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ASPECTOS JURÍDICOS DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE POSTOS DE 

COMBUSTÍVEIS SOB A COMPETÊNCIA MUNICIPAL 
 

 

Isabela Rodrigues Jardim 

 

 

RESUMO 

 

O licenciamento ambiental é destinado a atividades que utilizam recursos naturais ou que causem 
degradação ou poluição no meio ambiente. A atividade desenvolvida por postos de revenda de 
combustíveis está sujeita a um alto risco de acidentes ambientais, principalmente em virtude de 
vazamento de combustíveis. Assim, está sujeita ao licenciamento ambiental. Observada a 
relevância do licenciamento no desenvolvimento da atividade de revenda de combustíveis, eis a 
importância de especificar a competência do Município para essa função. Nos termos da LC nº. 
140/11, o Município tem competência licenciadora sobre os danos ambientais de interesse local, 
o que se aplica a atividade de revenda de combustíveis.  
 
Palavras-chave: Licenciamento ambiental. Revenda de combustíveis. Competência. 
Município. 

 

 

LEGAL ASPECTS OF THE ENVIRONMENTAL LICENSING OF FUEL POSTS 

UNDER MUNICIPAL COMPETENCE 

ABSTRACT 

 

Environmental licensing is intended for activities that use natural resources or that cause degra-
dation or pollution in the environment. The activity carried out by resellers is subject to a high 
risk of environmental accidents, mainly due to fuel leaks. Thus, it is subject to environmental 
licensing. Given the importance of licensing in the development of the resale of fuels, it is im-
portant to specify the competence of the County for this function. Under LC nº. 140/11, the 
County has licensing authority on environmental damages of local interest, which applies to the 
resale of fuels. 
 

Keyords: Environmental licensing. Resale of fuels. Competence. Country. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
 Para a manutenção da sociedade, o homem veio ao longo de séculos provocando 

alterações ao meio ambiente. Porém, como é sabidamente conhecido, os recursos naturais em 

sua finitude necessitam de cuidados para não se extinguirem. Nesse contexto, nasceu a 

sociedade de risco, a qual buscou aliar a utilização dos recursos naturais às necessidades 

humanas de maneira a aceitar o risco da degradação ambiental, todavia, utilizando meios de 

proteção a esses eventuais riscos. Para isso, foram necessários meios de controle dos recursos 

ambientais, dentre eles, o procedimento de licenciamento ambiental. 

 O processo administrativo de licenciamento ambiental, cumpridos os requisitos 

exigidos, ao final concede uma licença ambiental ao empreendedor para o exercício de 

atividade efetiva ou potencialmente poluidora ou atividade capaz de causar acidentes 

ambientais, com prazo de validade estabelecido. De forma geral, o licenciamento ambiental 

tem por finalidade aliar o progresso econômico da sociedade com a efetiva proteção ambiental. 

 A crescente atuação da indústria automobilística na sociedade, comprovada por meio 

de dados estatísticos, impulsiona proporcionalmente o surgimento de postos de revendas de 

combustíveis. A atividade desenvolvida pelos postos de revenda de combustíveis enquadra-se 

como potencialmente poluidora e capaz de ocasionar degradação ambiental. Portanto, essa 

atividade está sujeita ao procedimento de licenciamento ambiental para seu regular 

funcionamento, com o intuito de tomar os cuidados necessários à preservação do meio 

ambiente. 

 O licenciamento ambiental, como instrumento de gestão ambiental do Poder Público, 

necessita de órgão competente para a realização desse procedimento. A Lei Complementar n.º 

140 de 2011 altera a competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, disciplinada pela Constituição Federal, de promover a proteção ao meio ambiente. 

Referida Lei especificou e distribuiu as atribuições de competência de cada ente federativo. 

 Nesse sentido, a competência do licenciamento ambiental, de acordo com o art. 9º, 

inciso XIV da LC 140/2011 é dos municípios. Diante da fragilidade global do meio ambiente 

aliado ao elevado número de postos de revenda de combustíveis no Brasil, resta clara a 

importância do procedimento de licenciamento ambiental, perante o órgão competente, para 

regulamentar a atividade de revenda de combustíveis. 

 O presente estudo tem como objetivo apresentar os aspectos jurídicos do licenciamento 

ambiental para postos de revenda de combustíveis, especialmente delimitando a competência 

municipal na emissão de licenças ambientais, a fim de regular a referida atividade. 
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 Para o desenvolvimento desse trabalho foram utilizadas pesquisas bibliográficas, 

baseadas em doutrinadores e publicações científicas na área do direito ambiental. O presente 

trabalho estrutura-se em cinco capítulos, apresentando no primeiro a definição doutrinária e 

legal do licenciamento ambiental. No segundo capítulo serão abordados os fundamentos 

jurídicos do licenciamento ambiental, envolvendo os princípios e legislações que norteiam o 

procedimento licenciatório. O terceiro capítulo cuidou de analisar o risco da atividade de 

revenda de combustíveis desenvolvida pelos postos. No quarto capítulo foi especificada a 

documentação exigida no licenciamento ambiental para postos de revenda de combustíveis. Por 

fim, o quinto capítulo aborda a competência municipal para a concessão de licença ambiental 

aos postos de revenda de combustíveis. 

 
  

2. DEFINIÇÃO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
 

 Inicialmente, a Resolução n.º 237/97 do CONAMA dispõe sobre procedimentos e 

critérios utilizados no licenciamento ambiental. O conceito de licenciamento ambiental está 

presente no art. 1º, I, dessa Resolução:  

 
Art. 1º. Para efeito desta Resolução são adotadas as seguintes definições: 
I – Licenciamento Ambiental: procedimento administrativo pelo qual o órgão 
ambiental competente licencia a localização, instalação, ampliação e a 
operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos 
ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou daquelas 
que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental, considerando 
as disposições legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso. 

 
Com redação mais recente, o art. 2º, I da LC n.º 140/11 também cuidou de definir o 

licenciamento ambiental, dessa vez como sendo: 

 

Art. 2º.  Para os fins desta Lei Complementar, consideram-se:  
I - Licenciamento Ambiental: o procedimento administrativo destinado a 
licenciar atividades ou empreendimentos utilizadores de recursos ambientais, 
efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de 
causar degradação ambiental. 

