injustificadamente.   

Eis que o poder de polícia conferido aos órgãos ambientais se configura como 

ferramenta indispensável para a proteção ambiental. Nessa baila, o agente 

ambiental, dotado de poder de polícia pode agir de modo a obter êxito na 

consecução de suas atividades, podendo limitar, inclusive, a plenitude das 

prerrogativas conferidas à propriedade particular.  

Insta observar o que aponta Machado (2012), quando afirma que o poder de 

polícia é privativo da Administração, pois não se atenderia aos fins de interesse 

social se um particular exercesse tal poder sobre outro particular. Outrossim, no 

exercício do poder de polícia a administração pública pode, segundo Michels (2007) 

limitar ou regrar direito de qualquer cidadão. 

Obviamente, o poder de polícia administrativa ambiental, não pode ser 

confundido com as atividades inerentes às Polícias Militar e Civil. Todavia, em 

virtude da possível situação de risco na atividade de fiscalização em alguns locais, 

pode ensejar o apoio destas. Observe-se o que aponta Milaré (2009): 

O poder de polícia administrativa distingue-se de outras formas de poder de 
polícia, tanto em sua natureza quanto em seus métodos. Não é exercido por 
policiais profissionais, voltados preferencialmente para a manutenção da 
ordem pública, mas por profissionais técnicos. 

Diante disso, o agente fiscal ambiental, em nome do órgão ao qual está 

vinculado, cujo poder de polícia foi conferido por lei, pode exercer suas atividades. 

Nisso se inclui a inspeção em propriedade particular, lavratura de autos de infração, 

intimação do vistoriado, suspensão de atividades e as demais providências que a lei 

anuir.  
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Para Meirelles (2011) é necessário diferenciar a punição decorrente de ilícito 

administrativo, da punição baseada em ilícito criminal, uma vez que a primeira é 

medida de autotutela da Administração e a segunda é de defesa social.  

Todavia, há de se lembrar que o agente público ambiental deve ser 

profissional habilitado tecnicamente. A Lei Federal 10.410/2002, que cria o cargo de 

especialista em meio ambiente, em seu artigo 4º determina que o analista ambiental 

possui atribuições que envolvem, dentre outras, a regulação, controle, 

licenciamento, fiscalização e auditoria ambiental.  

No que tange à atividade de fiscalização, cumpre mencionar a especificidade 

trazida pela Portaria IBAMA nº 11 de 2009, no anexo “REGULAMENTO INTERNO 

DA FISCALIZAÇÃO – RIF”: 

Art. 4o O servidor designado para atuar na fiscalização, para os fins deste 
Regulamento denominado Agente Ambiental Federal, é autoridade 
competente para lavrar autos de infração e demais documentos inerentes à 
ação fiscalizatória, bem como adotar as medidas administrativas 
decorrentes de seu poder de polícia.  
§1º. Para o exercício da atividade fiscalizatória, o servidor efetivo do Ibama 
será designado pelo Presidente do Órgão, mediante portaria específica, 
para a função de Agente Ambiental Federal.  
§2º. Para ser designado como Agente Ambiental Federal, o servidor do 
quadro efetivo do Ibama deverá ter concluído, com aproveitamento, curso 
de fiscalização ambiental ministrado pelo Órgão. 

Dessarte, o analista ambiental, ocupante de cargo efetivo preenchido por 

concurso público, para exercer a atividade de fiscalização ambiental, precisa ainda 

ser aprovado em curso específico.  

Dentre as várias formações compatíveis com as atividades finalísticas do 

IBAMA, podemos citar: engenheiros (florestais, civis, ambientais, cartográficos e 

agrônomos), arquitetos e urbanistas, geógrafos, tecnólogos em gestão ambiental e 

geólogos.  

Note-se que esses profissionais, e as equipes multidisciplinares dos órgãos 

ambientais por eles formadas, são capacitados, por formação, para identificar e 

mensurar alterações no ambiente, analisando o nexo de causalidade entre o dano e 

a ação/omissão de outrem. Portanto, não há que se confundir suas incumbências 

estritamente técnicas com a força bruta repressiva de outras instituições do Estado. 
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Todavia, impende observar que o agente administrativo pode subsidiar, 

através de seu relato técnico, a ação penal em face de crime ambiental constatado. 

Nesses termos, pode notificar o Ministério Público para que este inaugure 

persecução penal em face do agente. Cabe observar o que diz Trennepohl (2009): 

Nada impede que o agente ambiental indique, no documento administrativo, 
o dispositivo penal que entende aplicável. Assim, corretamente descrita a 
atividade que motivou a lavratura do Auto de Infração, pode indicar a norma 
afrontada, independente de constituir crime ou mera infração administrativa. 
Embora não caiba ao órgão ambiental a aplicação de qualquer pena 
criminal, este procedimento consubstancia e robustece a aplicação da pena 
pecuniária administrativa.  

 Nada obsta, então, que o agente administrativo mencione a tipificação da 

conduta, nos termos da lei penal. É recomendável, inclusive, pois pode referendar 

tecnicamente a propositura da ação pelo Ministério Público. Porém, há quem 

considere que o agente administrativo não deve se incumbir da remessa do laudo 

técnico direto para o parquet. Cumpre observar a opinião de Moraes (2009): 

Quando a autoria não estiver bem definida ou alguma circunstância do fato 
mereça melhor averiguação para fins penais, em especial o dolo, a 
autoridade ambiental deverá enviar o auto de infração para a autoridade 
policial instaurar inquérito policial, cabendo a esta a identificação de todas 
as elementares do tipo penal, para que defina e relate sobre a existência ou 
não de crime em seu relatório. 

  É razoável ponderar quanto à melhor instrução do feito, antes do 

oferecimento da denúncia. Todavia, vincular a esfera administrativa ao deslinde do 

processo penal é inconcebível e fere o princípio da razoável duração do processo e 

a independência dos Poderes. Ademais, a autoridade policial e o próprio Ministério 

Público poderão utilizar os dados coletados pelo órgão ambiental e acrescentar as 

provas e dados obtidos na fase inquisitorial, na instrução da persecução penal.  

Contudo, é indispensável que o técnico ambiental, no exercício de suas 

atribuições, promova diligências junto aos órgãos competentes para que os crimes 

ambientais por ele detectados sejam apurados na esfera penal, sem prejuízo dos 

desdobramentos no âmbito administrativo, no tocante às infrações administrativas 

ambientais cometidas. 
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II.3- Critérios para preenchimento dos cargos públicos 

Com o fito de compreender a estrutura decisória do IBAMA, nos próximos 

capítulos desta dissertação, faremos, no presente subcapítulo, uma breve revisão 

sobre os cargos públicos previstos no ordenamento jurídico brasileiro. Nesse 

diapasão, é necessário verificar os tipos de cargos e suas características 

elementares, em especial aquelas que suscitam maior discussão e controvérsia, à 

luz do presente trabalho. Nesse ponto, cumpre destacar as formas de provimento e 

vacância dos cargos públicos, mandatos e requisitos.  

De início, cabe delimitar o conceito de “Agentes Públicos”. De acordo com a 

Lei nº 8.429/1992, reputa-se agente público: 

Todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, 
por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer forma de 
investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades 
mencionadas no artigo anterior. 

De plano, percebe-se que o conceito empresta contundente amplitude para a 

noção de agentes públicos. Dessarte, considera-se como tal desde o ocupante do 

mais alto escalão da Presidência da República, servidores com atividades de menor 

complexidade e até voluntários a serviço do Estado. O amplo conceito não obsta 

que os agentes sejam estratificados e classificados de acordo com suas atividades. 

Dentre tais categorias destacam-se os agentes políticos e os servidores públicos 

(CARVALHO FILHO, 2011). 

Os agentes políticos são aqueles incumbidos da organização política do País, 

não possuindo vínculo profissional com o Estado, mas um vínculo de natureza 

política. Sua relação com o Estado possui gênese na Constituição e nas leis, 

inexistindo contrato entre as indigitadas partes. Ademais, sua qualificação técnica e 

seu histórico profissional não são fatores determinantes para a investidura, mas a 

qualidade de cidadãos os habilita para a candidatura a tais posições na estrutura 

estatal (MELLO, 2011). 

Já os servidores públicos são aqueles que possuem relação de trabalho, 

exercendo função, permanentemente,  e integrando o quadro dos entes federativos, 

das autarquias e fundações públicas. Podem ser divididos em dois grupos: comuns 

e especiais. Os servidores públicos comuns são os que restam incumbidos das 
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atividades administrativas em geral e das atividades de apoio, na busca dos 

objetivos estatais. Podem ser estatutários ou trabalhistas. Os servidores públicos 

especiais são os que possuem regime jurídico diferenciado, em razão de suas 

atribuições de especial relevância, como é o caso dos membros do Ministério 

Público e da magistratura (CARVALHO FILHO, 2011). 

Os estatutários são aqueles que ocupam cargo público efetivo e cargo em 

comissão, sendo regidos por estatuto, geral ou especial. Os ocupantes de cargo 

público efetivo tem investidura através de concurso público e podem adquirir 

estabilidade, após aprovação em estágio probatório (MEIRELLES, 2011). A 

estabilidade é o direito de não ser desligado do serviço, exceto por: sentença judicial 

transitada em julgado, processo administrativo em que seja garantida a ampla 

defesa do servidor ou através de avaliação periódica de desempenho (MELLO, 

2011). 

Cargos comissionados, por sua vez, são ocupados transitoriamente e sua 

nomeação decorre da relação de confiança entre a autoridade nomeante e o 

nomeado. Não necessita de concurso público para investidura e não há estabilidade 

para tais agentes. Por isso, são considerados cargos de livre nomeação e 

exoneração (CARVALHO FILHO, 2011). Esses cargos em comissão são reservados 

às atribuições de direção, chefia e assessoramento, e devem ser preenchidos por 

servidores de carreira, nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei 

(BORGES, 2012).  

O preenchimento de cargos públicos deve atender ao princípio da ampla 

acessibilidade, possibilitando o acesso àqueles que preencham os requisitos 

estabelecidos. No que tange aos cargos efetivos, a escolha é meritória, através da 

prestação de concurso público de provas ou provas e títulos. Este deve ser regulado 

por edital específico para o certame, vinculando a Administração às suas 

disposições (MARINELA, 2011). 

Conforme aduzido anteriormente, no que tange à investidura em cargos 

efetivos e cargos em comissão, a principal diferença refere-se à prévia aprovação 

em concurso público, conforme se detrai do artigo 37, II da Constituição Federal: 
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A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia 
em concurso público de provas ou provas e títulos, de acordo com a 
natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, 
ressalvadas as nomeações para o cargo em comissão declarado em lei de 
livre nomeação e exoneração. 

