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RESUMO 
 

SUAVE, Leticia Pereira. A inconstitucionalidade da proposta de emenda à Constituição 

Federal. 2018. 21 folhas. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Direito) 

Unicesumar - Centro Universitário de Maringá, 2018. 

 

Nos capítulos que seguem, nota-se a problematização acerca da inclusão do parágrafo 7° do 

artigo 225 da Constituição Federal, com a redação apresentada e aprovada pela Comissão de 

Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal, no qual altera por completo a sistemática 

do licenciamento ambiental. Pois esta proposta estabelece que a partir da simples apresentação 

de um Estudo de Impacto Ambiental, conhecido como EIA pelo empreendedor, importa a 

autorização para a execução da obra, que não poderá mais ser suspensa ou cancelada pelas 

mesmas razões a não ser em face de fato superveniente.  

 

Palavras-chave: Inconstitucionalidade. Licenciamento ambiental. PEC 65 de 2012. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

INCONSTITUTIONALITY OF THE PROPOSED AMENDMENT TO THE FEDERAL 

CONSTITUTION 65/2012 

 

 

Leticia Pereira Suave 

 

 

SUMMARY 

 

SUAVE, Leticia Pereira. The unconstitutionality of the proposed amendment to the Federal 

Constitution. 2018. 21 sheets. Course Completion Work (Bachelor of Law) Unicesumar - 

Centro Universitário de Maringá, 2018. 

 

In the chapters that follow , Note the problematization of the inclusion of paragraph 7º of article 

225 of the Federal Constitution  with a drafting of accounts by the Constitution Commission, 

Justice and Citizenship of the Federal Senate,  in which it completely changes the system of 

environmental licensing. Because this proposal establishes that from the simple presentation of 

an Environmental Impact Study,  known as EIA by the entrepreneur, 

it is necessary to authorize the execution of the work, which can no longer be suspended or 

canceled for the same reasons except in the face of a supervening fact. 

 

 

Keywords: Unconstitutionality. Environmental licensing. PEC 65 of 2012.
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INTRODUÇÃO  

 

 

O presente artigo versa sobre a proposta de n ° 65 de 2012 à Constituição Federal, no qual a sua 

redação foi aprovada pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal. 

A polêmica, no entanto, gira em torno à inconstitucionalidade - ou não - da inclusão do 7° 

parágrafo da proposta n° 65 ao teor do artigo 225 vigente da Constituição Federal. 

Isto porquê, esta trata sobre a alteração na sistemática do licenciamento ambiental, o que, à 

primeira vista, violaria o princípio da prevenção, o que visa buscar a prevenção dos impactos 

ambientais que determinado empreendimento pode acarretar ao meio ambiente.  

A justificativa utilizada, é a de que seria possível, a partir de uma simples apresentação de 

estudo sobre o impacto ambiental a ser realizada pelo empreendedor interessado, para que 

nenhuma obra venha a ser suspensa, salvo se acontecer algum fato superveniente que autorize 

de forma imediata a execução da obra – independentemente se a mesma acarretará ou não danos 

irreparáveis ao meio ambiente.  

Pois ao invés de resolver a problemática referente a demora do licenciamento ambiental, bem 

como, as melhores dos quadros técnicos nos órgãos ambientais, para que assim atinja a 

finalidade de agilizar o licenciamento ambiental, preferiram apresentar uma proposta no qual 

fere todos os direitos constituídos a décadas sobre a proteção ao meio ambiente.  

Neste diapasão, pretender-se á com a conclusão da pesquisa, apresentar como resultado a 

efetiva inconstitucionalidade caso seja o art. 225 da Constituição Federal alterada. 
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1. A NATUREZA DE DIREITO FUNDAMENTAL DO BEM JURIDICO AMBIENTAL 

 

1.1. CONCEITO DE MEIO AMBIENTE 

 

A lei n° 6.938/81, em seu art. 3°, inciso I, tratou definir o meio ambiente, se referindo como: 

 

Art. 3° [...] 
I - Meio ambiente como ‘’ o conjunto de condições, leis, influência e interações de 
ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas 
formas (BRASIL,1981). 
 