  
De acordo com Fink (2000, p. 3), a finalidade maior do licenciamento ambiental é 

promover a conciliação entre o meio ambiente preservado e o desenvolvimento econômico. 

Afinal, ambos são essenciais para a manutenção da vida humana. Para ele, o licenciamento 

ambiental é um limitador e condicionador da liberdade empresarial e da propriedade privada. 

 Segundo Fiorillo (2014, p. 238-239), o licenciamento ambiental é o somatório de etapas 

do procedimento administrativo, que tem como finalidade a obtenção de licença ambiental. Já 
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para Adriana de Oliveira Varella Molina (2002), citada por Américo Luís Martins da Silva 

(2005, p. 618): “o procedimento administrativo do licenciamento ambiental tem cunho 

autorizativo e por conteúdo o controle de atividades utilizadoras de recursos naturais ou que, 

sob qualquer forma, sejam efetiva ou potencialmente causadoras de poluição ou degradação 

ambiental”. 

  Compreendido o licenciamento ambiental é necessário entender o que é licença 

ambiental para diferenciá-la desse instituto. A Resolução do CONAMA n.º 237/97 também 

trouxe o conceito de licença ambiental: 

 
Art. 1º. Para efeito desta Resolução são adotadas as seguintes definições: 
II – Licença Ambiental: ato administrativo pelo qual o órgão ambiental 
competente estabelece as condições, restrições e medidas de controle ambiental 
que deverão ser obedecidas pelo empreendedor, pessoa física ou jurídica, para 
localizar, instalar, ampliar e operar empreendimentos ou atividades utilizadoras 
dos recursos ambientais consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou 
aquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental. 

 

De acordo com Américo Luís Martins da Silva (2005, p. 615), a licença ambiental é uma 

intervenção sucessiva e complexa do Poder Público. Impõe que sejam realizadas por fases as 

atividades efetiva ou potencialmente causadoras de poluição ou degradação ambiental, em que 

cada licença concedida constitui pré-requisito para a emissão da licença ambiental posterior. 

 Segundo Fink (2000, p. 3), há uma licença ambiental específica para cada fase da 

atividade desenvolvida no estabelecimento. E, de acordo com Fiorillo (2014, p. 243), as referidas 

licenças compõem três etapas diferentes e insuprimíveis do licenciamento ambiental. 

O licenciamento ambiental engloba três tipos de licença ambiental: Licença Prévia (LP), 

Licença de Instalação (LI) e Licença de Operação (LO), nos termos da Resolução do CONAMA 

n.º 237/97. Para Fiorillo (2014, p. 243), a licença prévia é concedida no início do planejamento 

da atividade a ser desenvolvida. Tem como objetivo aprovar a localização do empreendimento, 

verificando a viabilidade no âmbito ambiental, o desenvolvimento da atividade em determinada 

localidade. Além disso, são estabelecidas condicionantes que devem ser cumpridas na etapa 

posterior de implementação da atividade. 

 Conforme o art. 8º, II da Resolução do CONAMA n.º 237/97, a licença de instalação dá 

autorização para a instalação da atividade ou empreendimento, devendo ser obedecidos os planos, 

programas e projetos aprovados pelo órgão ambiental competente. Ainda, contempla 

condicionantes e medidas de proteção ambiental. A licença de instalação sucede a licença prévia. 

Por fim, a licença de operação é posterior a licença de instalação. De acordo com Fink (2000, p. 
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4), observadas as licenças concedidas anteriormente, a licença de operação permite o 

funcionamento da atividade a ser desenvolvida. 

 Segundo Fink (2000, p. 4), as condicionantes estabelecidas pelo órgão ambiental 

competente nas licenças ambientais devem ser obedecidas pelo empreendedor, pois a 

inobservância acarretará na cassação da licença ambiental concedida, responsabilidade 

administrativa e civil e poderá ensejar responsabilidade penal, dependendo do caso. 

 De acordo com Fiorillo (2014, p. 239), o licenciamento ambiental durante duas etapas 

pode encontrar a necessidade de ser elaborado o estudo prévio de impacto ambiental e o seu 

respectivo relatório (EIA/RIMA) e a realização de audiência pública, na qual é permitida a 

participação da sociedade. 

 Para a compreensão do EIA/RIMA, dos projetos e dos planos exigidos durante o 

procedimento licenciatório é necessário a compreensão do que é considerado impacto ambiental. 

Segundo Américo Luís Martins da Silva (2005, p. 138), qualquer alteração considerável no meio 

ambiente decorrente de ação humana é impacto ambiental. A Resolução do CONAMA n.º 1/86 

considera impacto ambiental: 

 

Art. 1º. Para efeito desta Resolução, considera-se impacto ambiental qualquer 
alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, 
causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades 
humanas que, direta ou indiretamente, afetam: 
I - a saúde, a segurança e o bem-estar da população; 
II - as atividades sociais e econômicas; 
III - a biota; 
IV - as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; 
V - a qualidade dos recursos ambientais. 

 

 Enquanto que a Resolução do CONAMA n.º 237/97 conceitua impacto ambiental 

regional: 

 
Art. 1º. Para efeito desta Resolução são adotadas as seguintes definições: 
IV – Impacto Ambiental Regional: é todo e qualquer impacto ambiental que 
afete diretamente (área de influência direta do projeto), no todo ou em parte, o 
território de dois ou mais Estados. 
 

O EIA/RIMA, segundo Fink (2000, p. 5), precede a implementação da atividade e é 

apresentado no pedido de licença de empreendimentos ou atividades que provoquem 

significativa degradação ao meio ambiente, sendo de extrema importância na prevenção de 

danos ambientais. 
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 Ainda de acordo com Fink (2000, p. 7-8), o órgão ambiental competente poderá exigir 

estudos ambientais diversos do EIA/RIMA, observada a não significativa degradação ambiental 

do empreendimento, que sejam convenientes com a atividade a ser desenvolvida. Por fim, vale 

destacar que há uma discussão acerca da natureza jurídica do licenciamento ambiental, se trata 

de ato vinculado ou discricionário do Poder Público.  