Não obstante, a Constituição prevê, no inciso V do mesmo artigo, que os 

cargos em comissão deverão ser preenchidos por servidores de carreira, conforme 

disposto em lei acerca das condições e dos percentuais. Outrossim, pode-se inferir 

que a Carta Magna anuiu o preenchimento de cargos em comissão por profissionais 

estranhos aos quadros efetivos da Administração, com o intuito de ampliar a 

acessibilidade a cargos públicos, e evitar situações específicas em que a 

obrigatoriedade de preenchimento por servidores de carreira fosse inconveniente 

para o interesse público.  

Todavia, o texto constitucional clama expressamente pela regulamentação 

através de lei, e essa deve dispor sobre os critérios para preenchimento dos cargos 

em comissão, bem como estabelecer o percentual mínimo desses cargos que 

deveria ser preenchido por profissionais de carreira.  

O silêncio legislativo importa anuência à nomeação de comissionados, sem 

reserva de cargos para servidores de carreira. Desta forma, nos casos em que a lei 

não definir esses percentuais emergirá o risco de os cargos serem preenchidos para 

atender interesses políticos, ferindo de morte o interesse público que deveria nortear 

tais escolhas. 

No caso da Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), no ano 2000 foi 

publicado o Decreto nº 3450 que estabeleceu a obrigatoriedade de preenchimento 

de cargos comissionados por servidores ocupantes de cargo efetivo. Todavia, a 

regra não permaneceu em vigor e foi revogada em 2003 pelo Decreto nº 4615, e os 

cargos em comissão passaram a ser preferencialmente preenchidos por servidores 

do quadro permanente, deixando lacuna para o Administrador nomear agentes 

estranhos aos quadros funcionais. Apesar de o Decreto 4615 ter sido revogado, a 

disposição foi mantida no Decreto 7335 de 2010. 

No que tange à extinção do vínculo de servidores estatutários, cabe ressaltar 

que existem dois tipos de atos administrativos que a ensejam, com a consequente 
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vacância de cargo: demissão e exoneração. A demissão tem caráter punitivo, e é 

uma penalidade aplicada em razão de uma falta funcional grave. A exoneração, por 

sua vez, ocorre quando a dispensa decorre do interesse da Administração ou do 

próprio servidor, sem caráter punitivo (CARVALHO FILHO, 2011) 

Pode-se afirmar que a exoneração ex officio, isto é, por vontade da 

Administração pode ocorrer quando o servidor ocupante de cargo efetivo não for 

aprovado em estágio probatório (antes de adquirir estabilidade) ou quando for 

considerado inapto em avaliação periódica de desempenho, quando não entrar em 

exercício dentro do prazo legal ou quando acumular cargos indevidamente, desde 

que o tenha feito de boa-fé. Também ocorre exoneração, quando a Administração 

dispensa, ex officio, servidor ocupante de cargo em comissão (MELLO, 2011). 

No presente subcapítulo, pudemos observar algumas fragilidades 

relacionadas aos cargos em comissão, no que tange à investidura e à vacância 

desses cargos. A priori, cumpre destacar a falta de critérios para a nomeação de 

pessoas. Por não necessitar de concurso público, a Administração pode vir a 

contratar servidores com menor aptidão, ou ainda, fazê-lo para atender a interesses 

políticos e pessoais, em detrimento do interesse público. 

Uma vez investidos em cargos em comissão, os servidores não possuem 

estabilidade, ficando em situação de fragilidade e até subserviência à autoridade 

nomeante, pois podem ser exonerados a qualquer tempo. Como a exoneração não 

precisa ser precedida de infração disciplinar ou mesmo aferição de mau 

desempenho do servidor, a autoridade nomeante tem amplos poderes para definir o 

futuro daquele, podendo interferir negativamente em sua atuação. 

De tal sorte, é de suma importância compreender essa realidade e analisar 

em quais posições da estrutura governamental estão locados os cargos em 

comissão, não preenchidos por servidores de carreira, e de que forma pode-se evitar 

que eles sejam indevidamente utilizados. Em suma, o desafio é discutir a natureza 

desses cargos, de modo que eles sirvam para atender aos princípios constitucionais, 

e não sejam um subterfúgio para o regojizo de interesses particulares dos principais 

governantes dos diversos entes federativos.  
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III- Da Gestão Ambiental Pública no Brasil e Alguns Conflitos  

III.1- Análise das controvérsias entre desenvolvimento econômico e proteção 

ambiental  

 Ao tratar de sustentabilidade ambiental é inevitável falar que o cerne da 

questão tem como gênese os problemas e impactos decorrentes das atividades 

humanas, em especial aquelas desenvolvidas para manutenção do modo de 

produção vigente. A busca pela acumulação de riquezas e desenvolvimento de 

novas tecnologias tem um custo na disponibilidade e qualidade dos recursos 

naturais. Vejamos o que aduz Silva (2009), ao dissertar sobre desenvolvimento e 

meio ambiente: 

O desenvolvimento econômico tem consistido, para a cultura ocidental, na 
aplicação direta de toda a tecnologia gerada pelo Homem no sentido de 
criar formas de substituir o que é oferecido pela Natureza, com vista, no 
mais das vezes, à obtenção de lucro em forma de dinheiro; e ter mais ou 
menos dinheiro é, muitas vezes, confundido com melhor ou pior qualidade 
de vida. 

Das palavras do autor é possível compreender a posição de fragilidade dos 

recursos naturais diante dos valores impostos pelo modo de produção vigente. A 

exploração de recursos naturais é ferramenta inevitável para produzir riquezas e 

tecnologia, sendo este o objetivo exordial de nossa civilização. Nesse diapasão, não 

é incomum encontrar defensores da ideia de que a proteção ambiental é algo 

maléfico à sociedade, como um retrocesso ou um obstáculo injustificado para o 

desenvolvimento. 

 A grande questão da temática ambiental é o desafio de alcançar um modelo 

de desenvolvimento que seja harmônico com a preservação dos recursos naturais. 

Embora aparentemente o homem sequer saiba como essa relação pode ser 

harmônica, ou se ao menos terá capacidade de identificar quando esse equilíbrio for 

alcançado, foram criadas normas e instituições imbuídas de limitar a ação humana 

de modo a proteger o ambiente. Cumpre trazer as palavras de PORTO-

GONÇALVES (2006): 
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O desafio ambiental está no centro das contradições do mundo moderno-
colonial. Afinal, a ideia de progresso e, sua versão mais atual, 
desenvolvimento é, rigorosamente, sinônimo de dominação da natureza! 
Portanto, aquilo que o ambientalismo apresentará como desafio é, 
exatamente, o que o projeto civilizatório, nas suas mais diferentes visões 
hegemônicas, acredita ser a solução: à ideia de dominação da natureza do 
mundo moderno-colonial, o ambientalismo coloca-nos diante da questão de 
que há limites para a dominação da natureza. 

 Desafio que a sociedade capitalista tem feito a busca pelo desenvolvimento 

sustentável parecer um projeto em plena evolução, como se fosse algo palpável, e 

em vias de ser concretizado. No discurso vazio das grandes corporações, seu 

suposto compromisso com a tutela do meio ambiente esconde graves crimes contra 

o ambiente, muitas vezes sob os olhos e com a anuência velada do Poder Público. 

 Júnior (2008) entende que “o clamor pelo desenvolvimento sustentável não é 

simplesmente um chamado à proteção ambiental. O desenvolvimento sustentável 

implica em um novo conceito de crescimento econômico, que propõe justiça e 

oportunidade para todas as pessoas do mundo”. A visão do autor reflete o 

entendimento mais puro, oriundo dos movimentos ambientalistas mais tradicionais. 

De outra banda, esse paradigma está longe de ser replicado para a legislação, para 

a atuação dos órgãos ambientais e para o modo de produção. 

 Em tom análogo, ao discorrer sobre a gênese do socioambientalismo, Santilli 

(2005) aponta que: 

O socioambientalismo foi construído com base na ideia de que as políticas 
públicas ambientais devem incluir e envolver as comunidades locais, 
detentoras de conhecimentos e de práticas de manejo ambiental. Mais do 
que isso, desenvolveu-se com base na concepção de que, em um país 
pobre e com tantas desigualdades sociais, um novo paradigma de 
desenvolvimento deve promover não só a sustentabilidade estritamente 
ambiental como também a sustentabilidade social. 

 A reflexão da autora é verossímil pois indica requisitos indispensáveis na 

busca de um modelo de desenvolvimento ambientalmente sustentável. Todavia, em 

análise árida, pode-se dizer que o modelo por ela apontado é ideal, mas duplamente 

intangível na lógica capitalista. Esta, por sua essência, desvaloriza o conhecimento 

local e apenas incorpora a preocupação ambiental em sua dinâmica enquanto é 

necessário para a manutenção do próprio sistema capitalista.  
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Portilho (2012) aduz que a conscientização ecológica e a consequente 

pressão exercida pelos consumidores que buscam produtos "verdes" também são 

apontadas como exemplos regulação do mercado, assumindo, quase que 

naturalmente, os constrangimentos ambientais.  

 Nesse contexto, a disseminação do novo paradigma de consumo não 

desconstrói o modo de produção capitalista, mas o reinventa. O consumidor 

continua sendo instado a desejar muitos produtos, só que preferencialmente os 

dotados de procedência “ecologicamente correta”.  

 Cumpre destacar as palavras de Bauman (2008) quando aduz: 

A busca por prazeres individuais articulada pelas mercadorias oferecidas 
hoje em dia, uma busca guiada e a todo tempo redirecionada e reorientada 
por campanhas publicitárias sucessivas, fornece o único substituto aceitável 
– na verdade, bastante necessitado e bem vindo – para a edificante 
solidariedade dos colegas de trabalho e para o ardente calor humano de 
cuidar e ser cuidado pelos mais próximos e queridos, tanto no lar como na 
vizinhança. 

 Eis que a mercadoria em discussão é a sustentabilidade. Ser “ecologicamente 

correto” seduz a nova massa de “consumidores verdes” que não se importam em 

pagar mais caro por produtos supostamente menos nocivos à natureza. Fica fácil 

para o indivíduo se sentir cooperado da busca pelo desenvolvimento sustentável, 

pois basta fazer o que ele mais deseja: consumir. 

 Nesse novo mercado surgem instituições que conferem certificações. Logo, 

as grandes empresas consomem os serviços dessa certificadora e de alguma 

consultoria que ensine os “passos” para obter a certificação. Ao final, basta repassar 

o preço para o produto final, pois o consumidor verde está resignado a pagar mais 

caro pelos produtos se eles forem sustentáveis. 

 Então, podemos concluir que a busca por produtos “verdes” não diminui a 

necessidade humana por consumo. Na verdade, consiste em um novo “nicho” de 

mercado que induz o homem a comprar, sob o risco de não ser aceito em 

determinado grupo social.  

 Eis que os produtos “sustentáveis” possuem o mesmo caráter vinculatório ao 

consumo. É o que se detrai das palavras de Foladori (2001), ao aduzir que os 
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mecanismos atuais de compensação, valoração e regulação do uso dos recursos 

ambientais são formas de “esverdear” o capitalismo, não significando rupturas 

definitivas com seus mecanismos de degradação e desigualdade.  