Vários autores conceituaram o meio ambiente a partir desta perspectiva, conforme veremos a 

seguir: 

 

Para Beatriz Souza (2009, p. 44):  

 

                                                   O meio ambiente é um conjunto de elementos naturais e artificiais partilhados com 
todos os seres humanos e não-humanos, necessários ao desenvolvimento 
equilibrado dessas espécies da forma mais harmônica e solidária possível. 

 

                      José Rubens Morato e Patryck de Araújo (2011, p.75) entende meio ambiente como:  

 

                                                    conjunto dos meios naturais ou artificializados da ecosfera, onde o homem se 
instalou e que explora e administra, bem como o conjunto dos meios não 
submetidos à ação antrópica, e que são considerados necessários à sua 
sobrevivência. 

 

Deste modo, percebe-se que há uma diferença entre o meio ambiente e o bem jurídico 

Ambiental, pois o Bem Jurídico ambiental é o direito ao equilíbrio ecológico do meio ambiente 

Lorenzoni Neto (2018, folhetos). Já o meio ambiente é conjunto de elementos naturais e artificiais, 

que são partilhados com todos os seres humanos e não-humanos. 
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1.2. NATUREZA DO BEM JURIDICO AMBIENTAL  

 

Após esse conceito percebendo a necessidade de um tratamento especifico para sua proteção, o 

legislador resolveu incluir na Constituição Federal de 1988, o conceito do meio ambiente como 

um direito e dever de todos, conforme o artigo n° 225, caput da Constituição que firmou este 

entendimento:  

 

          Art. 225 [...] 
 
         Caput: 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 para as presentes e 
futuras gerações. 

 

Paulo Affonso (2009, p. 129) entende que o caput do art. 225 é: 

 

É um direito fundamental da pessoa humana, como forma de preservar a ‘vida 
e a dignidade das pessoas’ – núcleo essencial dos direitos fundamentais, pois 
ninguém contesta que o quadro da destruição ambiental no mundo 
compromete a possibilidade de uma existência digna para a Humanidade e põe 
em risco a própria vida humana” – assevera Álvaro L. V. Mirra.  

 

Dessa forma, verifica-se que além de ser um direito de todos possuir o meio ambiente 

ecologicamente equilibrado é também um dever de todos defende-lo, tanto para a geração do 

presente, como para a geração futura, tendo em vista que a sua proteção não se restringe a 

uma pessoa individual, mas a uma coletividade de pessoas indefinidas. 

 

FIORILLO (2014, p. 41) restringiu o direito ambiental como um ramo do direito 

positivo difuso na concepção de direito transindividual, sendo ‘’aquele que transcende o 

indivíduo, ultrapassando o limite da esfera de direitos e obrigações de cunho individual’’. 

 

Dessa forma, a partir do art. 225 da constituição Federal, Rui Carvalho (2000. P. 33) 

esclarece que a natureza jurídica é difusa, pois a partir do momento que o meio ambiente 

ecologicamente equilibrado é um bem de uso comum do povo, não se restringe a um indivíduo, 

mas a sua coletividade, todos têm direito: 

 

           Se o uso deste bem está disponível e assegurado para todos, certamente 
estamos diante de um bem vinculado a interesses transindividuais, mais do 
que individuais. Estamos também diante de um bem cuja titularidade, restrita 
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á sua faculdade de uso, é indeterminada, porque todos é um pronome 
indefinido, cuja utilização instaura a indeterminação. Ou seja, sem qualquer 
preocupação com a eventual identificação de um paradoxo, podemos dizer que 
o legislador determinou a indeterminação das pessoas titulares do uso do bem 
ambiental. Mais ainda, ao determinar este uso comum, o legislador 
estabeleceu a natureza indivisível deste direito ao meio ambiente equilibrado 
(BRASIL, 1988).  