 Segundo Fiorillo (2014, p. 241), o licenciamento ambiental é ato discricionário sui 

generis, pois é possível a concessão de licença ambiental mesmo que o estudo de impacto 

ambiental não seja favorável. Encontra essa justificativa no texto constitucional, no qual o Poder 

Público tem a função de analisar a concessão de licenças calcado na relação: proteção ambiental 

versus desenvolvimento econômico, sendo o órgão competente norteador do desenvolvimento 

sustentável. 

 Para Buzelato Prestes (2002, p. 30), o termo “licença ambiental” não é adequado, pois o 

procedimento de licenciamento ambiental pressupõe o monitoramento e o controle da atividade 

licenciada, bem como a revisão da licença emitida. O órgão ambiental competente, enquanto o 

prazo de validade da licença ambiental estiver vigente, deverá fazer o monitoramento da 

atividade para verificar se a mesma deve se manter prosseguindo.   

 Todavia, de acordo com Fink (2000, p. 8), trata-se de ato vinculado, uma vez cumpridos 

os requisitos exigidos ao licenciamento ambiental o empreendedor não poderá ser privado da 

licença ambiental. No mesmo sentido está Ricardo Carneiro (2003, p. 113-114), definindo que a 

escolha do legislador pela terminologia “licença” teve a intenção de criar um ato administrativo 

vinculado plenamente, de maneira que a Administração Pública se encontra obrigada a conceder 

a licença ambiental, desde que cumpridos os requisitos exigidos. 

  Por fim, esse capítulo abordou conceitos e temas gerais relativos ao licenciamento 

ambiental. Considerando todas as atividades que se submetem ao referido procedimento. 

 

 

3. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL  

 

 A Lei n.º 6.938/81 dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA). O art. 

2º do referido dispositivo legal apresenta o objetivo do PNMA: 

 
Art. 2º. A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação, 
melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando 
assegurar, no País, condições ao desenvolvimento sócio-econômico, aos 
interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana. 
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 Segundo Fiorillo (2014, p. 229), a Lei n.º 6.938/81 foi criada para determinar critérios 

que proporcionem a proteção ambiental por meio da competência comum dos entes federados. 

Além disso, para Carlos Sérgio Gurgel (2012), a Lei n.º 6.938/81 consagrou o licenciamento 

ambiental como instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA). 

 Mais recente, a Lei Complementar n.º 140/2011, de acordo com Fiorillo (2014, p. 236), 

além de ratificar na esfera legislativa o que apresentou a Lei n.º 6.938/91 e definir o 

licenciamento ambiental, estabeleceu de maneira mais precisa quais interesses locais devem ser 

legislados pelos municípios. 

 De acordo com Fiorillo (2014, p. 69-70), a Lei n.º 6.938/81 foi recepcionada pela 

Constituição Federal, dando sequência à Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA). O que 

propiciou o acolhimento dos princípios ambientais adotados pela PNMA. Esses princípios estão 

presentes no texto constitucional, em seu art. 225. Tais princípios ambientais são adotados 

também em âmbito internacional, devido à necessidade global de um meio ambiente 

ecologicamente equilibrado. 

 O licenciamento ambiental como instrumento de controle ambiental é regido pelo direito 

ambiental e, por conseguinte, seus princípios se aplicam ao referido procedimento. Nesse sentido, 

um dos princípios de relevante destaque é o princípio da prevenção, o qual está previsto no caput 

do art. 225 da Constituição Federal: 

 
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem 
de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao 
Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as 
presentes e futuras gerações. 
 

 Segundo Fiorillo (2014, p. 120-121), esse princípio é de imprescindível aplicação, 

considerando que os danos ambientais são irreparáveis e irreversíveis, na maioria dos casos. E, 

por meio de uma política de educação ambiental, é possível promover uma consciência ecológica 

capaz de propiciar a preservação e a prevenção do meio ambiente. 

 Ainda, segundo Fiorillo (2014, p. 121-123), cabe ao Poder Público promover a prevenção 

dos danos ambientais, isso é possível através da aplicação de punição certa e severa ao poluidor. 

Quanto à aplicabilidade do princípio da prevenção tem-se como exemplo as licenças ambientais. 

Ou seja, o licenciamento ambiental está intimamente ligado ao princípio da prevenção, pois sua 

aplicação às atividades potencialmente causadoras de degradação ambiental é sinônimo de 

prevenção e de precaução ambiental. Além disso, as condicionantes presentes na licença 
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ambiental e o prazo pré-definidos dessas, proporcionam o controle de danos ao meio ambiente, 

característica do princípio supracitado. 

 Ainda, no tocante aos princípios ambientais norteadores do licenciamento ambiental, o 

princípio do poluidor-pagador também é de grande relevância. Referido princípio está previsto 

no art. 225, §3º da Constituição: 

 
§3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão 
os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, 
independentemente da obrigação de reparar danos causados. 

 
 O princípio do poluidor-pagador, de acordo com Fiorillo (2014, p. 82), possui caráter 

preventivo e repressivo. Objetiva evitar que os danos ambientais ocorram e uma vez ocorrido o 

dano, esse deverá ser reparado. Ou seja, cabe ao poluidor as despesas com instrumentos que 

promovam à prevenção de danos ambientais no desenvolvimento de sua atividade e as despesas 

de reparação de eventual ocorrência de dano. 

 Segundo o conceito de poluidor atribuído pelo art. 225 da Constituição Federal, Fiorillo 

(2014, p. 90) menciona que todos (pessoas físicas ou jurídicas de direito privado ou público) que 

ocasionarem dano ambiental estão sujeitos a integrar o polo passivo em uma ação de 

responsabilidade civil por dano ambiental. 

 Para Fiorillo (2014, p. 92, 93), o dano está diretamente relacionado à responsabilidade 

civil objetiva e mesmo na ausência de ato ilícito haverá dano. Isso porque na esfera ambiental o 

dano é a simples lesão ao bem ambiental, fruto da atividade desenvolvida pelo poluidor. Assim, 

a responsabilidade civil por danos ambientais é solidária, nos termos da Lei n.º 6.938/81. 

Portanto, o princípio do poluidor-pagador rege o licenciamento ambiental, pois a concessão de 

licenças ao mesmo tempo em que visa prevenir a ocorrência de danos ambientais em hipótese 

de ocorrência de dano será promovida a sua reparação pelo poluidor.  