 E essa dinâmica tem nítida discrepância quando se compara os países 

considerados como desenvolvidos dos demais. É comum que aqueles enxerguem 

nesses uma possibilidade de transpor sua externalidades ambientais para longe de 

suas fronteiras, muitas vezes em troca de compensação financeira.  

 Acserald et. al. (2009) discute o polêmico discurso do economista Lawrence 

Summers que os países periféricos deveriam suportar as indústrias mais agressivas 

ao meio ambiente, porque a preocupação com o meio ambiente seria meramente 

estética e que a morte em países pobres tem menor custo do que a morte em países 

ricos, pois aqueles recebem salários menores.  

 A problemática ambiental não é uma catástrofe nem tampouco um mero 

desequilíbrio econômico. É uma crise da cultura ocidental, da racionalidade e da 

economia, que “coisifica” o ser e leva à exploração desordenada da natureza (LEFF, 

2006). Nessa esteira, a crise vai além da degradação da natureza, pois permeia a 

coletividade humana e seus valores, cada vez mais traduzidos em função de 

dinheiro e bens, dinâmica que não é passível de compatibilização com o consumo 

sustentável de recursos naturais. Nesse sentido, Pelizzoli (2007) assevera: 

Objetificação não é só o fato de produzir objetos, ou de nos separarmos da 
natureza, mas o estabelecimento de padrões ou paradigmas que moldam 
relações instrumentais, dentro da perda da dimensão essencial (natural e 
social) do homem, a ponto de que homem e natureza devam ser 
constantemente modificados e melhorados. 

O arcabouço legislativo do País, no que tange à questão ambiental, é deveras 

elogiado na doutrina e nas instituições acadêmicas. Todavia, a forma de aplicação 

desses instrumentos resta imbuída de discricionariedade, e, quando não está, pode 

sofrer indevidamente tal efeito, em face de interpretações equivocadas. Resta 

destacar que “a proteção do meio ambiente é reconhecida como uma evolução dos 

direitos humanos, constituindo-se em um aprofundamento da concepção tradicional” 

(ANTUNES, 2011), devendo ser considerada, per si, como atendimento ao interesse 

público, tutela dos direitos coletivos e preservação do bem de todos.  
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Para Correia (2009) a efetividade da legislação ambiental brasileira precisa 

ser criticamente analisada, e que se reconheça que seus efeitos são inócuos diante 

dos interesses econômicos que conflitam com a tutela do meio ambiente, para que a 

busca pelo desenvolvimento sustentável no País possa ser considerada iniciada. 

 Em interpretação árida, a sensação é que, como se a reviravolta da história 

estivesse eternamente premente, as nações se reúnem, discutem, planejam e nada 

parece nos mudar de rumo. As discussões não são efetivadas em ações e 

mudanças, pois importariam em desfazimento do capitalismo, e essa é uma intenção 

que nenhuma nação assina, embora a maioria defenda em discursos evasivos.   

 Preservar o meio ambiente importa em limitar e regular as atividades 

econômicas. Ao fazê-lo o Estado pode desagradar investidores que, no mundo 

globalizado, podem transferir seus empreendimentos para países com legislação 

mais branda. Inevitável conjecturar que os países em desenvolvimento, ávidos pelo 

capital estrangeiro para impulsionar sua economia, possam arquitetar estratégias 

para tornar viável a recepção desses empreendimentos. Estratégias estas, que 

podem se configurar, inclusive, na (des)estruturação dos órgãos e em lacunas na 

legislação. 

III.2- Análise acerca da estrutura do SISNAMA 

 É mister para o desenvolvimento do presente estudo, esmiuçar a estrutura do 

Sistema Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA) para reconhecer e estudar a 

posição do IBAMA nesse contexto, com o fito de identificar e compreender suas 

fragilidades. 

 Cabe ressaltar que a Lei Federal 6.938 de 1981 constituiu o Sistema Nacional 

de Meio Ambiente, em seu artigo 6º. Destaque, em tal dispositivo, para o inciso IV, 

no qual o IBAMA foi definido como órgão executor (BRASIL, 1981): 
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Art 6º - Os órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal, 
dos Territórios e dos Municípios, bem como as fundações instituídas pelo 
Poder Público, responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade 
ambiental, constituirão o Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, 
assim estruturado:  

IV - órgão executor: o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis, com a finalidade de executar e fazer executar, como 
órgão federal, a política e diretrizes governamentais fixadas para o meio 
ambiente; 

 O Lei 6.938/81 também estabeleceu a Política Nacional do Meio Ambiente 

(PNMA) com objetivo de preservar, melhorar e recuperar da qualidade ambiental, 

visando assegurar condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses 

da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana, conforme artigo 

2º da indigitada norma. É possível traduzir o objetivo geral traçado pela PNMA como 

a busca por um modelo de desenvolvimento econômico que seja racional quanto ao 

uso e preservação dos recursos ambientais, na esteira do objetivo específico 

apontado no inciso I do artigo 4º na PNMA. Hodiernamente, essa tradução se 

coaduna com o conceito de desenvolvimento sustentável. A PNMA elencou, no 

próprio artigo 2º, os seguintes princípios norteadores das ações e estratégias a 

serem implementadas na busca do objetivo almejado: 

I- ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, considerando 
o meio ambiente como um patrimônio público a ser necessariamente 
assegurado e protegido, tendo em vista o uso coletivo; II- racionalização do 
uso do solo, do subsolo, da água e do ar; Ill- planejamento e fiscalização do 
uso dos recursos ambientais; IV- proteção dos ecossistemas, com a 
preservação de áreas representativas; V-  controle e zoneamento das 
atividades potencial ou efetivamente poluidoras; VI- incentivos ao estudo e à 
pesquisa de tecnologias orientadas para o uso racional e a proteção dos 
recursos ambientais; VII- acompanhamento do estado da qualidade 
ambiental; VIII- recuperação de áreas degradadas; IX- proteção de áreas 
ameaçadas de degradação; X- educação ambiental a todos os níveis de 
ensino, inclusive a educação da comunidade, objetivando capacitá-la para 
participação ativa na defesa do meio ambiente. 

 Para Antunes (2005), com o fito de implementar seus objetivos a PNMA 

estabeleceu expressamente os instrumentos, que consistiriam em mecanismos 

legais e institucionais para tal desiderato.  Foram definidos os seguintes 

instrumentos, no art. 9º da PNMA: 

I- o estabelecimento de padrões de qualidade ambiental; II – o zoneamento 
ambiental; III – a avaliação de impactos ambientais; IV- o licenciamento e a 
revisão de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras; V – os 
incentivos à produção e instalação de equipamentos a criação ou absorção 
de tecnologias voltadas para a melhoria da qualidade ambiental; VI – a 
criação de espaços territoriais especialmente protegidos pelo poder público 
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federal, estadual e municipal, tais como áreas de proteção ambiental, de 
relevante interesse ecológico e reservas extrativistas; VII - o sistema 
nacional de informações sobre o meio ambiente; VIII - o Cadastro Técnico 
Federal de Atividades e Instrumento de Defesa Ambiental; IX - as 
penalidades disciplinares ou compensatórias não cumprimento das medidas 
necessárias à preservação ou correção da degradação ambiental. X - a 
instituição do Relatório de Qualidade do Meio Ambiente, a ser divulgado 
anualmente pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais 
Renováveis – IBAMA; XI - a garantia da prestação de informações relativas 
ao Meio Ambiente, obrigando-se o Poder Público a produzi-las, quando 
inexistentes; XII - o Cadastro Técnico Federal de atividades potencialmente 
poluidoras e/ou utilizadoras dos recursos ambientais. XIII - instrumentos 
econômicos, como concessão florestal, servidão ambiental, seguro 
ambiental e outros. 

 A PNMA estabeleceu na estrutura do SISNAMA, o Conselho de Governo 

como o órgão superior, para prestar assessoria direta a Presidência da República, 

no que tange à estratégia nacional para a gestão ambiental. O órgão superior é 

fomentado tecnicamente pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) que 

pode propor normas e padrões relacionados à gestão do meio ambiente no País. 

 O IBAMA, previsto na PNMA como órgão executor, vinculado ao Ministério do 

Meio Ambiente, tem como objetivo finalístico executar a política e as diretrizes 

ambientais do governo. Ademais, a PNMA trouxe previsão de órgãos análogos ao 

IBAMA no âmbito dos estados (órgãos seccionais) e do municípios (órgãos locais), 

para executarem as políticas e estratégias de gestão ambiental no âmbito de sua 

competência. 
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Figura 1 – Organograma da alta direção do IBAMA, obtido no site da autarquia (www.ibama.gov.br). 

 O IBAMA é constituído por um presidente e cinco diretores, nomeados pelo 

Presidente da República, constituindo a alta administração do IBAMA conforme se 

detrai da Lei Federal nº 7.735/1989, art. 3º, sendo investidos em cargos 

comissionados. Tais cargos “são aqueles vocacionados para serem ocupados em 

caráter transitório por pessoa de confiança da autoridade competente para 

preenchê-los, a qual também pode exonerar ad nutum, isto é, livremente, quem os 

esteja titularizando” (MELLO, 2011).  

 Nessa conjuntura, a alta administração da autarquia é livremente escolhida e 

nomeada pelo Presidente da República para ocupar cargos em comissão, 

demissíveis ad nutum, conforme se detrai do art. 37, inciso II da Constituição 

Federal, que dispõe que os cargos em comissão são de livre nomeação e 

exoneração. Nascimento (2011), ao dissertar sobre o IBAMA, afirma: 

Muito embora seja o IBAMA o agente central do licenciamento, sua atual 
posição essencialmente executiva esboça sua fragilidade diante de parte 
das instituições do campo, ficando sua interferência relegada ao tempo que 
demandam suas análises e não seus conteúdos propriamente ditos. Uma 
vez que isto ocasiona atrasos no cronograma de obras estratégicas, os 
“interesses nacionais” são postos em sobreposição às próprias normas 
legais do licenciamento, levando com que o órgão seja alvo de pressões 
externas, que partem do ponto inicial do espaço de relações (Presidência da 
República), chegando até a área interna do órgão, cuja presidência impõe 
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determinações sobre o trabalho dos departamentos, expondo o 
licenciamento ambiental à sua própria fragilidade enquanto instrumento 
legal. 

 Materializar o posicionamento do autor significa admitir que o órgão ambiental 

funciona como mero legitimador de interesses econômicos, pró-desenvolvimentista e 

subserviente ao Poder Executivo. Nesse contexto, o IBAMA teria como objetivo 

meramente residual a proteção ambiental, pois o fator tempo se sobrepujaria em 

relação à percuciente análise e estudo técnico que os grandes empreendimentos 

demandam. 