 

 

Pois com o advento da Constituição Federal de 1988, a construção referente ao meio 

ambiente está caracterizada pela realidade vivida no século XXI, no qual segundo Celso 

Antônio (2012, p. 63) envolve as ‘’sociedades de massa, caracterizada por um crescimento 

desordenado e brutal avanço tecnológico’’. 

 

Sendo assim, houve a necessidade de tutelar os valores ambientais reconhecendo deste 

modo, suas características próprias e desvinculadas da posse e da propriedade, pois a 

Constituição Federal, conforme palavras de Celso Antônio (2014, p.196) ‘’ não autoriza fazer 

com o bem ambiental, de forma ampla, geral e irrestrita, aquilo que permite fazer com outros 

bens em face de direito de propriedade’’ 

 

Pois o vocábulo ‘’todos’’ extraído do artigo 225 da Constituição, compreende a um 

direito difuso, pois abrange toda uma coletividade de pessoas indeterminadas, possuindo uma 

ampla transindividualidade, pois a sua titularidade não é exercida por um, mas sim por todos. 

 

Percebe-se dessa forma que há uma distinção entre bens públicos e bens difusos, uma 

vez que este primeiro tem como seu titular o Estado tanto em função própria ou em nome da 

coletividade, já os bens difusos, segundo FIORILLO, (2014, p.190) ‘’ repousa sua titularidade 

no próprio povo’’. Ademais, ‘’esse bem não integra o patrimônio público, mas sim patrimônio 

difuso de ‘’todos’’. Por isso mesmo, ‘’deve ser resguardado tanto pelo Poder Público como pelo 

cidadão’’ (COSTA, 2013, p.71). 

 

Pressupõe assim que a transindividualidade, ‘’ sob a ótica normativa, a existência de um 

bem de natureza indivisível, ou seja, um que não pode ser fracionado por sua natureza, por 

determinação da lei ou por vontade das partes’’ FIORILLO, (2014, p. 187). 
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Sendo assim a Constituição Federal ao estabelecer o meio ambiente como também 

essencial à sadia qualidade de vida, ampliou-se este conceito com o entendimento, segundo 

FIORILLO (2012, p. 192) ‘’ter uma vida sadia é ter uma vida com dignidade’’. 

 

A qualidade de vida pode ser vista a partir dos ‘’itens mensurados pelo Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH), o qual a Organização das Nações Unidas, utiliza-se para 

avaliar as nações mundiais (COSTA, 2013, p.78). Sendo a mesma:  

 
                                     Qualidade de vida é a soma das condições econômicas, ambientais, cientificas 

e culturais e políticas coletivamente construídas e postas à disposição dos 
indivíduos para que estes possam realizar suas potencialidades: inclui a 
acessibilidade à produção e ao consumo, aos meios para produzir cultura, 
ciência e arte, bem como pressupõe a existência de mecanismos de 
comunicação, de informação, de participação e de influência nos destinos 
coletivos, através da gestão territorial que assegure água e ar limpos, higidez 
ambiental, equipamentos coletivos urbanos, alimentos saudáveis e a 
disponibilidade de espaços naturais amenos urbanos, bem como da 
preservação de ecossistemas naturais (COSTA, 2013, p. 78). 

 

 

2. O DEVER PÚBLICO DE CONTROLAR A POLUIÇÃO E O LICENCIAMENTO 

AMBIENTAL. 

 

2.1. LICENCIAMENTO AMBIENTAL  

 

O art. 225 em seu parágrafo 1° com a função de garantir os recursos naturais e a defesa 

do meio ambiente, arrolam as medidas e providências que devem ser tomadas pelo Poder 

Público que coloquem em risco sua função ecológica, resguardando tanto a sua proteção, bem 

como a conscientização do meio ambiente.  

 

Destarte que o Poder Público tem o dever de controlar a poluição em qualquer de suas 

espécies, pois este ato de controlar, é uma forma de prevenção aos danos ambientais que podem 

ser causados sem os devidos procedimentos a serem realizados, bem como, afetar de forma 

direta o equilíbrio ecológico ambiental Lorenzoni Neto (2018, folhetos), conforme o próprio 

art. 225, em seu inciso V do § 1° relata:  

 

§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: 
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V - Controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos 
e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio 
ambiente. 