 Ainda, é de suma importância conhecer quais atividades ou empreendimentos estão 

sujeitos ao licenciamento ambiental. O art. 225, §1º, IV da Constituição Federal determina, de 

maneira geral, as atividades que estão sujeitas ao licenciamento ambiental: 

 
IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade 
potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, 
estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade;  

 

 Segundo Fink (2000, p. 12), é desnecessário que se tenha um rol exaustivo de atividades 

sujeitas ao licenciamento ambiental, apenas o que pode ser feito é uma listagem contendo 

atividades em que é recomendável o licenciamento. Nesse sentido, a Resolução do CONAMA 
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n.º 237/97 contempla um rol exemplificativo de atividades em que o licenciamento ambiental é 

indispensável. 

 Conforme Fink (2000, p. 12), vale ressaltar que o órgão ambiental tem competência para 

exigir o licenciamento ambiental de atividades não constantes na listagem da Resolução do 

CONAMA n.º 237/97. Todavia, essas atividades devem causar impactos ambientais 

significativos. 

 A própria Resolução do CONAMA n.º 237/97 em seu art. 2º, §2º, possibilita ao Poder 

Público definir os critérios de exigência do licenciamento ambiental. Ou seja, tem 

discricionariedade para exigir que determinadas atividades se sujeitem ao processo licenciatório. 

Ainda, convém destacar a constitucionalidade das Resoluções do CONAMA, especialmente a 

n.º 237/97 que regulamenta o licenciamento ambiental e todas as suas fases. 

Segundo Carlos Sérgio Gurgel (2012), a Resolução do CONAMA n.º 237/97 é 

constitucional como as demais Resoluções do CONAMA. Pois, a Lei n.º 6.938/81 além de 

instituir o CONAMA foi recepcionada pela Constituição Federal.  

 De maneira geral, concluímos que o licenciamento ambiental é um instrumento da 

Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA) e promove a preservação do meio ambiente, pois 

esse procedimento é exigido aos empreendedores que pretendem executar atividades que causam 

poluição/degradação ambiental significativa. 

  O risco da atividade desenvolvida aliado ao progresso econômico é fiscalizado por meio 

da concessão de licenças ambientais. Respeitados os princípios da prevenção e do poluidor-

pagador, são estabelecidas condições para o exercício da atividade de maneira que o meio 

ambiente sofra os menores danos ambientais possíveis e sejam reparados quando ocorridos. 

 

 

4. O RISCO DA ATIVIDADE LICENCIADA: POSTOS DE REVENDA DE 

COMBUSTÍVEIS 

 

 A Resolução do CONAMA n.º 273/00 dispõe sobre o licenciamento ambiental para 

postos de revenda de combustíveis. Esse dispositivo já sofreu alterações pelas Resoluções n.º 

276/2001 e n.º 319/2002, ambas do CONAMA. Conforme visto anteriormente, o licenciamento 

ambiental destina-se a atividades capazes de ocasionar significativa degradação ou poluição 

ambiental. 
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 Nesse sentido, a Resolução do CONAMA n.º 273/00 disciplina que todo 

empreendimento com instalação de sistemas de armazenamento de derivados de petróleo e 

outros combustíveis são considerados empreendimentos potencialmente ou parcialmente 

poluidores e causadores de acidentes ambientais. 

 Segundo Carlos Sérgio Gurgel (2012), entre os acidentes ambientais ocasionados por 

postos de revenda de combustíveis estão: vazamentos de derivados de petróleo e outros 

combustíveis, que podem contaminar corpos d’água superficiais ou subterrâneos, o ar e o solo; 

e incêndios ou explosões, também em virtude desses vazamentos. 

 De acordo com Carlos Sérgio Gurgel (2012), a ocorrência desses acidentes põe em risco 

a vida e a saúde da população, tendo em vista que um número considerável desses 

estabelecimentos se situam em regiões bem povoadas. O art. 1º da Resolução do CONAMA n.º 

273/00 discorre sobre a necessidade de licenciamento para posto de revenda de combustíveis: 

 
Art. 1º. A localização, construção, instalação, modificação, ampliação e 
operação de postos revendedores, postos de abastecimento, instalações de 
sistemas retalhistas e postos flutuantes de combustíveis dependerão de prévio 
licenciamento do órgão ambiental competente, sem prejuízo de outras licenças 
legalmente exigíveis. 

 
 Segundo Carlos Sérgio Gurgel (2012), ocorrendo construção, modificação ou ampliação 

de postos de revenda de combustíveis também há necessidade de licenciamento ambiental. 

Observadas as regras técnicas estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT) e pela Resolução CONAMA n.º 273/00 ou pelo Poder Público competente. 

 A Resolução do CONAMA n.º 273/00, no §2º do art. 1º, determina que: 

 
§ 2º no caso de desativação, os estabelecimentos ficam obrigados a apresentar 
um plano de encerramento de atividades a ser aprovado pelo órgão ambiental 
competente. 
 

 De acordo com Carlos Sérgio Gurgel (2012), na desativação de postos de revenda de 

combustíveis ocorre movimentação de terra, reformas e adequações que podem provocar danos 

em tanques ou outros equipamentos do empreendimento, ocasionando vazamento de 

combustíveis. Isso justifica o art. 1º, §2º da Resolução do CONAMA n.º 273/00. 

 A definição de postos de revenda de combustíveis está presente no art. 2º, I da Resolução 

do CONAMA n.º 273/00. Qual seja:  

 
Art. 2º. Para efeito desta Resolução são adotadas as seguintes definições:  
I - Posto Revendedor-PR: Instalação onde se exerça a atividade de revenda 
varejista de combustíveis líquidos derivados de petróleo, álcool combustível 
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e outros combustíveis automotivos, dispondo de equipamentos e sistemas para 
armazenamento de combustíveis automotivos e equipamentos medidores. 
 

 A portaria da ANP n.º 116/2000 regulamenta a atividade de revenda varejista de 

combustível automotivo. A Agência Nacional do Petróleo (ANP), por meio desse dispositivo, 

define posto de revenda de combustíveis como a atividade de revenda varejista que promove a 

comercialização de combustível automotivo em estabelecimento com denominação de posto 

revendedor. 

 O procedimento de licenciamento de postos de revenda de combustíveis contempla três 

tipos de licenças: Licença Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) e Licença de Operação (LO), 

de acordo com a Resolução do CONAMA n.º 237/97. 