 O licenciamento ambiental, em suma, consiste em procedimento 

administrativo composto de uma sequência de etapas, cujo objetivo é a obtenção de 

licença ambiental para uma obra ou atividade (FIORILLO, 2009). O Decreto 99.274 

de 1990, no artigo 19 estabeleceu as seguintes tipologias de licenças ambientais a 

serem expedidas pelo Poder Público: 

I - Licença Prévia (LP), na fase preliminar do planejamento de atividade, 
contendo requisitos básicos a serem atendidos nas fases de localização, 
instalação e operação, observados os planos municipais, estaduais ou 
federais de uso do solo;  

II - Licença de Instalação (LI), autorizando o início da implantação, de 
acordo com as especificações constantes do Projeto Executivo aprovado; e  

III - Licença de Operação (LO), autorizando, após as verificações 
necessárias, o início da atividade licenciada e o funcionamento de seus 
equipamentos de controle de poluição, de acordo com o previsto nas 
Licenças Prévia e de Instalação.  

 

  Fiorillo (2009) aduz que o licenciamento se configura como instrumento da 

tutela do meio ambiente, prévio e de concessão discricionária, de modo diverso das 

demais licenças administrativas. Silva (2009) complementa esse raciocínio ao opinar 

que o controle exercido pelo licenciamento é imposto aos particulares, para o 

exercício de seus direitos, quando importarem em uso de bens ambientais, mesmo 

que detenham a propriedade sobre estes. 
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O que se detrai dessas exposições é que as etapas do licenciamento tem 

como objetivo analisar desde a viabilidade para instalação de obras e 

empreendimentos até acompanhar a operação dos mesmos, verificando sua 

pertinência e cumprimento da legislação ambiental. Cumpre mencionar que a 

Constituição Federal estabeleceu como regra geral a competência comum de todos 

os entes para a tutela ambiental no Brasil. Isso significa que, guardadas as 

excepcionalidades, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, devem 

promover ações para proteger os recursos ambientais. Eis o que aduz Milaré (2009), 

sobre a competência para a fiscalização ambiental: 

A competência para fiscalizar está igualmente prevista no art. 23 da 
Constituição de 1988 e se insere, portanto, dentro da competência comum 
de todos os entes federados. A interpretação do referido artigo, no tocante à 
fiscalização ambiental, deve ser feita de forma ampliativa, no sentido de que 
a atividade seja exercida cumulativamente por todos os entes federativos. 

 Em 2011 foi publicada a Lei Complementar 140 que regulamentou o texto 

constitucional, estabelecendo normas para a cooperação entre os entes, para a 

efetivação da competência comum na tutela ambiental. Dentre as incumbências 

destinadas à União, é mister destacar a competência federal no que tange ao 

licenciamento: 

Art. 7
o
 São ações administrativas da União: 

(…) 
XIV - promover o licenciamento ambiental de empreendimentos e 
atividades: 
a) localizados ou desenvolvidos conjuntamente no Brasil e em país limítrofe; 
b) localizados ou desenvolvidos no mar territorial, na plataforma continental 
ou na zona econômica exclusiva; 
c) localizados ou desenvolvidos em terras indígenas; 
d) localizados ou desenvolvidos em unidades de conservação instituídas 
pela União, exceto em Áreas de Proteção Ambiental (APAs); 
e) localizados ou desenvolvidos em 2 (dois) ou mais Estados; 
f) de caráter militar, excetuando-se do licenciamento ambiental, nos termos 
de ato do Poder Executivo, aqueles previstos no preparo e emprego das 

Forças Armadas, conforme disposto na Lei Complementar n
o
 97, de 9 de 

junho de 1999; 
g) destinados a pesquisar, lavrar, produzir, beneficiar, transportar, 
armazenar e dispor material radioativo, em qualquer estágio, ou que utilizem 
energia nuclear em qualquer de suas formas e aplicações, mediante 
parecer da Comissão Nacional de Energia Nuclear (Cnen); ou 
h) que atendam tipologia estabelecida por ato do Poder Executivo, a partir 
de proposição da Comissão Tripartite Nacional, assegurada a participação 
de um membro do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama), e 
considerados os critérios de porte, potencial poluidor e natureza da 
atividade ou empreendimento; 
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No rol exposto, estão as atividades nas quais o IBAMA, como órgão executor 

na esfera federal, deverá analisar os pedidos de licenciamento. Da mesma forma, a 

autarquia é a responsável pela fiscalização desses empreendimento, conforme 

dispõe a mesma Lei Complementar: 

Art. 7
o
 São ações administrativas da União: 

XIII - exercer o controle e fiscalizar as atividades e empreendimentos cuja 
atribuição para licenciar ou autorizar, ambientalmente, for cometida à União; 
(...) 
Art. 17. Compete ao órgão responsável pelo licenciamento ou autorização, 
conforme o caso, de um empreendimento ou atividade, lavrar auto de 
infração ambiental e instaurar processo administrativo para a apuração de 
infrações à legislação ambiental cometidas pelo empreendimento ou 
atividade licenciada ou autorizada. 
(...) 
§ 3º O disposto no caput deste artigo não impede o exercício pelos entes 
federativos da atribuição comum de fiscalização da conformidade de 
empreendimentos e atividades efetiva ou potencialmente poluidores ou 
utilizadores de recursos naturais com a legislação ambiental em vigor, 
prevalecendo o auto de infração ambiental lavrado por órgão que detenha a 
atribuição de licenciamento ou autorização a que se refere o caput. 

 Nota-se que o legislador estabeleceu o rol de competências para o 

licenciamento, coincidindo com a esfera de competência originária para a realização 

da fiscalização ambiental. Todavia, no art. 17 percebe-se, finalmente, característica 

cooperativa, pois o ente que não detém a competência originária para licenciar e 

fiscalizar determinados empreendimentos ou atividades, poderá agir e até autuar o 

agente infrator, quando necessário.  

 Essa ação fiscalizatória supletiva deverá ser comunicada ao órgão detentor 

da competência originária que poderá assumir e complementar a medida, 

prevalecendo sua atuação. O ponto nodal da questão é que a possibilidade de 

atuação supletiva se coaduna com as disposições constitucionais atinentes à 

competência comum, bem como aos princípos norteadores do Direito Ambiental. 

Para Fiorillo (2009) a fiscalização também tem fulcro no Princípio da Prevenção: 

Uma legislação severa que imponha multas e sanções mais pesadas 
funciona também como instrumento de efetivação da prevenção […] . Sob o 
prisma da Administração, encontramos a aplicabilidade do princípio da 
prevenção por intermédio das licenças, das sanções administrativas, da 
fiscalização e das autorizações, entre outros atos do Poder Público, 
determinantes da sua função ambiental de tutela do meio ambiente. 

  



40 

 

Além do princípio retromencionado, é de bom alvitre citar o princípio da 

obrigatoriedade da intervenção do Poder Público, trabalhado por Machado (2012): 

A gestão do meio ambiente não é matéria que diga respeito somente à 
sociedade civil, ou uma relação entre poluidores e vítimas da poluição. Os 
Países, tanto no Direito interno  como no Direito internacional, têm que 
intervir ou atuar […] o Poder Público passa a figurar não como proprietário 
dos bens ambientais – águas, ar e solo, fauna e florestas, patrimônio 
histórico-, mas como um gestor ou gerente, que administra bens que não 
são dele e, por isso, deve explicar convincentemente sua gestão. 

 Para cumprir o mister que consubstancia o princípio da obrigatoriedade da 

intervenção do Poder Público, o IBAMA foi criado pela Lei 7.735 de 1989. Na visão 

de Trennepohl (2007) “o órgão tem representação expressiva até mesmo no interior 

do País, com atribuições complexas, em especial aquelas relacionadas à 

estruturação do sistema nacional de controle, fiscalização e monitoramento da 

qualidade do meio ambiente”.  

 Reiteramos que a constituição da alta administração do IBAMA é frágil pois 

seus componentes podem ser destituídos de suas funções sem um motivo 

determinado. Então, da mesma forma que são nomeados sem necessidade de 

concurso público ou um perfil previamente estabelecido, podem ser exonerados pelo 

Presidente da República a qualquer tempo. 

 Cabe ressaltar, então, o evidente conflito de interesses e a fragilidade que 

envolve a atuação do IBAMA, quando do licenciamento e fiscalização de obras do 

próprio Poder Público, ou da iniciativa privada que tragam em seu bojo, elementos 

de interesse eleitoral ou de gestão do País. Cumpre analisar, por exemplo, o 

raciocínio de Torres (2005): 

Evidente que, mesmo se tratando de um ato de natureza vinculada, não 
podemos ser ingênuos a ponto de rechaçarmos qualquer vestígio de 
discricionariedade presente no autolicenciamento. Sempre que postulante e 
julgador confundem-se na mesma autoridade, haverá, mesmo que de forma 
não intencional, rastros de imparcialidade. Por mais ético e legalista que 
seja o órgão é inevitável, neste caso, que o interesse de ver a obra pronta o 
mais rápido possível venha a atrapalhar a visão de julgador. 

Percebe-se, dessarte, que a fragilidade das decisões do órgão ambiental já foi 

trabalhada pelo autor, no que tange ao licenciamento de obras pelo mesmo ente que 

as promoverá. Na mesma esteira, o estudo aqui proposto discutirá não apenas os 

conflitos existentes nas obras federais, mas aquelas promovidas pela iniciativa 
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privada, mas com impacto eleitoral presumido. 

Nascimento (2011) afirma que a Presidência da República nomeia de acordo 

com os direcionamentos que pretende dar na condução do desenvolvimento, 

determinando, desde então, alguns resultados futuros. Na mesma esteira, afirma 

que a presidência cobra a emissão de algumas licenças ambientais, através de 

reuniões com a Casa Civil e com o IBAMA para cumprimento de prazos assumidos 

para início de execução de obras. Por óbvio, esse contexto é reprovável pois a 

análise do órgão ambiental não deve ser turbada e nem tampouco acelerada por 

questões de cunho contratual, econômico ou político. O autor ainda comenta que a 

Casa Civil, que assessora o Presidente da República, interfere diretamente nas 

atividades do IBAMA referentes ao licenciamento ambiental das obras do PAC. 

A Instrução Normativa IBAMA nº 11/2010 institui a Comissão de Avaliação e 

Aprovação de Licenças Ambientais, que é composta pelos diretores da autarquia, 

todos ocupantes de cargos comissionados e sem reserva percentual para 

profissionais de carreira, além do Procurador-chefe da Procuradoria Federal 

Especializada junto ao IBAMA. No parágrafo único do artigo 3º, a norma dispõe que 

o Presidente do IBAMA, mediante pedido da Diretoria de Licenciamento, pode emitir 

licença ad referendum do Conselho, na primeira reunião ulterior ao ato. Demais 

disso, os processos de licenciamento que são submetidos ao Conselho tem como 

relatores os coordenadores das áreas temáticas do IBAMA, podendo ser 

substituídos pelo próprio Diretor de Licenciamento, quando ausentes. 
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Figura 2 – Organograma da Diretoria de Licenciamento Ambiental, obtido no site do IBAMA 
(www.ibama.gov.br). 

