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Licenciamento Ambiental - Resoluções CONAMA 

Processo Administrativo de Licenciamento 

Ambiental 
 

São os 3 (três) atos que formam o procedimento de licenciamento 

ambiental, quais sejam: 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atenção: Trata-se de processo administrativo, regulado pela lei de processos administrativos 

(Lei 9.784/99), contudo, como aduz em seu art. 694, não há qualquer alteração, uma vez que é 

regido por lei própria. A lei geral apenas terá aplicação subsidiária, ou seja, naquilo em que a 

norma específica é omissa. 

Outro ponto interessante é que o art. 69 fala em lei própria e o processo administrativo do 

licenciamento ambiental é estabelecido por resolução do CONAMA. A resolução 

sempre prevalecerá, haja vista que a referida resolução é regulamentar do art. 10 

da Lei 6.938/81. 

 

RES CONAMA nº 237/97 

Art. 8º - O Poder Público, no exercício de sua competência de controle, 

expedirá as seguintes licenças: 

I - 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; 

II - 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; 

III - 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. 

Parágrafo único - As licenças ambientais poderão ser expedidas isolada ou 

sucessivamente, de acordo com a natureza, características e fase do 

empreendimento ou atividade. 
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Na verdade, não são mais 3 fases e sim 4, com a adição de uma fase preliminar (Termo de 

Referência) através da Instrução Normativa do IBAMA nº. 184/2008: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo, os estudos ambientais são exigidos ainda no início do processo de licenciamento, entre 

o termo de referência e a licença prévia. 

Todo o procedimento descrito acima é necessário para a implantação de atividade 

potencialmente causadora de significativa degradação ambiental, podendo ser simplificado 

em outras hipóteses. Ou seja: não será todo licenciamento ambiental que seguirá isso, 

conforme o art. 12, §1º da Resolução 237/CONAMA: 

Art. 69 da Lei 9.784/99 - Os processos administrativos específicos 

continuarão a reger-se por lei própria, aplicando-se-lhes apenas 

subsidiariamente os preceitos desta Lei. 

 

Art. 7º A instauração do processo de licenciamento obedecerá as seguintes estapas:  

(...)  

Preenchimento pelo empreendedor do Formulário de Solicitação de Abertura de Processo 

(FAP) e seu envio eletrônico ao Ibama pelo sistema;  

(...)  

Art. 8º Instaurado o processo, o empreendedor deverá providenciar o envio pelo Serviços 

on line – Serviços – Licenciamento Ambiental de proposta de Termo de Referência – TR 

para elaboração do Estudo Ambiental, com base no Termo de Referência Padrão da 

tipologia específica do empreendimento, disponibilizado no site do Ibama/Licenciamento.  

Art. 11 O prazo de elaboração de TR é de 60 dias corridos a partir da instauração do 

processo;  

Art 12 O Ibama providenciará o envio ao empreendedor do TR definitivo, o qual terá 

validade de 2 (dois) anos, e será disponibilizado no site do Ibama/Licenciamente;  

Art 15 O EIA e o RIMA deverão ser elaborados pelo empreendedor em conformidade com 

os critérios, as metodologias, as normas e os padrões estabelecidos pelo TR definitivo 

aprovado pela Diretoria de Licenciamento Ambiental – DILIC. 
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Um exemplo é o art. 18, §6º da Lei 11.284/06, que dispõe sobre concessão florestal: 

 

 

 

 

 

Ainda na Resolução nº. 237/CONAMA, temos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 12. O órgão ambiental competente definirá, se necessário, procedimentos 

específicos para as licenças ambientais, observadas a natureza, características e 

peculiaridades da atividade ou empreendimento e, ainda, a compatibilização do 

processo de licenciamento com as etapas de planejamento, implantação e operação.  

§1º Poderão ser estabelecidos procedimentos simplificados para as atividades e 

empreendimentos de pequeno potencial de impacto ambiental, que deverão ser 

aprovados pelos respectivos Conselhos de Meio Ambiente. 

Art. 3º A licença ambiental para empreendimentos e atividades consideradas efetiva ou 

potencialmente causadoras de significativa degradação do meio ambiente dependerá de 

prévio estudo de impacto ambiental e respectivo relatório de impacto sobre o meio ambiente 

(EIA/RIMA), ao qual dar-se-á publicidade, garantida a realização de audiências públicas, 

quando couber, de acordo com a regulamentação.  