 No capítulo anterior os três tipos de licença foram devidamente conceituados, conforme 

a doutrina e a legislação. Segundo Carlos Sérgio Gurgel (2012), referidas licenças permitem ao 

Poder Público controlar mais a atividade, uma vez que pode analisar e acompanhar os 

procedimentos realizados no meio físico e operacionais da revenda de combustíveis. 

 A Resolução do CONAMA n.º 273/00 prevê que postos de revenda de combustíveis em 

operação sem que tenha obtido qualquer tipo de licença estarão obrigados a requerer a Licença 

de Operação (LO), perante o órgão ambiental competente, e cumprir todos os requisitos que 

seriam exigidos nas fases anteriores. Além disso, referidos estabelecimentos estão sujeitos a 

penalidades administrativas, civis e penais. 

 De acordo com Carlos Sérgio Gurgel (2012), poucos postos de revenda de combustíveis 

no Brasil possuem licença de operação. A situação é ainda mais precária no interior, pois os 

órgãos municipais de fiscalização, quando existentes nessas regiões, possuem péssima 

infraestrutura para licenciar essa atividade. 

 O art. 1º da Resolução do CONAMA n.º 319/02 disciplina sobre a vida útil dos tanques 

de combustíveis de instalações subterrâneas, esse prazo de validade é de 5 (cinco) anos. Findo o 

prazo de vida útil esses tanques devem ser substituídos por novos, pois reparos pontuais não são 

capazes de assegurar o não vazamento de combustíveis. Nesse sentido, o art. 5º, §2º da 

Resolução do CONAMA n.º 319/02 proíbe a utilização de tanques recuperados em instalações 

subterrâneas (SASCs) em postos de revenda de combustíveis. 

 Segundo Carlos Sérgio Gurgel (2012): 

 
Os tanques que são instalados em sub-superfície estão sujeitos a agentes 
intempéricos (principalmente ao intemperismo químico), os quais podem 
reduzir a vida útil do produto, comprometendo o seu uso, inclusive, antes da 
data estipulada pelo fabricante. Tal fato se deve, por exemplo, ao regime 
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pluviométrico do local, as condições locais de pressão e temperatura, o tipo 
de solo, entre outros fatores. Tais “agentes” atuam diretamente na estrutura 
dos referidos equipamentos, modificando suas características naturais, 
corroendo suas estruturas, alterando sua composição química, desgastando 
peças, etc. Tais intempéries podem ocasionar fraturas, rompimentos, trincas, 
ou seja, quaisquer tipos de danos à estrutura dos mesmos ou das tubulações a 
ele relacionadas. Por esta razão a necessidade de monitoramento constante e 
da revisão dos mesmos a cada 5 (cinco) anos, como exige a Resolução 
CONAMA nº 273/2000. 
 

 De acordo com Silvana Praxedes de Paiva Gurgel, a corrosão é a causa principal de 

vazamento nos Sistemas de Armazenamento Subterrâneo de Combustíveis (SASCs) e nas linhas 

de abastecimento. Outro ponto que merece destaque, nos termos da Resolução do CONAMA n.º 

273/00, é a necessidade de comunicação ao órgão ambiental competente quando houver 

mudança na titularidade do empreendimento, sistemas e equipamentos, para que esses possam 

manter seu banco de dados vinculado à concessão de licenças atualizado. 

 Referente à titularidade dos postos de revenda de combustíveis, conforme exposto no 

capítulo anterior e nos termos da Resolução do CONAMA n.º 273/00, os proprietários, 

arrendatários ou responsáveis pelo estabelecimento e os fornecedores de combustível que 

abastecem ou abasteceram a unidade possuem obrigação solidária acerca dos danos ambientais 

provenientes da atividade desenvolvida. 

 Segundo Carlos Sérgio Gurgel (2012), referida obrigação solidária tem como objetivo 

acelerar o processo de reparação dos danos ambientais, pois devido a Resolução do CONAMA 

273/00 ser clara quanto aos sujeitos obrigados solidariamente não podem os mesmos esquivar-

se da obrigação. Também merece destaque o §3º do art. 8º da Resolução do CONAMA 273/00: 

 
§ 3º Os proprietários dos estabelecimentos e dos equipamentos e sistemas 
deverão promover o treinamento, de seus respectivos funcionários, visando 
orientar as medidas de prevenção de acidentes e ações cabíveis imediatas para 
controle de situações de emergência e risco. 
 

 De acordo com Carlos Sérgio Gurgel (2012), esse treinamento oferecido aos funcionários 

dá efetividade ao princípio da prevenção, pois obriga o responsável pelo empreendimento a 

precaver os que operarão diretamente a atividade para o que deverão fazer em caso de eventuais 

acidentes, minimizando-os ou até mesmo os evitando. 

 A Resolução CONAMA nº 273/00, em seu art. 6º, §1º, exigiu que todos os proprietários 

ou responsáveis por postos de revenda de combustíveis realizassem o cadastro perante o órgão 

ambiental competente, a partir de 08 de julho de 2001. Após este prazo, os órgãos ambientais 

licenciadores, tiveram o prazo de 6 (seis) meses para elaborar suas agendas e critérios de 

licenciamento ambiental. 
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 Entretanto, a Resolução CONAMA nº 276/01 prorrogou o prazo de seis meses para a 

realização do cadastro junto ao órgão competente, por mais 90 (noventa) dias, a contar de seu 

término. 

 No processo de licenciamento ambiental de postos de revenda de combustíveis o órgão 

ambiental competente e o empreendedor devem observar as normas aqui apresentadas, para que 

o exercício da atividade respeite as regras ambientais vigentes e promova o menor impacto 

ambiental possível. 

 

 

5. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA NO LICENCIAMENTO DE POSTOS DE 

REVENDA DE COMBUSTÍVEIS 

 

 A Lei n.º 6.938/81 que regulamenta a Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA) 

define como um dos órgãos que constitui o Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), 

o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). 

 O art. 6º, II da Lei n.º 6.938/81 determina a finalidade do CONAMA: 

 
II - órgão consultivo e deliberativo: o Conselho Nacional do Meio Ambiente 
(CONAMA), com a finalidade de assessorar, estudar e propor ao Conselho de 
Governo, diretrizes de políticas governamentais para o meio ambiente e os 
recursos naturais e deliberar, no âmbito de sua competência, sobre normas e 
padrões compatíveis com o meio ambiente ecologicamente equilibrado e 
essencial à sadia qualidade de vida. 
 