No Decreto Federal nº 6.099 de 2007, no artigo 5º, parágrafo único, foi 

estabelecido que os cargos comissionados da estrutura do IBAMA seriam 

preenchidos, preferencialmente, por servidores integrantes do quadro efetivo dos 

órgãos do SISNAMA. A mesma redação é encontrada na Portaria MMA nº 341 de 

2011, que aprova o Regimento Interno do IBAMA, constante do Anexo I, em seu 

artigo 5º, parágrafo único. Todavia, tal disposição é figurativa ao passo que nenhum 

instrumento legal define percentuais obrigatórios para tal preenchimento. 

À luz desse contexto, no Diário Oficial da União é possível acompanhar os 

atos de nomeação e exoneração dos cargos comissionados do Governo Federal. No 

cargo de presidente do IBAMA, verifica-se que em 29/02/2008 foi nomeado Bazileu 

Alves Margarido1 que foi logo substituído por Roberto Messias Franco2, em 

03/06/2008.  

                                                           
1 - MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE 
 A MINISTRA DE ESTADO CHEFE DA CASA CIVIL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, no 
uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no art. 1o do Decreto no 4.734, de 11 dej unho 
de 2003, resolve nº 181 – NOMEAR BAZILEU ALVES MARGARIDO NETO, para exercer o cargo de 
Presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, código DAS 
101.6, ficando exonerado do que atualmente ocupa. DILMA ROUSSEFF. 
2  - MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE 
 A MINISTRA DE ESTADO CHEFE DA CASA CIVIL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, no 
uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no art. 1o do Decreto no 4.734, de 11 de junho 
de 2003, resolve No 181 – NOMEAR BAZILEU ALVES MARGARIDO NETO, para exercer o cargo de 
Presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, código DAS 
101.6, ficando exonerado do que atualmente ocupa. DILMA ROUSSEFF 
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Em 27/04/2010 assumiu Abelardo Bayma3 que foi substituído por Curt 

Trennepohl em 25/02/2011 e este deu lugar a Volney Zanardi Júnior, em 

17/05/20124. Essa dinâmica denota a instabilidade enfrentada por essas autoridades 

sem prazo de mandato e é possível conjecturar uma possível descontinuidade nas 

políticas de gestão. Como é possível iniciar e concluir projetos em mandatos de um 

ano? Insta observar o que disserta Machado (2012), sobre a vinculação do órgão 

licenciador com o Poder Executivo: 

Não se questionam a capacidade e a idoneidade dos agentes públicos 
envolvidos no licenciamento. Depara-se com a impossibilidade de um 
licenciamento eficiente, impessoal e moral diante da vontade do Chefe do 
Executivo frente à atuação de um órgão, que é seu dependente hierárquico. 
É a lição popular, a ser usada pela Ciência da Administração, de que 
quando se choca a panela de ferro com a panela de barro, é esta que 
sempre quebra. Quando o Governo busca uma licença ambiental no próprio 
Governo, vemos que ele atua como “juiz de sua própria causa”, o que 
resvala na autocracia. 

Eis que a impropriedade na estrutura do órgão executor que o autor sugere 

que ela impossibilita que o agente público responsável pelo licenciamento, 

principalmente, na nossa leitura, aqueles cujos cargos são de livre nomeação e 

exoneração ad nutum, atuem de forma isenta e de acordo com as normas jurídicas e 

consuetudinárias. Na mesma linha de raciocínio assevera Nascimento (2011): 

Neste sentido, notamos que à medida que há um afastamento dos 
elementos elencados como prioritários e estratégicos, temos uma 
diminuição do poder de interferência no licenciamento ambiental, que vai 
ser observada. Ironicamente, conforme veremos nas reflexões seguintes, 
são os órgãos responsáveis pela política de meio ambiente no Brasil que 
tem este poder de interferência em menor nível acerca dos caminhos dados 
aos procedimentos que lhe cabem, como é o caso do licenciamento 
ambiental. Aqui, verificamos que a influência destes agentes no processo 
está mais ligada ao tempo que demandam suas análises e o que pode ser 
deliberado através das omissões que elas apresentam. São, desta forma, 
estritamente cumpridores de funções e “falsos guardiões de direitos e ritos 
legais”, limitados pela sua própria posição enquanto “poder executivo”. 

                                                           
3 - MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE 
 A MINISTRA DE ESTADO CHEFE DA CASA CIVIL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, no 
uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no art. 1o do Decreto no 4.734, de 11 de junho 
de 2003, resolve No 181 – NOMEAR BAZILEU ALVES MARGARIDO NETO, para exercer o cargo de 
Presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, código DAS 
101.6, ficando exonerado do que atualmente ocupa. DILMA ROUSSEFF 
4 - A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso 
XXV, da Constituição, resolve NOMEAR VOLNEY ZANARDI JÚNIOR, para exercer o cargo de 
Presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, 
ficando exonerado do que atualmente ocupa.  DILMA ROUSSEFF 
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 Situação análoga à do IBAMA pode ser observada nos órgãos ambientais de 

outros entes, cuja estrutura decisória possui vinculação efetiva ao chefe do Poder 

Executivo. Cumpre ressaltar o texto de Oliveira (2012) ao expor que os analistas do 

Ibram, órgão ambiental do Distrito Federal, declararam que já sofreram algum tipo 

de ameaça do governo para agilizar processos de licenciamento de determinados 

empreendimentos.  

 Ao licenciar suas próprias atividades a Administração atenta contra os 

princípios como o da moralidade e da impessoalidade, pois é inadmissível a dúplice 

função administrativa (FINK et. al., 2002). O correto seria que a competência para 

licenciar fosse de pessoa jurídica diversa daquela que pretende promover a obra ou 

empreendimento. De toda sorte, na atual conjuntura, os entes deveriam transformar 

seus órgãos ambientais em Agências Reguladoras, pois sua principal característica 

é a vedação da exoneração ad nutum de seus dirigentes, pois as questões atinentes 

ao licenciamento ambiental precisam ser separadas das questões afetas à dimensão 

político-partidária (D'OLIVEIRA, 2006).  

 Quando se trata de projetos de grande valor econômico, o autolicenciamento 

tende a macular a lisura do procedimento administrativo, pois seria inconveniente, 

sob o prisma político, que o IBAMA opusesse embaraços ao deslinde de projetos 

idealizados ou apoiados pelo Governo Federal, o que justifica que esse tipo de 

licenciamento seja contaminado por, no mínimo, falta de rigor técnico (NIEBUHR, 

2008). 

III.3- Discussão do licenciamento da Hidrelétrica de Belo Monte 

No intuito de dar arrimo à discussão vergastada no presente estudo, em 

especial no subcapítulo III.2, foi necessário trazer situação fática que indicasse 

interferência política na atuação do IBAMA. Nessa baila, o licenciamento da Usina 

Hidrelétrica de Belo Monte nos parece ser o exemplo mais emblemático dos últimos 

tempos, em face de sua repercussão e das inúmeras nuances e incongruências 

verificadas, inclusive com a emissão de licenças após pareceres técnicos contrários 

às mesmas. 
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Vultuosos projetos voltados para a geração de energia na região amazônica 

envolvem conflitos de ordem política e econômica, evidenciando riscos no 

procedimento de licenciamento ambiental, e maculando a própria discussão quanto 

à viabilidade e a importância de obras com grandes valores investidos e 

consideráveis repercussões ambientais e sociais (MORAL HERNÁNDEZ & 

MAGALHÃES, 2011). Nesta senda, a hidrelétrica de Belo Monte se configura em 

grave risco para o ambiente amazônico e para os povos indígenas, englobando os 

elementos retromencionados e outros que tornam o imbróglio ainda mais complexo: 

investimento de grande monta, interesses políticos e econômicos, importância da 

região para a questão ambiental, comunidades indígenas envolvidas, etc. 

O interesse da obra para o governo é um fator que se destaca nesse 

contexto. Vale ressaltar que nesse caso específico, a União é o empreendedor e, ao 

mesmo tempo, possui a competência para emitir as licenças ambientais para o 

empreendimento, através do IBAMA. Nesses casos, quando o Estado promove o 

autolicenciamento, a fragilidade do órgão ambiental é ainda mais latente, pois 

precisará decidir sobre a concessão de licença requerida por seu superior 

hierárquico, chefe do Poder Executivo. 

Cumpre destacar que Belo Monte é considerada a maior e mais cara obra do 

Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do Governo Federal (RODRIGUES, 

2012). Para Fainguelernt (2011), estão no rol de interessados na construção da 

Usina de Belo Monte: empresas estatais e privadas, IBAMA, FUNAI, BNDES, 

grandes mineradoras e corporações capitalistas. 

Todavia, como ao mercado não cabe decidir sobre a instalação de um 

empreendimento como uma hidrelétrica, pode-se afirmar que suas ações se 

restringem à pressão sobre as instituições incumbidas do licenciamento ambiental, 

imputando-se ao poder público a responsabilidade de mediar esses interesses. 

Nesse contexto o Estado surge como agente direto dessas ações, resultando na 

aprovação desses empreendimentos e na aceleração dos procedimentos para 

viabilizá-los, através da emissão de licenças ambientais (NASCIMENTO, 2011). 
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O Ministério Público Federal ajuizou ação, ainda em 2009, por entender que 

os Estudos de Impacto Ambiental de Belo Monte não estavam completos, e que 

seria impossível que em dez dias tivesse ocorrido vistoria técnica no local do 

empreendimento, reuniões com as populações envolvidas e conclusão do termo de 

referência. (RODRIGUES, 2012). 

O IBAMA aceitou o Estudo de Impacto Ambiental (EIA), apesar de faltarem 

documentos relevantes para a análise do pedido, como levantamento dos povos 

indígenas afetados pela obra, estudos espeleológicos e de qualidade da água, 

conforme apontado pelo Procurador do Ministério Público Federal, Felício Pontes Jr. 

(FAINGUELERNT, 2011).  

É mister destacar o trecho da Ação Civil Pública, interposta na Vara Única da 

Seção Judiciária do Estado do Pará, sob o nº 2009.39.03.000326-2, de autoria do 

Procurador da República, Rodrigo Timóteo da Costa e Silva: 

Também é de se constatar que a finalidade administrativa é afetada já que o 
aceite sem todas as exigências previstas no Termo de Referência afronta a 
razão de ser do ato do aceite, ou seja, a confrontação com o Termo de 
Referência. O que estamos a tratar neste momento não se confunde com o 
mérito do estudo mas as imperfeições formais do estudo confrontado com o 
Termo de Referência expedido pelo Ibama. Desta forma, é evidente que o 
Ibama proferiu decisão de aceitar o ElA/RIMA sem as devidas informações 
exigidas no Termo de Referência expedido pelo próprio órgão, desvirtuando 
o instituto do aceite. Demonstrado está que o EIA/RIMA só poderá ser 
aceito com todos os diagnósticos realizados, de acordo com o Termo de 
Referência apresentado pelo IBAMA. As condicionantes a serem 
apresentadas após o aceite interferem diretamente na possibilidade da 
sociedade civil e demais órgãos intervenientes de melhor apreciar o estudo. 
A postergação do diagnóstico não tem previsão normativa e contraria a 
própria razão de ser do ato administrativo do aceite do EIA/RIMA. Como o 
órgão Iicenciador pode dar aceite se reconhece que o EIA/RIMA não 
apresenta o estudo de acordo com o Termo de Referência proposto pelo 
órgão? Como entender que o órgão ambiental afirma a falta de atendimento 
do Termo de Referência, e dá o aceite postergando a correção do erro? 