 

Deste modo, com o intuído de garantir a proteção ao meio ambiente para obter a 

finalidade de permanecer ecologicamente equilibrado, o ordenamento jurídico apontou uma 

série de instrumentos e procedimentos que devem ser adotados para que o Poder Público tenha 

controle prévios, sucessivos e eficazes para as modificações ambientais que vier a ocorrer.   

 

 Sabemos que a sociedade cada vez mais está em constante mudanças através da 

atividade humana, sendo assim, se não forem observados certos requisitos para que isto ocorra, 

poderá gerar impactos ambientais irreparáveis, que de forma direta ou indiretamente atingirá 

toda uma sociedade. Com este objetivo, serve os meios de controles adotados em nosso 

ordenamento jurídico para verificar as vantagens e desvantagens que determinado ato/obra 

causará ao meio ambiente.  

 

Segundo Marçal Justen Filho (2005, p.392), entende a ‘’licença como ato administrativo 

praticado no exercício de competência vinculada, através do qual a administração pública 

declara formalmente o preenchimento dos requisitos legais e regulamentares por parte do 

requerente, e constitui o direito do particular ao exercício de determinadas atividades’’. 

 

Deste modo, não se há dúvidas que o licenciamento ambiental é uma ação indelegável 

do poder executivo, no qual possui a finalidade de fiscalizar qualquer atividade exercida que 

interfira no meio ambiente de forma efetiva ou potencialmente poluidores que são capazes de 

causar degradação ambiental.  

 

Tanto que é considerado como um dos instrumentos de gestão do meio ambiente de 

maior importância, pois possui a sua natureza jurídica técnica a partir do momento em que 

analisa os impactos que um empreendimento pode causar de acordo com seu porte e suas 

características GRANZIERA (2014, p. 420).  

 

Nas palavras de Moraes (2006, p. 93): “Fica claro que no processo de licenciamento 

ambiental o Poder Público atuará dentro de parâmetros técnicos, na forma da lei, sempre 

efetuando as análises necessárias, emitindo fundamentação técnica sobre o resultado”. 
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O licenciamento ambiental possui em torno de oito fases, de acordo com o art. 10 da 

Resolução CONAMA n°237/1997, destacando entre eles três fases de avaliação técnica que 

serve para verificar a viabilidade dos empreendimentos. Sendo desta forma o controle que a 

Administração Pública exerce para controlar as atividades humanas que interfiram de forma 

significativa no meio ambiente, com a finalidade de preservar o equilíbrio ecológico junto com 

o desenvolvimento econômico, demonstrando em si, que os princípios que rege o Direito 

Ambiental devem ser respeitados.  

 

2.2. ETAPAS DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL  

 

Analisando o licenciamento ambiental, observa-se que o mesmo não se limita a uma só 

licença expedida em um único momento, mas passa por três fases de licenciamento, sendo estes: 

Licença Prévia, Licença de Instalação e Licença de Operação. 

 

O procedimento das licenças ambientais, não podem ser suprimidas, bem como não são 

possíveis de serem iniciadas se a etapa anterior não estiver sido encerrada, sob pena de nulidade 

e ilegalidade da atividade, devendo desta forma, ser respeitado cada procedimento de cada etapa 

de forma adequada. De acordo com o art. 8° da Resolução CONAMA n° 237 de 1997, as 

licenças são divididas em: 

 
Licença Prévia (LP) - concedida na fase preliminar do planejamento do 
empreendimento ou atividade aprovando sua localização e concepção, 
atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e 
condicionantes a serem atendidos nas próximas fases de sua implementação;  
Licença de Instalação (LI) - autoriza a instalação do empreendimento ou 
atividade de acordo com as especificações constantes dos planos, programas 
e projetos aprovados, incluindo as medidas de controle ambiental e demais 
condicionantes, da qual constituem motivo determinante;  
Licença de Operação (LO) - autoriza a operação da atividade ou 
empreendimento, após a verificação do efetivo cumprimento do que consta 
das licenças anteriores, com as medidas de controle ambiental e 
condicionantes determinados para a operação. 