 Nesse sentido, a Resolução do CONAMA n.º 273/00, que dispõe sobre o licenciamento 

ambiental para postos de revenda de combustíveis, delimita quais os documentos necessários 

para a concessão de licença ambiental. Conforme disposto anteriormente são três os tipos de 

licença concedidas para essa atividade: Licença Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) e 

Licença de Operação (LO). 

 Para a emissão de Licença prévia e de Instalação, nos moldes do art. 5º, I da Resolução 

do CONAMA n.º 273/2000, é necessária a apresentação dos seguintes documentos: 

 

I - Para emissão das Licenças Prévia e de Instalação:  
a) projeto básico que deverá especificar equipamentos e sistemas de 
monitoramento, proteção, sistema de detecção de vazamento, sistemas de 
drenagem, tanques de armazenamento de derivados de petróleo e de outros 
combustíveis para fins automotivos e sistemas acessórios de acordo com as 
Normas ABNT e, por diretrizes definidas pelo órgão ambiental competente;  
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b) declaração da prefeitura municipal ou do governo do Distrito Federal de 
que o local e o tipo de empreendimento ou atividade estão em conformidade 
com o Plano Diretor ou similar.  
c) croqui de localização do empreendimento, indicando a situação do terreno 
em relação ao corpo receptor e cursos d’água e identificando o ponto de 
lançamento do efluente das águas domésticas e residuárias após tratamento, 
tipos de vegetação existente no local e seu entorno, bem como contemplando 
a caracterização das edificações existentes num raio de 100 m com destaque 
para a existência de clínicas médicas, hospitais, sistema viário, habitações 
multifamiliares, escolas, indústrias ou estabelecimentos comerciais;  
d) no caso de posto flutuante apresentar cópia autenticada do documento 
expedido pela Capitania dos Portos, autorizando sua localização e 
funcionamento e contendo a localização geográfica do posto no respectivo 
curso d’água;  
e) caracterização hidrogeológica com definição do sentido de fluxo das águas 
subterrâneas, identificação das áreas de recarga, localização de poços de 
captação destinados ao abastecimento público ou privado registrados nos 
órgãos competentes até a data da emissão do documento, no raio de 100 m, 
considerando as possíveis interferências das atividades com corpos d’água 
superficiais e subterrâneos;  
f) caracterização geológica do terreno da região onde se insere o 
empreendimento com análise de solo, contemplando a permeabilidade do solo 
e o potencial de corrosão;  
g) classificação da área do entorno dos estabelecimentos que utilizam o 
Sistema de Armazenamento Subterrâneo de Combustível-SASC e 
enquadramento deste sistema, conforme NBR-13.786;  
h) detalhamento do tipo de tratamento e controle de efluentes provenientes 
dos tanques, áreas de bombas e áreas sujeitas a vazamento de derivados de 
petróleo ou de resíduos oleosos;  
i) previsão, no projeto, de dispositivos para o atendimento à Resolução 
CONAMA n.º 9, de 1993, que regulamenta a obrigatoriedade de recolhimento 
e disposição adequada de óleo lubrificante usado. 
 

 A Licença de Operação, nos termos do art. 5º, II da Resolução do CONAMA n.º 273/00, 

para sua emissão necessita dos documentos seguintes:  

 
II - Para a emissão de Licença de Operação:  
a) plano de manutenção de equipamentos e sistemas e procedimentos 
operacionais; b) plano de resposta a incidentes contendo:  
1. comunicado de ocorrência;  
2. ações imediatas previstas; e  
3. articulação institucional com os órgãos competentes;  
c) atestado de vistoria do Corpo de Bombeiros;  
d) programa de treinamento de pessoal em:  
1. operação;  
2. manutenção; e  
3. resposta a incidentes;  
e) registro do pedido de autorização para funcionamento na Agência Nacional 
de Petróleo-ANP;  
f) certificados expedidos pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normatização 
e Qualidade Industrial-INMETRO, ou entidade por ele credenciada, atestando 
a conformidade quanto a fabricação, montagem e comissionamento dos 
equipamentos e sistemas previstos no art. 4º desta Resolução;  
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g) para instalações em operação definidas no art. 2º desta Resolução, 
certificado expedido pelo INMETRO ou entidade por ele credenciada, 
atestando a inexistência de vazamentos. 
 

 Todavia, conforme citado no capítulo anterior, há postos de revenda de combustíveis 

que atuam sem licença. Nesses casos, a Resolução do CONAMA n.º 273/00 estabeleceu que 

para os empreendimentos em operação na data de sua publicação (8 de janeiro de 2001) é 

necessária a apresentação dos documentos constantes no art. 5º, I, “a”, “b”, “d”, “g”, “h” e “i” 

e II, desta Resolução, conforme elencados acima, podendo o órgão ambiental licenciador 

solicitar o estudo de investigação de passivos ambientais. 

 Cabe destacar que, como foi abordado no capítulo 2 do presente trabalho, o órgão 

ambiental pode solicitar estudos ambientais diversos do EIA/RIMA, que sejam convenientes 

com a atividade a ser desenvolvida. Isso justifica os projetos exigidos pela Resolução do 

CONAMA n.º 273/00 no processo de licenciamento de postos de combustíveis. Por fim, o 

presente capítulo abordou os assuntos mais relevantes para compreensão do risco ambiental 

resultante da atividade de revenda de combustíveis, desenvolvida pelos postos e a necessidade 

de sujeição ao licenciamento ambiental. 

 

 

6. COMPETÊNCIA MUNICIPAL PARA O LICENCIAMENTO DE POSTOS DE 

REVENDA DE COMBUSTÍVEIS 

 

No âmbito do federalismo brasileiro, as competências são atribuídas aos entes federados 

de acordo com o princípio da predominância do interesse: 

 
O Brasil adota o princípio da predominância do interesse, segundo a qual à 
União cabem aquelas matérias de interesse geral, nacional, ao passo que aos 
Estados-membros caberão as matérias e assuntos de predominante interesse 
regional, e aos municípios concernem os assuntos de interesse local. (Revista 
de Direito Público, 2009, p. 274). 
 