Apesar do questionamento fundamentado do procedimento do IBAMA de 

aceitar a apresentação intempestiva de estudos que já haviam sido requeridos no 

Termo de Referência, o pedido liminar formulado pelo procurador foi improvido pelo 

judiciário. O juiz federal entendeu que a realização da audiência pública antes da 

juntada de todos os estudos requeridos no documento referencial não configuraria 

cerceamento da participação popular no processo de licenciamento. 
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No que tange aos questionamentos judiciais da atuação do IBAMA na análise 

da documentação obrigatória para a emissão da Licença Prévia, Nascimento (2011) 

comentou: 

A série de irregularidades não teve fim. O ano de 2009 é profundamente 
marcado pela pressão externa ao licenciamento, mostrando, mais do que 
nunca, o quanto o fato de ser prioritário, faz com que Belo Monte seja 
repleto de atropelamentos em todos os sentidos. Este ano é marcado pela 
quantidade de ações movidas contra as irregularidades contidas no 
licenciamento ambiental da hidrelétrica, somando um total de três ações. 

 Considerando tantas lacunas e omissões na fase dos Estudos de 

Impacto Ambiental (EIA), em face da pressão política para emissão da Licença 

Prévia, sem posicionamento favorável da equipe técnica do IBAMA quanto à 

viabilidade do empreendimento, pode-se afirmar que jamais serão conhecidos os 

verdadeiros custos de mitigação e compensação dos impactos do empreendimento 

(HURWITZ et. al., 2011). 

O EIA/RIMA (Estudo e Relatório de Impacto Ambiental) foi criticado por 

diversas organizações e ambientalistas, além de mais de 30 especialistas de 

inúmeras universidades, que elaboraram um painel consubstanciado para expor as 

irregularidades e incongruência dos estudos. Mesmo assim, o então presidente do 

IBAMA, Roberto Messias, afirmou na mídia que o órgão não havia tomado 

conhecimento de críticas ou contribuições da sociedade civil (FAINGUELERNT, 

2011). Em fevereiro de 2010 a presidência do IBAMA emitiu a Licença Prévia (LP) 

para a Usina de Belo Monte (LP nº 342/2010), apesar de a equipe técnica da 

autarquia ter recomendado que a licença não fosse emitida, infringindo os princípios 

da moralidade e da motivação dos atos e decisões administrativos, com possível 

prejuízo à validade jurídica da licença (HURWITZ et. al., 2011). 

Na Nota Técnica nº 04/2010, emitida pela equipe técnica do IBAMA, apenas 

dois dias antes da emissão da LP, foi apontado que não havia elementos suficientes 

para que se pudesse atestar a viabilidade ambiental da hidrelétrica de Belo Monte, 

até que fossem sanadas as pendências apontadas em outro parecer da autarquia 

(nº 06/2010). E não seriam pendências secundárias, mas pendências relacionadas a 

aspectos centrais do empreendimento (HURWITZ et. al., 2011). Sobre o Parecer nº 

06/2010, Prudente (2010) aduziu: 
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Nessa linha de compreensão, o próprio IBAMA chegou à lamentável 
conclusão de que não tem certeza sobre a viabilidade ambiental do 
empreendimento hidroelétrico Belo Monte, quando afirma: “a falta de 
critérios técnicos e legais que expressem a viabilidade ambiental, e os 
diversos interesses legítimos, mas muitas vezes antagônicos, que 
encontram no âmbito do licenciamento ambiental um espaço de discussão 
política, não propiciam à equipe técnica uma tomada de posição segura 
sobre a viabilidade de empreendimentos de tamanha complexidade 
(Parecer Técnico IBAMA 06/2010, 26/01/2010). 

Ao desconsiderar o parecer da equipe técnica, a Presidência do IBAMA emitiu 

decisão meramente política, expondo a realidade da gestão pública do meio 

ambiente, e a realidade fática dos órgãos ambientais como meras instâncias de 

legitimação de interesses políticos e econômicos. Nessa caricatura de gestão do 

meio ambiente, a estrutura aparente é de que a análise será estritamente técnica e 

legal apenas quando não houver interesse econômico e/ou político suficientemente 

influente. Nesse contexto, cabe analisar o que aponta Nascimento (2011): 

Entre o período de aceite do EIA e o ano de 2010, mais problemas foram 
extravasados, com novas ações, sobretudo em relação às condições em 
que se deu a concessão da licença prévia do projeto, que ocorreu em meio 
a pressões, conforme analisa o documento “A questão energética do país e 
Belo Monte”, elaborado também pela Procuradoria Geral da República no 
Pará, que mostra, entre outros fatores, a existência de tais pressões 
provenientes dos agentes e instituições ligados às políticas de 
desenvolvimento e que mantém uma estreita relação com os agentes de 
mercado, na medida em que se aproximam da definição dos eixos 
estratégicos do desenvolvimento do país. As pressões destes agentes 
determinam o rumo do licenciamento ambiental, pois influenciam sobre as 
ações das instituições ligadas diretamente ao processo, como é o caso do 
IBAMA. Neste contexto, ressaltamos que as análises as quais o órgão 
deveria proceder foram igualmente alvos de pressões, o que já nos leva a 
contestar a própria qualidade das conclusões contidas, sobretudo no 
Parecer nº 114/2009. Neste documento, o próprio IBAMA afirma não ter 
realizado as análises como, de fato, deveria ter sido feito. 

De acordo com Silva (2012), o parecer da equipe técnica do IBAMA, de nº 

114/2009 é alvo de controvérsias pois a autarquia afirma não concluir a análise, 

considerando o prazo estipulado pela Presidência e mesmo diante de todas as 

considerações da equipe técnica, foi emitida a Licença Prévia. Eis que a 

controvérsia consiste não no conteúdo do parecer, mas no ato de emissão da 

licença pela presidência do IBAMA, apesar da clara manifestação contrária dos 

técnicos no indigitado parecer.  
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Outro exemplo de desconsideração do posicionamento do grupo de analistas, 

no processo de licenciamento de Belo Monte, foi apontado por Nascimento (2011): 

Tendo em vista o quadro técnico responsável pela análise e a complexidade 
das questões levantadas nas complementações solicitadas pelo IBAMA, 
vemos que é, se não inviável, muito difícil cumprir com a elaboração do 
parecer e das condicionantes do projeto na data exigida, levando os 
técnicos do órgão a dar a resposta de que não seria possível atendê-lo no 
prazo solicitado. No entanto, dia 28 de janeiro de 2010, um Despacho de 
procedência da Coordenadora de Energia Hidroelétrica do IBAMA 
encaminha os pareceres solicitados, contrariando o posicionamento anterior 
do grupo de analistas. 

Outrossim, resta prejudicada a atuação da equipe técnica do IBAMA, após 

realizar os estudos, produzir relatórios e pareceres consubstanciados, pois a decisão 

contrária oriunda dos cargos políticos é emanada sem motivação arrimada em 

argumentos plausíveis e em prazos inexequíveis para apreciação de matérias de 

pujante complexidade. Destarte, o contexto leva a crer que a decisão do IBAMA 

estava definida, antes mesmo da análise técnica. 

Ademais, após a controversa emissão da Licença Prévia, a Norte Energia S/A 

solicitou ao Ministério do Meio Ambiente e ao IBAMA a emissão de uma licença 

parcial para a construção das instalações iniciais do empreendimento. Antes mesmo 

do cumprimento das condicionantes da Licença Prévia. O escopo da licença parcial 

visava o início das obras de melhoria e abertura de estradas de acesso, construção 

de um porto e alojamentos para os trabalhadores, ferindo os direitos dos povos do 

Xingú e desrespeitando o devido processo legal (HURWITZ et. al., 2011). 

Enquanto diversos setores e grupos sociais ainda discutiam aspectos do 

Estudo de Impacto Ambiental (EIA), a licença de instalação parcial foi concedida 

pelo IBAMA, que foi, em fevereiro de 2011, suspensa pela Justiça Federal do Pará, 

impedindo a continuação das obras. O Ministério Público Federal (MPF) questionou 

na ação o fato de a licença parcial ter sido emitida antes de cumpridas as 

condicionantes impostas na Licença Prévia, e consideradas pré-requisitos para o 

início das obras (SILVA, 2011). Destaque para o seguinte trecho a Ação Civil Pública 

proposta pelo MPF: 

 
 
 



50 

 

A Equipe Técnica do IBAMA refutou os pedidos, ao verificar que não haviam 
sido cumpridas as condicionantes da Licença Prévia, manifestando-se 
contrariamente à emissão da Licença de Instalação. A referida manifestação 
foi exarada nos seguintes documentos (DOC. 6): 
1)Nota Técnica 36/2010 do COHID/ CGENE/ DILIC/ IBAMA, de 17/09/2010; 
2)Parecer Técnico 88/2010 do  COHID/ CGENE/ DILIC/ IBAMA, de 
05/10/2010; 
3)Parecer Técnico 95/2010 do  COHID/ CGENE/ DILIC/ IBAMA, de 
20/10/2010. 
Outra evidência de que as condicionantes não foram cumpridas é o 
Memorando n 291/2010 -  COHID/ CGENE/ DILIC/ IBAMA (DOC.19). 
Não obstante, o presidente interino da Autarquia, em desacordo com a 
manifestação técnica emitiu a Licença de Instalação Parcial objeto desta 
Ação Civil Pública. 

Ademais, o MPF emitiu a Recomendação nº 04/2010 – GAB, endereçada à 

Presidência do IBAMA, alertando sobre a inexistência da tipologia de Licença de 

Instalação Parcial no arcabouço jurídico brasileiro. No documento, o MPF 

recomendou que a autarquia não emitisse qualquer licença para o empreendimento 

denominado AHE Belo Monte, até que as condicionantes da respectiva Licença 

Prévia fossem efetivamente cumpridas (HURWITZ et. al., 2011).  Vejamos o teor da 

indigitada Recomendação: 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio dos signatários abaixo, 
RESOLVE RECOMENDAR ao Presidente do IBAMA, o Sr. Abelardo Bayma 
Azevedo que se abstenha de emitir qualquer licença, em especial a de 
Instalação, prévia ou definitiva, do empreendimento denominado AHE Belo 
Monte, enquanto as questões relativas à saúde não forem definitivamente 
resolvidas de acordo com o que previsto nas condicionantes da Licença 
Prévia 342/2010. 