Parágrafo único. O órgão ambiental competente, verificando que a atividade ou 

empreendimento não é potencialmente causador de significativa degradação do meio 

ambiente, definirá os estudos ambientais pertinentes ao respectivo processo de 

licenciamento. 

Art. 18. §6º O processo de licenciamento ambiental para uso sustentável da 

unidade de manejo compreende a licença prévia e a licença operação, não se 

lhe aplicando a exigência de licença de instalação. 

Art. 1º, III – Estudos Ambientais: são todos e quaisquer estudos relativos aos aspectos 

ambientais relacionados à localização, instalação, operação e ampliação de uma 

atividade ou empreendimento, apresentado como subsídio para a análise da licença 

requerida, tais como: relatório ambiental, plano e projeto de controle ambiental, 

relatório ambiental preliminar, diagnóstico ambiental, plano de manejo, plano de 

recuperação de área degradada e análise preliminar de risco. 
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Após a Licença Prévia, é necessária a Licença Instalação, conforme IN 184/IBAMA: 

 

 

 

 

 

É interessante ter em mente a contradição ocorrida em um passado recente, com a Lei 

11.079/04 que culminou na IN 184/08 do IBAMA. Isto porque, antes da IN, era exigido o 

Projeto Básico Ambiental para a concessão de licença prévia, entretanto, a Lei 11.079/04, 

afirmava que o PBA seria elaborado pelo vencedor da licitação. Dessa forma, a elaboração do 

IN 184 foi a solução, uma vez que determina o Termo de Referência como requisito inicial, 

deixando o PBA apenas para fase intermediária. 

A Lei 9.985/00 traz a origem do PCA: 

 

 

 

 

 

 

 

É importante lembrar que o dinheiro estará vinculado a uma unidade de conservação! 

Não é enviado nem mesmo para o Fundo do Meio Ambiente, é enviado diretamente para 

unidades de conservação. 

 

 

 

 

 

 

Na verdade, o valor pode sim ser inferior a meio por cento, conforme Adin nº. 3.378- 6/2008 

que derrubou essa parte do dispositivo, não havendo mais parâmetro e sim acordo através de 

negociação. Já para a Licença de Operação, afirma a IN 184/IBAMA: 

 

Art. 27. A concessão da Licença de Instalação – LI é subsidiada 

pelo Projeto Básico Ambiental – PBA, Plano de Compensação 

Ambiental e, quando couber, o PRAD e Inventário Florestal para 

emissão de autorização e supressão de vegetação. 

Art. 36. Nos casos de licenciamento ambiental de empreendimentos de 

significativo impacto ambiental, assim considerado pelo órgão ambiental 

completente, com fundamento em estudo de impacto ambiental e respectivo 

relatório – EIA/RIMA, o empreendedor é obrigado a apoiar a implantação e 

manutenção de unidade de conservação do Grupo de Proteção Integral, de 

acordo com o disposto neste artigo e no regulamento desta Lei. 

§1º O montante de recursos a ser destinado pelo empreendedor para esta 

finalidade não pode ser inferior a meio por cento dos custos totais previstos 

para a implantação de empreendimento, sendo o percentual fixado pelo órgão 

ambiental licenciador, de acordo com o grau de impacto causado pelo 

empreendimento. 
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Já para a Licença de Operação, afirma a IN 184/IBAMA:  

 

 

 

 

 

 

Por fim, o art. 18 da Resolução 237/CONAMA estabelece os prazos de validade: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 32. Para subsidiar a concessão da Licença de Operação – LO, o empreendedor deverá 

elaborar os seguintes documentos técnicos: I. Relatório Final de Implantação de Programas 

Ambientais; II. Relatório Final das Atividades de Supressão de Vegetação, quando couber, 

e; III. No caso de licenciamento de Usinas Hidrelétricas e Pequenas Centrais Hidrelétricas, 

o Plano de Uso do Entorno do Reservatório – PACUERA. 

Art. 18. O órgão ambiental competente estabelecerá os prazos de validade de cada tipo de 

licença, especificando-os no respectivo documento, levando em consideração os seguintes 

aspectos:  

I - O prazo de validade da Licença Prévia (LP) deverá ser, no mínimo, o estabelecido pelo 

cronograma de elaboração dos planos, programas e projetos relativos ao empreendimento 

ou atividade, não podendo ser superior a 5 (cinco) anos.  

II - O prazo de validade da Licença de Instalação (LI) deverá ser, no mínimo, o estabelecido 

pelo cronograma de instalação do empreendimento ou atividade, não podendo ser superior 

a 6 (seis) anos.  