O texto constitucional, em seu art. 23, disciplina a competência comum dos entes 

federados (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) para as matérias elencadas em seus 

incisos. Entre as matérias de competência comum dos entes federados está a proteção ambiental 

e o combate à poluição em todas as suas formas. 

Segundo Carlos Sérgio Gurgel (2012), a competência comum da União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios é uma competência material (competência administrativa). Isso significa 
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que qualquer um dos entes federados podem realizar atos que tenham a finalidade de garantir o 

meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

De acordo com Carlos Sérgio Gurgel (2012), apesar da Constituição Federal definir a 

competência comum e material aos entes da federação para a proteção do meio ambiente, o 

mesmo texto constitucional em seu art. 182 dispõe:  

 
Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público 
municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar 
o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem- estar 
de seus habitantes. 
 

Ou seja, é necessária a divisão de competência entre os entes federados em prol do 

desenvolvimento organizado das funções sociais das cidades. Assim, vislumbramos que à União, 

aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios também são atribuídas competências 

concorrentes em matéria ambiental. Ou seja, cada ente da federação é unicamente responsável 

por determinada atribuição. 

Para Fink (2000, p. 70, 71), a Lei n.º 6.938/81 já apontava o caminho da competência 

administrativa concorrente ao apresentar a composição do SISNAMA, promovendo a ação 

integrada de órgãos da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios. 

Além disso, respectivo instrumento legal definiu a competência dos entes federados para 

controle e fiscalização das atividades que causam eventuais degradações ambientais em suas 

jurisdições. 

Inicialmente, entendamos a competência ambiental dos municípios, nos termos o art. 30, 

I da Constituição Federal: 

 
Art. 30. Compete aos Municípios: 
I - legislar sobre assuntos de interesse local; 
 

De acordo com Cabral (2008, p. 07), ao citar Mello, “[...]é o princípio da predominância 

do interesse, que permite afirmar a competência dos municípios em matéria de interesse local”. 

Segundo Fiorillo (2014, p. 231), os “assuntos de interesse local” devem ser entendidos de acordo 

com Roque Antônio Carraza, como sendo os que atendem imediatamente às necessidades locais, 

ainda que com alcance sobre as necessidades gerais do Estado ou do País.  

Para Cabral (2008, p. 111): 

 
[...] a expressão interesse local traduz tudo quanto se relacione diretamente aos 
assuntos de interesse dos municípios, ou seja, aos fatos e matérias em que seu 
interesse se manifeste de forma predominante. Nessa linha de raciocínio, não 
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se pode negar que a proteção ao meio ambiente afeta diretamente os interesses 
da totalidade dos munícipes, refletindo em tudo quanto possa contribuir para a 
qualidade de vida da população. 
 

Segundo Cabral (2008, p. 127), a norma ambiental municipal será mais eficaz na medida 

em que abriga aspectos reais da política, da sociedade e da economia local. Ainda, o poder local 

dos municípios é mais capaz de atender aos interesses da população. 

Ainda, segundo Cabral (2008, p. 105): 

 
[...] no território do município é que são observadas as agressões ao meio 
ambiente, vale dizer, onde se manifestam concretamente as condutas humanas 
lesivas ao equilíbrio ambiental. Tal fato já legitimaria o município a legislar 
sobre meio ambiente, haja vista a autonomia e as competências que lhe foram 
atribuídas pelo legislador constituinte e, considerando-se, ainda, o modelo de 
ordenamento federativo do Estado brasileiro. 
 

Observada a competência ambiental dos municípios sob questões locais, podemos 

compreender como esse ente federado é competente para promover o licenciamento ambiental. 

De acordo com Fink (2000, p. 70), o licenciamento ambiental, nos termos do art. 23, VI e VII 

da Constituição Federal, possui competência administrativa concorrente: 

 
Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios: 
VI – proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas 
formas; 
VII – preservar as florestas, a fauna e a flora. 
 

A Resolução do CONAMA n.º 237/97 foi clara quanto à competência atribuída a cada 

ente da federação para o licenciamento ambiental. Nesse sentido, Fink (2000, p. 70-71) resume 

a competência atribuída por esse dispositivo: “[...] à União caberá o licenciamento ambiental de 

atividades de abrangência nacional; ao Município, assuntos locais; e ao Estado-membro, a 

competência residual”. 

Para Fink (2000, p. 20), as peculiaridades locais do Município estão estabelecidas em 

legislação ambiental local, de acordo com as competências constitucionais desse ente. Assim, 

também o Município deve realizar o licenciamento ambiental quando os impactos ambientais 

atingirem a esfera local. 

 
Por fim, compete ao órgão ambiental municipal o licenciamento de atividades 
e empreendimentos de impacto ambiental diretamente localizado, bem como 
daquelas que lhe forem delegadas pelo Estado por instrumento legal ou 
convênio, fazendo-se necessário, quando couber, ouvir os órgãos públicos 
envolvidos no licenciamento (FINK, 2000, p. 22). 
 



21 
 

Ainda de acordo Fink (2000, p. 20), o Município conhece suas particularidades e 

ocorrendo relevante interesse local ambiental poderá produzir normas em prol da preservação 

do meio ambiente. Inclusive, poderá definir parâmetros para o licenciamento ambiental e definir 

a competência para órgão ambientais municipais realizá-lo. 

Para Carlos Sérgio Gurgel (2012): 

 
Naqueles municípios onde não existem secretarias de meio ambiente, e 
naqueles que têm, mas que não dispõem da mínima infraestrutura para o 
regular exercício do poder de polícia, a competência recai sobre o órgão de 
fiscalização estadual, e ao IBAMA em caráter supletivo. Este fato ocorre não 
somente em relação a postos de revenda de combustíveis, mas em todos os 
casos em que se pretende licenciar alguma obra ou atividade no âmbito das 
cidades (zona urbana). 
 