 

Nas palavras de Sirvinkas (2009, p 166): “A licença prévia e a de instalação são 

concedidas preliminarmente, enquanto a de operação é concedida em caráter final. A licença 

de operação só será concedida depois do cumprimento das exigências previstas nas leis 

anteriores”. 
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Dessa forma, depreende-se que, a licença ambiental será obrigatoriamente exigida nas 

atividades que potencialmente forem degradadoras do meio ambiente para que assim tenha a 

possibilidade de ocorrer a implementação da obra, todavia, deve-se compreender que o 

licenciamento ambiental não inviabiliza um empreendimento, pois a sua função é buscar os 

meios possíveis para que este empreendimento ocorra, desde que, os riscos de danos não 

ocasionem insegurança no empreendimento que será realizado.  

 

 Vale ressaltar que possui duas diretrizes principais que podem compor o processo de 

licenciamento, a elaboração do Estudo de Impacto Ambiental, conhecido como EIA ou 

Relatório de Impacto Ambiental, conhecido como – RIMA, que veio a ter índole constitucional 

com a Constituição Federal de 88.  

 

Sendo que EIA/RIMA é um ato instrutória dentro do licenciamento ambiental, sendo 

praticado como requisito para a licença prévia em que em tese alguns juristas entendem que é 

um requisito também para a licença de instalação. Pois o Órgão licenciador com base nestes 

estudos, irá definir as condições nas quais a atividade deverá se enquadrar para cumprir as 

normas vigentes ambientais.  

 

A resolução do CONAMA n° 186 trouxe a exemplificação das situações em que o EIA 

se faz necessário, tornando dessa forma, em algumas situações obrigatórias, situações essas 

constantes no art. 2° da Resolução, por considerarem situações significativamente impactantes 

ao meio ambiente.  

 

O conteúdo do estudo, fora trazido também com a finalidade de diagnosticar a situação 

ambiental presente antes da implementação do projeto, possibilitando fazer comparações com 

as alterações ocorridas posteriormente caso o projeto seja aceito, bem como, a previsão da 

magnitude e interpretação do importante e prováveis impactos relevante que podem ocorrer, 

entre outras atividades técnicas elencadas no art. 6° da Resolução. 

 

Segundo FIORILLO (2014, p. 247) trata-se de um instrumento que ‘’evidência sua 

existência no princípio da preservação do dano ambiental, o EIA/RIMA constitui um dos mais 

importantes instrumentos de proteção do meio ambiente. A sua essência é preventiva e pode 

compor uma das etapas do licenciamento ambiental’’. 
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3. A INCONSTITUCIONALIDADE DA PEC 65, POIS REVOGA PARTE DO INCISO V DO 
PARAGRAFO 1° DO ART 225 DA CF. 

 

A PEC n° 65/2012, aprovada pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do 

Senado Federal, no dia 27 de abril de 2016, tem-se o objetivo de incluir o parágrafo 7° ao artigo 

225 da Constituição Federal, com o seguinte teor: 

 

A apresentação do estudo prévio de impacto ambiental importa autorização 
para a execução da obra, que não poderá ser suspensa ou cancelada pelas 
mesmas razões a não ser em face de fato superveniente. 
 

Com a inclusão deste parágrafo, a proposta pretende excluir as etapas do processo de 

licenciamento ambiente, já que, a partir de uma simples apresentação do Estudo de Impacto                    

Ambiental – EIA apresentado e feito pelo empreendedor será suficiente para ocorrer a execução 

da obra, sem se quer, ter protocolado o pedido de licença prévia, que é concedida na fase 

preliminar do planejamento do empreendimento ou da atividade.  