III - O prazo de validade da Licença de Operação (LO) deverá considerar os planos de 

controle ambiental e será de, no mínimo, 4 (quatro) anos e, no máximo, 10 (dez) anos.  

§1º A Licença Prévia (LP) e a Licença de Instalação (LI) poderão ter os prazos de validade 

prorrogados, desde que não ultrapassem os prazos máximos estabelecidos nos incisos I e II 

§2º O órgão ambiental competente poderá estabelecer prazos de validade específicos para 

a Licença de Operação (LO) de empreendimentos ou atividades que, por sua natureza e 

peculiaridades, estejam sujeitos a encerramento ou modificação em prazos inferiores.  

§3º Na renovação da Licença de Operação (LO) de uma atividade ou empreendimento, o 

órgão ambiental competente poderá, mediante decisão motivada, aumentar ou diminuir o 

seu prazo de validade, após avaliação do desempenho ambiental da atividade ou 

empreendimento no período de vigência anterior, respeitados os limites estabelecidos no 

inciso III.  

§4º A renovação da Licença de Operação (LO) de uma atividade ou empreendimento deverá 

ser requerida com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias da expiração de seu 

prazo de validade, fixado na respectiva licença, ficando este automaticamente prorrogado 

até a manifestação definitiva do órgão ambiental competente. 
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A natureza jurídica de um alvará de licença é vinculada, declaratório e permanente, 

enquanto o alvará de autorização é discricionário, constitutivo e precário. Assim, há uma 

corrente que afirma ser a licença ambiental uma autorização, pois não tem natureza de licença. 

Processo Administrativo de Licenciamento Ambiental  
 

 

 

 

 

 

 

Assim, de acordo com o inciso III, a licença poderá ser alterada ainda durante seu 

período de validade.  

A licença no direito público em geral é ato vinculado, contudo, no que se refere ao 

alvará de licença ambiental, trata-se de ato discricionário técnico, isto é, devidamente 

motivado por fundamentos técnicos, apesar dos doutrinadores não fazerem essa afirmação 

categoricamente.  

A licença ambiental tem prazo para ser concluída, de acordo com a Resolução 237. O 

prazo regular é de 06 meses e, quando houver EIA/RIMA ou audiência pública, será de 12 

meses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resolução nº. 237/CONAMA 

Art. 19 – O órgão ambiental competente, mediante decisão motivada, poderá 

modificar os condicionantes e as medidas de controle e adequação, suspender 

ou cancelar uma licença expedida, quando ocorrer: I – Violação ou 

inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais. II – Omissão ou 

falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a expedição da 

licença. III – Superveniência de graves riscos ambientais e de saúde. 

Art. 14 – O órgão ambiental competente poderá estabelecer prazos de análise diferenciados 

para cada modalidade de licença (LP, LI e LO), em função das peculiaridades da atividade ou 

empreendimento, bem como para a formulação de exigências complementares, desde que 

observado o prazo máximo de 6 (seis) meses a contar do ato de protocolar o requerimento até 

seu deferimento ou indeferimento, ressalvados os casos em que houver EIA/RIMA e/ou 

audiência pública, quando o prazo será de até 12 (doze) meses. 
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No caso do empreendedor que se sentir prejudicado com a demora na obtenção da 

licença ambiental, apenas cabe ingressar em juízo pedindo que se exija celeridade da 

administração pública. Jamais será hipótese de pedir que o Judiciário conceda a licença! Ex.: 

Compra da Garoto pela Nestlé – o CADE determinou que a compra fosse desfeita e a Nestlé, 

por sua vez, ingressou em juízo afirmando que o Conselho havia perdido o prazo legal 

estipulado pela Lei 8.884/94 para se manifestar contrariamente e, portanto, restaria 

prejudicada sua determinação. Dessa forma, a Garoto foi adquirida pela Nestlé em sede de 

liminar. Entretanto, a Lei 8.884/94 foi revogada pela Lei 12.529/11 que não prevê a 

”aprovação automática” ante a não apreciação, mas, por outro lado, o regimento interno do 

CADE continua permitindo essa possibilidade. 

Estudos Ambientais 
 

A resolução nº. 01/86 do CONAMA regulamenta o EIA e o RIMA. A diferença entre o 

EIA e o RIMA está no art. 225, caput da Constituição: 

 

 

 

 

EIA - estudo técnico com linguagem técnica para os profissionais do 

IBAMA/INEA.  

RIMA – resumo do EIA, com linguagem acessível à coletividade.  