Para Paulo Affonso Leme Machado, citado por Carlos Gurgel (2012): 

 
[...] Paulo Affonso Leme Machado afirma que o licenciamento ambiental é 
uma das formas de exercer a competência comum e que, neste sentido, tal 
competência é ao mesmo tempo, direito e dever dos entes federados. E 
continua, afirmando que a lei federal ordinária não pode retirar dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios poderes que constitucionalmente lhes 
são atribuídos. Assim, é de se entender que o art. 10 da Lei 6.938/1981 (Lei 
de Política Nacional de Meio Ambiente) não estabeleceu licenças ambientais 
exclusivas do IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e de Recursos 
Naturais Renováveis, porque somente uma lei complementar poderia fazê-lo 
(art. 23, parágrafo único, da CF) [...]. 
 

Com o advento da Lei Complementar n.º 140 de 8 de dezembro de 2011 a competência 

comum dos entes federados, relativa a preservação do meio ambiente de maneira geral, foi 

delimitada. Ou seja, foram determinados os limites de atuação de cada ente federado. 

 Nesse sentido, o art. 1º da LC n.º 140/11 tem a seguinte redação: 

 
Art. 1o  Esta Lei Complementar fixa normas, nos termos dos incisos 
III, VI e VII do caput e do parágrafo único do art. 23 da Constituição Federal, 
para a cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios nas ações administrativas decorrentes do exercício da 
competência comum relativas à proteção das paisagens naturais notáveis, à 
proteção do meio ambiente, ao combate à poluição em qualquer de suas 
formas e à preservação das florestas, da fauna e da flora.  
 

Segundo Fiorillo (2014, p. 247), a LC n.º 140/11 ao delimitar a competência dos entes 

federados, em seu art. 13, de maneira clara estabeleceu que as atividades ou empreendimentos 

serão licenciados por um único ente da federação, de acordo com as atribuições definidas nessa 

legislação. 
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O art. 9º da LC n.º 140/11 especifica quais as ações administrativas dos Municípios. O 

licenciamento ambiental está entre uma dessas ações, conforme inciso XIV, alíneas “a” e “b”: 

 

XIV - observadas as atribuições dos demais entes federativos previstas nesta 
Lei Complementar, promover o licenciamento ambiental das atividades ou 
empreendimentos:  
a) que causem ou possam causar impacto ambiental de âmbito local, conforme 
tipologia definida pelos respectivos Conselhos Estaduais de Meio Ambiente, 
considerados os critérios de porte, potencial poluidor e natureza da atividade; 
ou  
b) localizados em unidades de conservação instituídas pelo Município, exceto 
em Áreas de Proteção Ambiental (APAs). 
 

Por fim, quanto a competência do processo de licenciamento ambiental dos postos de 

revenda de combustíveis, não restam dúvidas que estão sob competência municipal. Afinal, 

trata-se de assunto de interesse local os eventuais acidentes ambientais que a atividade de 

revenda de combustíveis pode ocasionar, uma vez que ocorrerá em condições ambientais e 

sociais do município. 

Além disso, dispõe no mesmo sentido a LC n.º 140/11, em seu art. 9º, XIV, alínea “a”, 

pois os empreendimentos que causem ou possam causar impactos ambientais locais estão 

sujeitos a licenciar-se perante órgão ambiental municipal. Para Carlos Sérgio Gurgel (2012) 

quando esses estabelecimento estão localizados em Municípios a competência é do órgão de 

fiscalização municipal, se houver, e do IBAMA, em forma supletiva.  

Ainda para o referido autor, o Município quando possuir meios adequados para a 

realização do licenciamento ambiental deverá promovê-lo. Afinal, está mais próximo da 

atividade desenvolvida pelos postos de revenda de combustíveis. Além disso, durante a Licença 

Prévia (LP) não há ente mais apto do que o Município para verificar a viabilidade e 

compatibilidade dessa atividade com o uso do solo urbano. 

Para finalizar, segundo Américo Luís Martins da Silva (2005, p. 605), os órgãos locais 

de fiscalização ambiental são, respectivamente, os órgãos municipais. Estão responsáveis, em 

sua jurisdição, pela fiscalização e controle de atividades que modificam o meio ambiente. Ocorre 

que esses órgãos locais de proteção ambiental apenas foram implantados em municípios com 

maior destaque econômico e detentores de mais recursos financeiros. Isso justifica a atuação de 

órgão estadual ou federal no controle ambiental local. 

 

 

7 CONCLUSÃO 
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 Durante o presente trabalho foi demonstrada a importância do licenciamento ambiental 

ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, no qual há uma incessante busca pelo progresso 

econômico aliado à proteção ambiental. Pode-se vislumbrar que a Lei n.º 6.938/81 e a 

Constituição Federal de 1988 instituíram princípios ambientais que norteiam o procedimento de 

licenciamento, especialmente o princípio da prevenção e do poluidor-pagador.  

 Além desses dispositivos legais, a Resolução do CONAMA n.º 237/97 que trata sobre o 

licenciamento ambiental e suas fases e a Resolução do CONAMA n.º 297/00 que dispõe acerca 

do licenciamento ambiental para postos de revenda de combustíveis, foram de relevante 

importância na definição minuciosa do tema. 

 A atividade de revenda de combustíveis desenvolvida por postos está sujeita ao 

licenciamento ambiental devido ao seu elevado potencial de degradação e acidentes ambientais. 

Portanto, a execução dessa atividade necessita de licença ambiental. Por fim, abordamos a 

competência para licenciar a atividade dos postos de revenda de combustíveis. Para isso, foram 

utilizadas doutrinas e a LC n.º 140/11. Tais métodos nos auxiliaram na problemática do presente 

trabalho, no qual pudemos concluir que o município possui competência para realizar o 

licenciamento ambiental dos postos de revenda de combustíveis.  

A competência municipal de licenciar a revenda de combustíveis se dá em virtude da 

natureza local dos impactos dessa atividade no meio ambiente, especialmente o art. 9º, XIV, 

alínea “a” da LC n.º 140/11, que define a competência dos municípios para promover o 

licenciamento ambiental, é o escopo jurídico que sustenta a tese apresentada. 

Ainda, o presente estudo, possui relevante importância no meio acadêmico e social, haja 

vista que o mercado automobilístico brasileiro vem crescendo gradativamente, com inúmeros 

carros rodando pelas estradas. O que propicia o aumento de postos de revenda de combustíveis. 

Esses estabelecimentos devem ter informação suficiente para promover o licenciamento 

ambiental perante o órgão ambiental competente, no caso o município em que está instalado, a 

fim de evitar possíveis acidentes ambientais. 
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