 

Sua eventual aprovação geraria inúmeras consequências negativas, como o 
significativo aumento de risco de ocorrência de desastres socioambientais, 
como o verificado em decorrência do rompimento da barragem de rejeitos de 
mineração em Mariana (MG), na prática a ausência de prevenção, mitigação 
e compensação de impactos decorrentes de empreendimentos, a reiterada 
violação de direitos das populações atingidas, a ampliação dos conflitos 
sociais e ambientais e a absoluta insegurança jurídica aos empreendedores e 
ao Poder Público, além de abrir inédito precedente voltado a restringir a 
atuação do Poder Judiciário pelo controle da legalidade no País (Instituto 
Socioambiental, 2016). 

 

Sendo assim, verifica-se que os estudos de impactos ambientais feito pelos 

empreendedores podem conter vária falhas, podendo ser incompletos ou até mesmo 

insuficientes para que permitam a execução da obra, no qual aumentam os riscos de acarretar 

impactos ambientais tão severos, como, rompimento de barragens, desastres socioambientais 

entre outros, que atinjam e coloquem em risco a qualidade ambiental em um todo.  

 

Porém, no parecer sobre a proposta, os parlamentares, tratou-se esta nova redação como, 

inovação ao ordenamento jurídico, por garantir a celeridade e a economia de recursos em obras 

públicas sujeitas a licenciamento ambiental, ao impossibilitar a suspensão ou cancelamento de 
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sua execução após a concessão da licença, se não, em face de fatos novos, supervenientes à 

situação (PARECER, CCJ, 2016).  

 

Entretanto, tanto ambientalistas, bem como, o ministério público federal possuem 

posicionamento contrário à proposta de emenda Constitucional, emitindo, desta forma, notas 

de repúdio a esta alteração, uma vez que a proposta trará modificações que poderá acarretar em 

graves riscos à qualidade ambiental e as populações envolvidas, se tornando inconstitucional, 

como o próprio ministério público federal, através de sua nota técnica alegou:  

 

A simples apresentação de um EIA ou qualquer outra avaliação de impacto 
ambiental prevista na legislação, não constitui uma “carta branca” para a 
imediata execução de uma obra, sem que a tal estudo se de a publicidade que 
exige a própria Constituição Federal e sobre ele possam exercer o devido 
controle preventivo os próprios órgãos ambientais evolvidos, bem ainda 
outros órgãos externos, como o Ministério Público, além dos cidadãos em 
geral e a sociedade civil (NOTA TÉCNICA MPF, 2016, p. 8). 

 

Vale indagar também, que houve grande participação popular no Portal e-Cidadania do 

Senado Federal, contando com a opinião de um total de 31.369 pessoas que se manifestaram 

contra a proposta e apenas 394 pessoas favoráveis, deixando claro e evidente a absoluta rejeição 

à matéria apresentada pela população.  

 

O Senador Randolfe Rodrigues, apresentou um parecer relatando a 

inconstitucionalidade da PEC 65/2012, pois além de ser a mais grave ameaça de retrocesso 

ambiental nos últimos 20 anos, viola o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, além disso, indaga ainda que, a proposta ofende até mesmo as cláusulas pétreas da 

constituição de 1988, em especial os direitos e garantias fundamentais, violando ainda, 

princípios constitucionais da participação popular, da informação e da precaução, ofende o 

princípio da inafastabilidade da jurisdição, expresso no inciso XXXV do artigo 5º e o princípio 

da preservação da integridade ambiental como direito fundamental e limitação constitucional 

explícita às atividades econômicas, conforme dispõe o inciso VI do art. 170 da Constituição 

Federal (PARECER CCJ, 2016). 

  

Ademais, a PEC 65/2012, confronta diretamente com o dispositivo do caput e os incisos 

IV e V do parágrafo primeiro do art. 225 da Constituição Federal, eis que a execução de toda e 
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qualquer obra potencialmente poluidora prescindirá de apreciação e controle pelos órgãos 

ambientais competentes, prerrogativas estas do Poder Público (PARECER CCJ, 2016).  