Logo, os dois possuem rigorosamente o mesmo conteúdo, sendo diferentes, apenas, na 

linguagem técnica. 

 

 

Art. 16 – O não cumprimento dos prazos estipulados nos artigos 14 e 15, respectivamente, 

sujeitará o licenciamento à ação do órgão que detenha competência para atuar supletivamente1 

e o empreendedor ao arquivamento de seu pedido de licença. 

§1º - A contagem do prazo previsto no caput deste artigo será suspensa durante a elaboração dos 

estudos ambientais complementares ou preparação de esclarecimentos pelo empreendedor.  

§2º - Os prazos estipulados no caput poderão ser alterados, desde que justificados e com a 

concordância do empreendedor e do órgão ambiental competente. 

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. 
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O estudo deverá ser elaborado por equipe multidisciplinar e cabe ao empreendedor o 

financiamento desse estudo que somente após finalizado será enviado para o IBAMA/INEA. 

Contudo, o art. 7º da Resolução 01/86 foi revogado3, tendo sido substituído pelo art. 11 da 

Resolução 237, também do CONAMA. 

 

 

 

 

 

 

AUDIÊNCIA PÚBLICA - Resolução nº. 09/87 do CONAMA 

 
Não é obrigatória, visto que não há determinação legal nesse sentido. O que deve haver 

sempre é publicidade, o que não se confunde com a exigência de audiência pública: pode ser 

através desse meio ou de outros, conforme estabelecido no art. 11, §2º da Resolução 01/86. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resolução 01/86  

Art. 9º, parágrafo único – O RIMA deve ser apresentado de forma objetiva e adequada a sua 

compreensão. As informações devem ser traduzidas em linguagem acessível, ilustradas por 

mapas, cartas, quadros, gráficos e demais técnicas de comunicação visual, de modo que se 

possam entender as vantagens e desvantagens do projeto, bem como todas as consequências 

ambientais de sua implementação.  

Art. 11, §2º - Ao determinar a execução do estudo de impacto ambiental e apresentação do 

RIMA, o estadual competente ou o IBAMA ou, quando couber o Município, determinará o 

prazo para recebimento dos comentários a serem feitos pelos órgãos públicos e demais 

interessados e, sempre que julgar necessário, promoverá a realização de audiência pública 

para informação sobre o projeto e seus impactos ambientais e discussão do RIMA. 

Art. 11 – Os estudos necessários ao processo de licenciamento deverão ser 

realizados por profissionais legalmente habilitados, às expensas do 

empreendedor. Parágrafo único – O empreendedor e os profissionais que 

subscrevem os estudos previstos no caput deste artigo serão responsáveis 

pelas informações apresentadas, sujeitando-se às sanções administrativas, 

civis e penais. 

Art. 11, §2º - Ao determinar a execução do estudo de impacto ambiental e 

apresentação do RIMA, o estadual competente ou o IBAMA ou, quando couber 

o Município, determinará o prazo para recebimento dos comentários a serem 

feitos pelos órgãos públicos e demais interessados e, sempre que julgar 

necessário, promoverá a realização de audiência pública para informação sobre 

o projeto e seus impactos ambientais e discussão do RIMA. 
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Portanto, resta claro que a audiência pública somente se torna 

obrigatória quando requerida por algum dos elencados no art. 2º da 

referida resolução, sob pena de anulação da licença. Entretanto, ressalta-

se, não há obrigação de nenhum desses em solicitar a audiência. A consulta 

é por escrito e a audiência pública é oral, mas ambas são formas de dar 

publicidade. 

 

Resoluções CONAMA na OAB: 

 
Os principais artigos exigidos no Exame da Ordem foram: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 2º - Sempre que julgar necessário, ou quando for solicitado por entidade 

civil, pelo Ministério Público, ou por 50 (cinquenta) ou mais cidadãos, o Órgão 

do Meio Ambiente promoverá a realização de audiência pública.  

§2º - No caso de haver solicitação de audiência pública e na hipótese do Órgão 

Estadual não realizá-la, a licença concedida não terá validade. 

RESOLUÇÃO CONAMA nº 9, de 3 de dezembro de 1987 

Art. 2º - Sempre que julgar necessário, ou quando for solicitado por entidade civil, pelo 

Ministério Público, ou por 50 (cinquenta) ou mais cidadãos, o Órgão de Meio Ambiente 

promoverá a realização de audiência pública. 