A pressão para construir Belo Monte é tão evidente que, de acordo com 

reportagem da Revista Época (de 12 de janeiro de 2011) o presidente do IBAMA 

chegou a pedir exoneração do cargo, em face de seu posicionamento contrário à 

emissão da licença definitiva para a obra (FAINGUELERNT, 2011).  

Para Nascimento (2011) a emissão da Licença Prévia de Belo Monte, 

considerando toda controvérsia relacionada ao empreendimento, leva a crer que a 

continuidade das demais etapas do licenciamento só pode ocorrer por consequência 

da subordinação do IBAMA aos interesses e pressões externas, demonstrando sua 

subserviência, embora, por definição, o próprio IBAMA seja o responsável pelo 

licenciamento ambiental, podendo discernir sobre o que é viável ou não, em termos 

ambientais. E nessa mesma direção, Fainguelernt (2011) disserta: 
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É nesse sentido que indicamos como as condições de desenvolvimento e 
as contradições observadas durante o processo de licenciamento ambiental 
sugerem a vigência de um caráter autoritário assumido pelo do projeto da 
Usina Hidrelétrica de Belo Monte, alheio como parece ser à presença de 
uma multiplicidade de atores e projetos em disputa na região. O processo 
decisório em torno do licenciamento ambiental de Belo Monte evidenciou a 
aliança do Estado, personificado pelos governos que o ocuparam nesse 
período, aos interesses econômicos dos setores privados, empreendedores 
das ações desenvolvimentistas. 

O que se detrai acerca de tudo que fora apresentado a respeito da atuação do 

IBAMA no licenciamento da Hidrelétrica de Belo Monte é que o órgão sofreu agudas 

intervenções externas, para que a autarquia anuísse todas as etapas da obra, com 

celeridade. Tais pressões foram exercidas por empresas privadas e públicas, além 

do próprio Governo, em face da importância de tal empreendimento para o PAC 

(Programa de Aceleração do Crescimento), e a visibilidade e repercussão política e 

eleitoral da consecução de obra de tamanha magnitude. 

Todavia, essas pressões subvertem a natureza exordial do IBAMA, criado 

para tutelar e proteger o meio ambiente, no âmbito de sua competência. Conforme 

foi visto, o IBAMA cedeu às interferências externas, aceitando estudos incompletos 

referentes aos impactos ambientais e emitindo licenças ambientais através de atos 

meramente políticos, após manifestação inequívoca de sua equipe técnica acerca da 

impossibilidade e impropriedade da anuência do licenciamento.  

A ilegalidade foi tão evidente que o Ministério Público Federal agiu 

reiteradamente contra atos emanados do IBAMA, diversas entidades ambientalistas 

expuseram suas críticas e pesquisadores corroboraram com as fragilidades dos 

estudos apresentados.  

Diante de máculas tão profundas e enraizadas no procedimento 

administrativo atinente a Belo Monte, a tese defendida no presente estudo encontra 

arrimo que prescinde de confissão por parte dos autores e partícipes da ilícita 

apropriação e destruição dos recursos naturais, da vida das comunidades afetadas e 

das presentes e futuras gerações. 

Resta comprovado que o IBAMA, em sua atual conjuntura, pode servir de 

instrumento de legitimação de interesses políticos e econômicos que dependam de 

sua atuação. Para Fainguelernt (2011) é possível aduzir que o licenciamento de Belo 
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Monte está inserido em uma dimensão liberal da democracia, e adstrita à lógica de 

acumulação de riquezas que a caracteriza. 

É possível inferir que tais incongruências no processo de licenciamento 

ambiental só sejam possíveis a partir das características da alta administração do 

IBAMA, conforme reiteradamente discutido neste estudo. A natureza dos cargos 

comissionados da alta administração da autarquia, a possibilidade de nomeação de 

dirigentes alheios às suas atribuições, a falta de mandato preestabelecido e sua 

instabilidade nestes cargos, são algumas características que podem possibilitar ou 

facilitar tamanha ingerência externa nas ações da alta administração do IBAMA. 

Diante dos resultados apresentados acerca das fragilidades da alta 

administração do IBAMA, no capítulo seguinte serão trazidos à baila alguns 

exemplos de estrutura e prerrogativas existentes em outros órgãos e instituições 

públicas, que podem mitigar os problemas aqui descritos e tornar mais efetiva e 

confiável a atuação do IBAMA. 
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IV- Das alternativas para evitar que influências políticas e econômicas 

interfiram nas decisões do IBAMA  

Diante do problema exposto urge a necessidade de traçar estratégias que 

permitam atenuar a possibilidade de interferência de interesses externos na atuação 

do órgão ambiental. Eis que a solução pode estar presente em diversas instituições 

da estrutura estatal, nas quais já foi percebida e enfrentada a necessidade de 

conferir independência a seus agentes. 

Conforme discutido no presente estudo, um dos principais problemas 

enfrentados na gestão ambiental pública é a vinculação e dependência dos órgãos 

de fiscalização e controle, perante o chefe do Poder Executivo. Nessa esteira, o 

preenchimento dos cargos de decisão por livre decisão do Presidente da República 

é fator que fragiliza o IBAMA, mantendo-o sob inequívoca subserviência hierárquica. 

De tal modo, o estabelecimento de critérios específicos pode corrigir tal vício 

da estrutura do IBAMA, aumentando a independência dos dirigentes da autarquia, 

de modo que possam construir suas decisões de modo adstrito aos critérios técnicos 

e legais que regulam a matéria ambiental. Um desses critérios é a meritocracia. 

Dessarte, desde a aprovação em concurso público, até a aferição de desempenho 

do servidor em sua atuação como agente público podem servir de baliza para a 

escolha dos profissionais aptos a preencher os cargos de decisão. 

Borges (2012), ao dissertar sobre os cargos em comissão, sugere que a 

preferência no preenchimento de cargos comissionados deve ser de agentes 

ocupantes de cargo efetivo, aprovados em concurso público. Todavia, argumenta 

que é saudável a existência de cargos de ampla nomeação, sob a condição de que 

os agentes possuam qualificação condizente com as atividades a serem 

desenvolvidas. Sob o prisma da aptidão técnica para o desempenho da função 

pública, é possível concordar com o autor, todavia, o posicionamento é lacônico e 

demonstra subjetividade semelhante à que jamais foi suprida pelo legislativo, no que 

tange aos limites de preenchimento de cargos em comissão, no âmbito do IBAMA.  
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Apesar da expressa menção no texto constitucional, nunca foi editada lei que 

definisse percentual dos cargos em comissão da autarquia que seriam preenchidos 

por servidores que não compusessem o quadro permanente. Diante da omissão 

legislativa, o que deveria ser exceção, pode ter se tornado regra, e a maioria ou a 

totalidade dos cargos podem estar preenchidos por servidores estranhos aos 

quadros funcionais do IBAMA.  

Moraes (2010) comenta a previsão constitucional disposta no art. 128, §1º da 

Constituição Federal, que estabelece a obrigatoriedade de o cargo de Procurador-

Geral da República ser preenchido exclusivamente por servidor integrante da 

carreira do Ministério Público: 

Para garantir que o Ministério Público, em defesa da sociedade, exercesse 
seu mister constitucional, diversas garantias de independência e 
autonomia (sem grifos no original) foram previstas, bem como diversos 
sistemas de controles. Uma das garantias dadas pela Constituição Federal 
ao Ministério Público, visando a sociedade e a defesa intransigente do 
regime democrático, foi o modo de nomeação e destituição do Chefe da 
Instituição, seja do Ministério Público da União (Procurador-Geral da 
República), seja dos Ministérios Públicos dos Estados (Procurador-Geral de 
Justiça), bem como a existência de mandato por tempo certo, 
impossibilitando sua demissão ad nutum, garantindo-lhe a imparcialidade 
necessária. 

Schulze (2011) aduz que o cargo comissionado precisa ser preenchido de 

acordo com critérios meritocráticos, prestigiando o servidor capaz, apto e qualificado 

para o desempenho da função. É evidente que a Carta Magna busca ampliar a 

acessibilidade aos cargos públicos, portanto, é de bom alvitre que a sugestão do 

autor seja limitada aos cargos comissionados de caráter decisório, para evitar que a 

atuação dos órgãos e entidades se confunda com os desígnios de determinados 

agentes públicos. 

Nessa linha de raciocínio, é lícito conjecturar que a situação ideal é de que o 

acesso aos cargos decisórios do IBAMA deve ocorrer sob a perspectiva de 

promoção na carreira dos analistas ambientais. Desta sorte, a escolha decorreria de 

avaliação de desempenho e seleção interna, considerando os aspectos técnicos e o 

perfil do profissional que assumirá o múnus.  
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A própria Constituição trouxe disposições acerca do critério meritocrático no 

serviço público, como para escolha dos Ministros do Tribunal de Contas da União 

(art. 73, §2º, I), promoção de juízes de direito, entrância por entrância (art. 93, II), 

acesso de juízes aos tribunais de segundo grau de jurisdição (art. 93, III), promoção 

de juízes federais (art. 107, III) e promoção de juízes do trabalho (art. 115, II).  

Outra possibilidade discutida no presente estudo é que fixar os prazos dos 

mandatos de dirigentes em instituições públicas pode conferir maior autonomia a 

estas. Nessa esteira, cumpre trazer à baila alguns exemplos em que tal estratégia foi 

adotada. É indispensável discernir se o mandato fixo pode ser uma previsão valiosa 

a ser aplicada ao IBAMA, com o fito de aprimorar a gestão ambiental pública no 

Brasil, de modo mais favorável ao meio ambiente, e menos sujeito às ingerências 

políticas que envolvem a matéria. De seu turno, as Agências Reguladoras possuem 

esse perfil gerencial, com mandato estabelecido, na busca pela suscitada 

independência. 

Ao tratar da vitaliciedade dos membros do STF (Supremo Tribunal Federal), 

por exemplo, Fernandes Silva (2012) tece uma análise comparativa aos membros da 

corte alemã, que possuem mandato fixo. Arremata com a afirmação de que o STF 

deveria possuir membros com mínimo de 40 (quarenta) anos de idade, 10 (dez) 

anos de carreira e reputação ilibada, escolhidos entre juízes, membros do Ministério 

Público e advogados. Ademais, afirma que o mandato deveria ser previamente 

fixado e não vitalício, conforme ocorre na conjuntura vigente. 

Percebe-se que a questão do STF no que tange ao tempo do mandato é 

oposta à dos órgãos ambientais no Brasil, pois, conforme a hipótese deste trabalho, 

a falta de estabilidade dos dirigentes do IBAMA pode ferir de morte a sua 

independência, com risco de macular a atuação da autarquia. De outra banda, o 

problema suscitado por Fernandes Silva (2012) é a vitaliciedade dos ministros, 

conferindo perpetuidade do poder conferido a tais membros da Administração 

Pública.  
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Ademais, o autor aponta uma fragilidade semelhante à do órgão ambiental, 

que é o poder do Presidente da República para escolha dos ministros da corte. 