 

Até porque, não se há dúvidas que, a partir do momento que a proposta proíbe que os 

órgãos ambientais, até mesmo o Poder Judiciário que possui a função de garantir os direitos 

individuais, coletivos e sociais, com a finalidade de resolver conflitos entre cidadãos, entidades 

e estados, impeçam o prosseguimento da obra, mesmo que o Estudo de Impacto Ambiental seja 

mal sucedido, constitui severa afronta as cláusulas pétreas referente a divisão funcional dos 

poderes, pois afasta sua maior função jurisdicional: 

 

Tal instrumento, muitas vezes, pode se mostrar inadequado, incompleto ou 
mesmo inidôneo, não se prestando, nestes casos, a cumprir o seu principal 
objetivo, de instrumento de prevenção de degradações irremediáveis. Assim, 
proibir que os órgãos ambientais e até o Poder Judiciário impeçam o 
prosseguimento da obra, mesmo que o estudo prévio tenha falhas graves e 
possas causar danos ambientais irreversíveis, constitui afronta às cláusulas 
pétreas da divisão funcional dos poderes e ao princípio da inafastabilidade da 
jurisdição, segundo o qual não se pode proibir um interessado de pedir medida 
judicial contra lesão ou ameaça de lesão (artigo 5º, XXXV, CF). Há que se 
possibilitar a análise prévia dos impactos ambientais da obra ou atividade a 
ser empreendido, isso só é possível com a observância da sistemática de 
licenciamento ambiental ora vigente, onde o EIA cumpre um importante 
papel, mas não se substitui ao regime das licenças ambientais, destinadas a 
possibilitar o controle de empreendimentos potencialmente causadores de 
degradação ambiental (NOTA TÉCNICA MPF, 2016, p. 8).  
 

 
Não obstante, justificam o objetivo de violar o princípio da inafastabilidade da jurisdição 

e da separação dos poderes, quando mencionam no primeiro parágrafo que: 

 
Uma das maiores dificuldades da Administração Pública brasileira, e, também 
uma das razões principais para o seu desprestígio, que se revela à sociedade 
como manifestação pública de ineficiência, consiste nas obras inacabadas ou 
nas obras ou ações que se iniciam e são a seguir interrompidas mediante 

decisão judicial de natureza cautelar ou liminar, resultantes, muitas vezes, de 
ações judiciais protelatórias. 

 

“Não é difícil verificar o explícito propósito da Proposta de Emenda: impedir que 

decisões judiciais interrompam ou frustrem as obras, mesmo que elas sejam promovidas ao 

arrepio da lei” (NOTA TÉCNICA MPF, 2016, p. 18). 

 

A inconstitucionalidade é ainda mais evidente no que tange o Estado Democrático de 

Direito em que se vive, sendo que nenhum órgão está acima das leis e da Constituição Federal, 
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pois os atos do Poder Público que violar o princípio da legalidade, bem como as normas da 

Carta Magna podem e devem ser anulados pelo Poder Judiciário, desde que seja provocado pelo 

cidadão em exercício de seu direito fundamental (MARINONI, 2012) ou pelo Ministério 

Público.  

 

Não restando dúvidas sobre a inconstitucionalidade da proposta em excluir a 

participação da sociedade no procedimento do licenciamento, o que não pode ser tolerado pela 

ordem jurídica vigente, tanto no plano do direito interno quanto no plano do direito 

internacional dos direitos humanos (NOTA TÉCNICA MPF, 2016). 

 

A participação direta da coletividade, no acompanhamento e na discussão da 
viabilidade ou não da implantação de empreendimentos potencialmente 
degradadores do meio ambiente, é regra básica e fundamental de qualquer 
avaliação de impactos ambientais, que não pode, em hipótese alguma, ser 
violada (NOTA TÉCNICA MPF, 2016, p. 10). 