 

RESOLUÇÃO Nº 237, DE 19 DE dezembro DE 1997 

Art. 3º- A licença ambiental para empreendimentos e atividades consideradas efetiva ou 

potencialmente causadoras de significativa degradação do meio dependerá de prévio estudo 

de impacto ambiental e respectivo relatório de impacto sobre o meio ambiente (EIA/RIMA), ao 

qual dar-se-á publicidade, garantida a realização de audiências públicas, quando couber, de 

acordo com a regulamentação. 

 

RESOLUÇÃO Nº 237, DE 19 DE dezembro DE 1997 

Art. 6º - Compete ao órgão ambiental municipal, ouvidos os órgãos competentes da União, dos 

Estados e do Distrito Federal, quando couber, o licenciamento ambiental de empreendimentos 

e atividades de impacto ambiental local e daquelas que lhe forem delegadas pelo Estado por 

instrumento legal ou convênio. 
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Como o assunto foi cobrado no Exame da OAB: 

FGV - OAB UNI NAC/OAB/VII Exame/2012 

Um shopping center, que possui cerca de 250 lojas e estacionamento para dois mil 

veículos, foi construído há doze anos sobre um antigo aterro sanitário e, desde sua 

inauguração, sofre com a decomposição de material orgânico do subsolo, havendo emissão 

diária de gás metano, em níveis considerados perigosos à saúde humana, podendo causar 

explosões. Em razão do caso exposto, assinale a alternativa correta: 

 a) Como o shopping foi construído há mais de cinco anos, a obrigação de elaborar estudo 

prévio de impacto ambiental e de se submeter a licenciamento já prescreveu. Assim o 

empreendimento poderá continuar funcionando. 

 b) A licença de operação ambiental tem prazo de validade de dez anos. Logo o shopping já 

cumpriu com suas obrigações referentes ao licenciamento e ao estudo prévio de impacto 

ambiental, e poderá continuar com suas atividades regularmente. 

 c) A decomposição de material orgânico continua ocorrendo, e é considerada perigosa à saúde 

humana e ao meio ambiente. Logo, o shopping center em questão poderá ser obrigado pelo 

órgão ambiental competente a adotar medidas para promover a dispersão do gás metano, de 

forma a minimizar ou anular os riscos ambientais, mesmo que já possua licença de operação 

válida. 

 d) Caso o shopping center possua licença de operação válida, não poderá ser obrigado pelo 

órgão ambiental competente, no caso exposto, a adotar novas medidas para a dispersão do 

gás metano. Apenas no momento da renovação de sua licença de operação poderá ser 

obrigado a adquirir novo equipamento para tal fim. 

Gabarito: D (Resolução CONAMA nº 9, de 3 de dezembro de 1987 – Artigo 2º) 

 

RESOLUÇÃO Nº 237, DE 19 DE dezembro DE 1997 

Art. 19 – O órgão ambiental competente, mediante decisão motivada, poderá modificar 

os condicionantes e as medidas de controle e adequação, suspender ou cancelar uma 

licença expedida, quando ocorrer: 

I - Violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais. 

II - Omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a expedição 

da licença. 

III - superveniência de graves riscos ambientais e de saúde 
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Como o assunto foi cobrado no Exame da OAB: 

FGV - OAB UNI NAC/OAB/IX Exame/2012 

A respeito dos princípios aplicáveis ao Licenciamento e ao Estudo Prévio de Impacto Ambiental (EIA), 

assinale a afirmativa correta. 

 a) O licenciamento ambiental é norteado pelos princípios da informação e da participação popular. 

Logo, a audiência pública é uma etapa fixa do processo de avaliação ambiental, não podendo ser 

dispensada pelo órgão ambiental competente. 

 b) O licenciamento ambiental e o estudo prévio de impacto ambiental devem preceder toda obra 

em área pública, em razão do princípio da função socioambiental da propriedade. 

 c) O licenciamento ambiental pode ocorrer sem que haja audiência pública. Porém, havendo EIA, 

esta pode ser realizada de ofício pelo órgão ambiental ao julgar necessária ou requerida por, no 

mínimo, 50 cidadãos, por entidade civil ou pelo Ministério Público, em razão dos princípios da 

informação e da participação popular. 

 d) O licenciamento ambiental se baseia no princípio da prevenção de danos. Logo, só atividades em 

que haja certeza científica e inconteste de degradação ambiental estão sujeitas ao estudo prévio de 

impacto ambiental. 