Dessarte, propõe que a escolha fosse feita pela Câmara dos Deputados, de modo a 

refletir com maior fidedignidade à vontade coletiva, com possibilidade de sanção/ 

veto do Presidente da República. 

De outra banda, de acordo com o Banco Central do Brasil (2011), a maioria 

dos países tem buscado tornar os bancos centrais independentes e essa 

independência cinge-se em estabelecer mandato fixo para os dirigentes, além do 

estabelecimento de mecanismos de prestação de contas. O autor afirma que a 

estratégia tem obtido bons resultados, pois “despolitiza” a atuação do banco central.  

A argumentação construída se coaduna com a tese defendida reiteradamente 

no presente trabalho, de que a falta de mandato fixo pode criar uma relação de 

dependência entre os dirigentes e a autoridade nomeante. Essa realidade se agrava 

no âmbito da gestão ambiental pública, vez que o próprio poder executivo pode ser 

sujeito passivo do Poder de Polícia exercido pelo IBAMA.  

De clareza solar, então, a necessidade de que a autarquia seja imbuída de 

independência, e que seus dirigentes não possam ser molestados pelos interesses 

políticos e econômicos envolvidos. Nesse contexto, é inconcebível qualquer 

estrutura na qual os ocupantes de cargos de decisão possam ser substituídos a 

qualquer tempo, sem motivação consistente e por decisão monocrática do chefe do 

executivo. 

As autarquias, tipo de ente administrativo no qual o IBAMA se enquadra, são 

criadas por lei específica, dotadas de patrimônio próprio e autonomia administrativa 

(MELLO, 2011). A lei que cria a autarquia pode estabelecer critérios específicos para 

sua atuação, e nesses casos a autarquia é comumente chamada de autarquia em 

regime especial. Vejamos o que destaca Meirelles (2011): 

Autarquia de regime especial é toda aquela a que a lei instituidora conferir 
privilégios específicos e aumentar sua autonomia comparativamente com as 
autarquias comuns, sem infringir os preceitos constitucionais pertinentes a 
essas entidades de personalidade pública. 
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A doutrina tem se posicionado no sentido que o regime especial refere-se às 

regalias estabelecidas em lei, se comparada à estrutura das autarquias comuns. As 

Agências Reguladoras se enquadram nesse perfil, tanto que as leis que criaram 

algumas delas mencionam expressamente o termo “regime especial”, como a 

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), Agência Nacional de 

Telecomunicações (ANATEL) e Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) 

(CARVALHO FILHO, 2011). 

Agências reguladoras são órgãos com função específica de regular a matéria 

que lhe é afeta, sendo especializada em tal matéria, conforme atribuição definida em 

lei. Podem ser divididas em dois tipos: as que exercem Poder de Polícia e as que 

regulam e controlam atividades que forem objeto de concessão, permissão ou 

autorização de serviços públicos. As do primeiro tipo podem exercer papel de 

fiscalização e impor sanções e limitações administrativas (PIETRO, 2010). Cumpre 

citar o conceito de Aragão (2004) sobre as Agências Reguladoras:  

Autarquias de regime especial, dotadas de considerável autonomia frente à 
Administração centralizada, incumbidas do exercício de funções regulatórias 
e dirigidas por colegiado cujos membros são nomeados por prazo 
determinado pelo Senado Federal, vedada a exoneração “ad nutum. 

As agências reguladoras são criadas para encampar atividades anteriormente 

desenvolvidas pelo Executivo, e possuem independência em relação a ele e ao 

Legislativo, pois possuem autonomia financeira e administrativa, ausência de 

subordinação hierárquica e mandato fixo de seus dirigentes. No caso da Agência 

Nacional de Águas (ANA), a Diretoria Colegiada é composta por cinco membros, 

com mandatos de quatro anos, admitida uma recondução (CUNHA, 2011). Eis o que 

aduz Carvalho Filho (2011) sobre a “Teoria da Captura”, referente à atuação das 

agências reguladoras: 

Pela qual se busca impedir uma vinculação promíscua entre a agência, o 
governo instituidor e os entes regulados, com flagrante comprometimento 
da independência da pessoa controladora. Em controvérsia apreciada pelo 
judiciário, já se decidiu no sentido de obstar a nomeação, para vagas do 
Conselho Consultivo de agência reguladora, destinadas à representação de 
entidades voltadas para os usuários, de determinadas pessoas que haviam 
ocupado cargos em empresas concessionárias, tendo-se inspirado a 
decisão na evidente suspeição que o desempenho de tais agentes poderia 
ocasionar. 
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Oliveira (2012), ao tratar do autolicenciamento no Distrito Federal, aduz que 

seria preciso criar uma categoria de Agência Reguladora para a área ambiental: 

Essa agência deverá guardar, como característica imprescindível, o 
estabelecimento de uma Diretoria Colegiada, sujeita à aprovação da 
Câmara Legislativa do Distrito Federal e com prazo de mandato fixo, não 
coincidente com o do Governador, de maneira que seu presidente e 
diretores tivessem mais autonomia, para a tomada de decisões. 

Não deve ser descartada essa hipótese de transformação dos órgãos 

ambientais em agências reguladoras, cuja atribuição seria regular as atividades 

econômicas potencial ou efetivamente causadoras de danos ou utilizadoras de 

recursos naturais. Todavia, essa mudança deve ser promovida sem prejuízo da 

adoção de outras providências que confiram independência ao órgão ambiental, 

para que a melhoria seja efetiva. 

 Para Machado (2012) o licenciamento ambiental precisará ser reformulado, 

possuindo paridade de membros e permitindo a participação decisória de agentes 

estranhos ao Governo, e que não sejam por ele indicados. 

Conforme discutido neste subcapítulo existem diversas características 

adotadas em vários órgãos e entidades da Administração Pública que possuem 

objetivo exordial de conferir independência à sua atuação. Os órgãos executores do 

Sistema Nacional do Meio Ambiente já demonstram a necessidade de reformulação 

de sua esfera decisória de modo que a atuação se torne mais independente. A 

possibilidade de fazê-lo existe, bastando que o Poder Legislativo confira essas e 

outras características aos órgãos ambientais. 

Diante do exposto, para aumentar a independência do órgão ambiental, 

mostra-se recomendável limitar a discricionariedade do Presidente da República 

para escolher os membros dos cargos de decisão, incluindo critérios meritocráticos e 

vinculando o acesso a servidores efetivos da autarquia. É possível sugerir que a 

indicação fosse feita em uma ou ambas as casas legislativas, com possibilidade de 

sanção/veto pelo Presidente. Ademais, é indispensável estabelecer prazo de 

mandato para esses dirigentes, garantida a estabilidade deles no período. 
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V – Conclusões 

Através da análise bibliográfica perscrutada neste estudo, buscou-se trazer à 

baila as fragilidades do IBAMA, diante da influência de forças econômicas e 

políticas. A estrutura dos cargos decisórios, a posição da autarquia em relação ao 

Chefe do Executivo e outras características relacionadas à gestão ambiental pública 

foram discutidas para analisar qual o papel que o IBAMA exerce comparado ao qual 

deveria realmente exercer. 

O que se detrai é que as influências externas invadem o âmbito do IBAMA 

através de sua alta administração, cujo presidente, assim como os cinco diretores a 

ele vinculados, é detentor de cargo comissionado, sem mandato fixo, podendo ser 

exonerado a qualquer tempo pela Presidência da República. Desta forma, os 

diversos interesses políticos e econômicos que pairam na órbita dos grandes 

empreendimentos conseguem penetrar e ditar os rumos de alguns procedimentos de 

licenciamento e fiscalização ambiental.  

Cumpre destacar que muitos desses empreendimentos são promovidos pelo 

próprio governo. O mesmo que nomeia e exonera a diretoria do IBAMA, órgão 

responsável por determinar se tal obra possui viabilidade ambiental, analisar estudos 

e decidir acerca da emissão do respectivo licenciamento ambiental, ou não. 

Resta comprovado que o IBAMA, em sua atual conjuntura, pode servir de 

instrumento de legitimação de interesses políticos e econômicos que dependam de 

sua atuação. É possível inferir que tais incongruências no processo de licenciamento 

ambiental só sejam possíveis a partir das características da alta administração do 

IBAMA, conforme reiteradamente discutido neste estudo. A natureza dos cargos 

comissionados da alta administração da autarquia, a possibilidade de nomeação de 

dirigentes com perfis alheios às suas atribuições, a falta de mandato preestabelecido 

e sua instabilidade nestes cargos, são algumas características que podem 

possibilitar ou facilitar tamanha ingerência externa nas ações da alta administração 

do IBAMA. 

Porém, modificação dessa estrutura dos órgãos ambientais não interessa a 
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muitos gestores públicos, pois pode significar um obstáculo a impedir e atrasar obras 

e empreendimentos de grandes grupos econômicos e do próprio Governo. Se o 

objetivo fosse realmente cumprir com a missão estabelecida pela Constituição 

Federal, os cargos de decisão seriam preenchidos por servidores de carreira, 

escolhidos por instâncias colegiadas de acordo com critérios meritocráticos e com 

mandato fixo. Isso sem mencionar que o Poder Executivo não interferiria 

indevidamente na análise técnica que incumbe ao órgão ambiental.  

Em redação menos polida, o que vem a lume é que quanto maior for o poder 

do grupo econômico ou político que figurar no polo passivo da atuação da autarquia, 

menor será a importância dos critérios técnicos para construção da decisão final do 

órgão acerca dos empreendimentos. Conforme foi estudado, diante de máculas tão 

profundas e enraizadas no procedimento administrativo atinente a Belo Monte, a 

tese defendida no presente estudo encontra arrimo que prescinde de confissão por 

parte dos autores e partícipes da ilícita apropriação e destruição dos recursos 

naturais, da vida das comunidades afetadas e das presentes e futuras gerações. 

Alguns grandes empreendimentos são licenciados, embora muitas vezes não 

tenham sido conhecidos e estudados satisfatoriamente durante o processo de 

licenciamento, e no mais das vezes são os mais agressivos para o meio ambiente, 

povos indígenas, comunidades quilombolas, sítios arqueológicos e outros bens a 

serem tutelados. A sensação que emana é que apenas os menores 

empreendimentos são cobrados efetivamente acerca do cumprimento da legislação 

ambiental. Que tais normas só se aplicam para os casos em que não houver guarida 

do interesse político e econômico dominante. 

A subserviência imiscuída nessa dinâmica é temerária pois o que se denota é 

que alguns atos administrativos tem sido direcionados para atender a fim diverso do 

que deveria. A conclusão é que, com manifesto vilipêndio do interesse público, os 

interesses privados e eleitoreiros tem movido impunemente o leme das mais 

importantes decisões que envolvem a gestão ambiental pública no Brasil. O ruído 

dessa engrenagem aponta para uma inversão hierárquica das relações de poder. 

Afinal, entre o Estado e os grandes grupos econômicos, quem regula quem?  
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