 

Percebe-se assim, o quão importante é o referido procedimento de licenciamento 
ambiental, como de suas etapas, pois visam através de requisitos legais que haja uma harmonia 
entre o desenvolvimento econômico e o equilíbrio ao meio ambiente, para que assim, todos os 
projetos que podem gerar significativos impactos ao meio ambiente sejam realizados de forma 
responsáveis e sustentáveis, para que a probabilidade de gerar danos irreversíveis seja mínima. 
Seguindo esta perspectiva, complementa GRAZIERA (2014, p.420): 

 
                                A atividade econômica e a proteção do ambiente não são conceitos 

antagônicos. Muito pelo contrário, é a atividade econômica exercida de modo 
ambientalmente adequado que assegura a sustentabilidade do 
desenvolvimento, alcançando as futuras gerações. Esse tema já se encontra 
devidamente cristalizado, tendo como paradigma o relatório Brundtland, 
estudo que aprimorou esse conceito, na preparação da Conferência do Rio de 
Janeiro sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, em 1992. 

 
Com a aprovação da referida PEC, o procedimento de licenciamento ambiental deixará de 
existir, o que fere de forma direita o princípio da prevenção que segundo FIORILLO (2014, 
p.120/121 ‘’é preceito fundamental, uma vez que os danos ambientais, na maioria das vezes, 
são irreversíveis e irreparáveis’’. Caracterizando, dessa forma, um verdadeiro retrocesso aos 
direitos fundamentais, uma vez que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, bem como à legislação ambiental e todos os direitos adquiridos a anos para sua 
proteção e preservação.  
 
Pois, retira do Poder Judiciário e dos órgãos Licenciadores o controle efetivo referente ao 
cumprimento de condicionantes socioambientais, que uma vez, torna prejudicial a todo o 
procedimento de licenciamento ambiental.  
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CONCLUSÃO  

 

Depreende-se, assim, que a proposta de emenda constitucional n° 65/2012, ao 

acrescentar o parágrafo 7° ao art. 225 da Constituição Federal, com a redação apresentada e 

aprovada pela Comissão de Justiça e Cidadania do Senado Federal é manifestamente 

inconstitucional. Pois, fica evidente que o Senado Federal, não exerceu o dever de controle de 

constitucionalidade preventivo, como determinar o art. 101, inciso I, DO Regimento Interno do 

Senado.   

 

Sendo que, ao tentar retirar o poder de polícia ambiental dos órgãos que são responsáveis 

pelo licenciamento ambiental, fere de forma clara as cláusulas pétreas da Constituição Federal 

(art. 60, parágrafo 4° da CR/88), referente ao direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, sendo o direito fundamental de todos os cidadãos.  

 

Além disto, há um conflito com o inciso IV do §1º do próprio art. 225, da CF/88, haja 

em vista que retira a análise de forma profunda do EIA, eliminando dessa forma, o poder de 

fiscalização posterior ao empreendimento, uma vez que, basta somente a apresentação do EIA 

para que se inicie a execução da obra, ficando assim, livre e à mercê do empreendedor possíveis 

impactos socioambientais.  

 

Nota-se, que a modificação contrária as garantias e princípios constitucionais ao meio 

ambiente equilibrado, pois a mesma, requer flexibilizar as normas ambientais, tornando-as mais 

acessíveis aos empreendedores. Sendo assim, tal proposta não é a solução para o sistema atual, 

pois suprimir procedimentos essenciais, não torna o procedimento mais eficaz, apenas abre uma 

maior possibilidade de ocorrer impactos ambientais irreversíveis.  

O argumento suscitado de que a emenda tem por objetivo garantir a celeridade e a 

economia de recursos em obras públicas sujeitas ao licenciamento ambiental, ao impossibilitar 

a suspensão ou cancelamento da execução das obras públicas, é apenas uma clara manobra para 

retirar o Poder de Polícia Ambiental, competência esta dos órgãos de proteção ao meio 

ambiente, caracterizando um claro retrocesso, possibilitando a pratica de várias ações 
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poluidoras, que caso aprovado, não poderão ser suspensas a não ser por fato superveniente 

novo.  

Veja-se deste modo, que a proposta apresentada não possui o objetivo de aprimoramento 

do licenciamento ambiental, a proteção do meio ambiente, ou sequer o desenvolvimento 

econômico, mas sim a degradação de um meio ambiente ecologicamente equilibrado, 

favorecendo interesses econômico particulares.  
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