Gabarito: C (Resolução CONAMA nº237, de 19 de dezembro de 1997 – Artigo 3º e Resolução 

CONAMA nº 9, de 3 de dezembro de 1987 – Artigo 2º) 

 

Como o assunto foi cobrado no Exame da OAB: 

FGV - OAB UNI NAC/OAB/VII Exame/2012 

Um shopping center, que possui cerca de 250 lojas e estacionamento para dois mil 

veículos, foi construído há doze anos sobre um antigo aterro sanitário e, desde sua inauguração, 

sofre com a decomposição de material orgânico do subsolo, havendo emissão diária de gás metano, 

em níveis considerados perigosos à saúde humana, podendo causar explosões. Em razão do caso 

exposto, assinale a alternativa correta: 

 a) Como o shopping foi construído há mais de cinco anos, a obrigação de elaborar estudo prévio de 

impacto ambiental e de se submeter a licenciamento já prescreveu. Assim o empreendimento 

poderá continuar funcionando. 

 b) A licença de operação ambiental tem prazo de validade de dez anos. Logo o shopping já cumpriu 

com suas obrigações referentes ao licenciamento e ao estudo prévio de impacto ambiental, e 

poderá continuar com suas atividades regularmente. 

 c) A decomposição de material orgânico continua ocorrendo, e é considerada perigosa à saúde 

humana e ao meio ambiente. Logo, o shopping center em questão poderá ser obrigado pelo órgão 

ambiental competente a adotar medidas para promover a dispersão do gás metano, de forma a 

minimizar ou anular os riscos ambientais, mesmo que já possua licença de operação válida. 
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 d) Caso o shopping center possua licença de operação válida, não poderá ser obrigado pelo órgão 

ambiental competente, no caso exposto, a adotar novas medidas para a dispersão do gás metano. 

Apenas no momento da renovação de sua licença de operação poderá ser obrigado a adquirir novo 

equipamento para tal fim. 

Gabarito: C (Resolução CONAMA nº237, de 19 de dezembro de 1997 – Artigo 19) 

 

Como o assunto foi cobrado no Exame da OAB: 

FGV - OAB UNI NAC/OAB/IV Exame/2011 

Assinale a alternativa correta quanto ao licenciamento ambiental e ao acesso aos dados e 

informações existentes nos órgãos e entidades integrantes do Sisnama. 

 a) Caso a área que sofrerá o impacto ambiental seja considerada estratégica para o zoneamento 

industrial nacional de petróleo e gás e em áreas do pré-sal, o órgão ambiental poderá elaborar 

estudo prévio de impacto ambiental sigiloso. 

 b) Um cidadão brasileiro pode solicitar informações sobre a qualidade do meio ambiente em um 

município aos órgãos integrantes do Sisnama, mediante a apresentação de título de eleitor e 

comprovação de domicílio eleitoral no local. 

 c) A exigência de Estudo Prévio de Impacto Ambiental para aterros sanitários depende de decisão 

discricionária do órgão ambiental, que avaliará no caso concreto o potencial ofensivo da obra. 

 d) Uma pessoa jurídica com sede na França poderá solicitar, aos órgãos integrantes do Sisnama, 

mediante requerimento escrito, mesmo sem comprovação de interesse específico, informações 

sobre resultados de monitoramento e auditoria nos sistemas de controle de poluição e de atividades 

potencialmente poluidoras das empresas brasileiras. 

Gabarito: D (Resolução CONAMA nº237, de 19 de dezembro de 1997 – Artigo 3º) 

 

Como o assunto foi cobrado no Exame da OAB: 
FGV - OAB UNI NAC/OAB/XV Exame/2014 

Antes de dar início à instalação de unidade industrial de produção de roupas no 

Município X, Julio Cesar consulta seu advogado acerca dos procedimentos prévios ao começo da 

construção e produção. Considerando a hipótese, assinale a afirmativa correta. 

 a)  Caso a unidade industrial esteja localizada em terras indígenas, ela não poderá ser instalada 

 b)  Caso a unidade industrial esteja localizada e desenvolvida em dois estados da federação, ambos 

terão competência para o licenciamento ambiental. 

 c)  Caso inserida em qualquer Unidade de Conservação, a competência para o licenciamento será 

do IBAMA. 
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 d)  Caso o impacto seja de âmbito local, a competência para o licenciamento ambiental será do 

Município. 

Gabarito: D (Resolução CONAMA nº237, de 19 de dezembro de 1997 – Artigo 6º) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Acredite em você! 
"O conhecimento é em si mesmo um poder". Francis Bacon 

 


