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a) O Estado é uma realidade multifacetada. 

b) Multiplicidade de centros de poder e de decisão. 

c) Multiplicidade de interesses públicos: desenvolvimento 
econômico, urbanísticos, minerários, aduaneiros, ambientais, 
conservação do patrimônio histórico, da biodiversidade, do 
patrimônio cultural, povos indígenas e tribais etc. 

d) Multiplicidade de abrangências: locais, regionais, nacionais, 
internacionais. 

e) Direito ambiental: manifestação de toda essa complexidade. 

 

1) Por que é tão difícil viabilizar 
empreendimentos de infraestrutura? 
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a) Atuação de órgãos intervenientes:  

 Falta de articulação 

 Baixa qualidade da intervenção 

 Exemplo: aprovação de ampliação de terminal portuário e EVTEA 
– atuação de: Ministério dos Transportes, ANTAQ, autoridade 
portuária, Prefeitura (urbanismo), FUNAI, ambiental etc. 

 

 

 

2) Diagnóstico 
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b) Quitação da obrigação da Compensação Ambiental Federal:  

 Lei nº 9.985: empreendimentos de significativo impacto 
ambiental devem apoiar a implantação e manutenção de 
Unidade de Conservação do Grupo de Proteção Integral. 

 Aplicação dos recursos pelo ICMBio nos licenciamentos 
conduzidos pelo IBAMA. 

 Termo de compromisso do particular com o ICMBio, mas demora 
para receber quitação do IBAMA.  

 

 

 

 

2) Diagnóstico 
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c) Consultas a povos indígenas e tribais:  

 Resolução nº 169 da OIT + Decreto nº 5.051/04. 

 Obrigação de consultas pelos meios apropriados sempre que a 
medida legislativa ou administrativa puder afetar diretamente as 
“comunidades tradicionais”. 

 Inexistência de regras que estabeleçam um procedimento claro 
de consulta.  

 Diversas discussões judiciais sobre o tema. 

 

 

 

 

2) Diagnóstico 
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d) Imposição de serviços públicos como condicionantes em 
licenciamento ambiental:  

 Ex.: imposição e manutenção de sistema de saneamento básico a 
populações afetadas pelo empreendimento. 

 Necessidade de atuação de um órgão (local, p.ex.) para cumprir 
obrigação assumida perante órgão federal. 

 

 

 

 

2) Diagnóstico 
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a) Complexidade das exigências feitas junto aos particulares: 
prestações positivas, assunção de ônus e responsabilidades que 
em tese são do Estado. 

b) Ressalva: risco de desnaturação do procedimento de 
licenciamento ambiental. 

c) Dever de o Estado proporcionar soluções rápidas, eficazes e 
dotadas de segurança jurídica. 

d)  Dever de articulação não apenas entre o público e o privado, mas 
interna ao próprio Estado. 

 

 

 

 

3) Conclusões a partir do diagnóstico 



8 

a) Lei 241/90, art. 14 e seguintes. 

b) Realizada quando for necessário um “exame contextual de vários 
interesses públicos” (art. 14.1). 

c) Também nos casos em que há dissenso entre uma ou mais 
Administrações Públicas (art. 14.2). 

d) Possibilidade de o particular interessados convocar a celebração de 
uma conferência de serviço quando sua atividade depende de um 
consenso entre as várias Administrações Públicas (art. 14.4). 

e) Possibilidade de “conferência de serviço preliminar” em casos de 
projetos de grande complexidade. 

 

f) Fixação de prazos específicos: 

 Lei 8.429/92 (Lei de Improbidade) – art. 12: 3 a 10 anos 

 Lei 8.443/92 (Lei do TCU) – art. 46: até 5 anos 

 Lei 8.666/93 (Lei Geral de Licitações) – art. 87: reabilitação depois 
de 2 anos 

 Lei 10.520/02 (Lei do Pregão) – art. 7o: até 5 anos 

 Lei 12.529/11 (CADE) – art. 38, II: não inferior a 5 anos 

 

 

4) A experiência italiana da conferenza di servizi 
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f) O resultado final não é propriamente uma decisão, mas um 
acordo, preferencialmente unânime, para resolver uma 
divergência interna ao próprio Estado. 

g) Salvo certas decisões, deve chegará a uma solução em até 90 dias 
(art. 14-bis, 3). 

h) Portanto: 

 Busca-se a formação consensual de uma solução 

 Concentração das discussões em um único ato 

 Participação ativa do particular em articulação com a Administração 

4) A experiência italiana da conferenza di servizi 
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a) Edição em 1996 das “leis de aceleração dos procedimentos 
administrativos”. 

b) Enfoque nos processos de autorização de projetos relevantes 
economicamente. 

c) Inclusão na lei de processo administrativo 
(Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVfG), art. 71d e 71e. 

d) “Procedimento estrela”: manifestações concomitantes de todos os 
órgãos 

e) Reuniões conjuntas a pedido do interessado: debates orais entre 
os órgãos interessados. 

5) A experiência alemã do “procedimento 
estrela” e das reuniões conjuntas 
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e) Portanto: 

 Pronunciamento e discussão entre as autoridades envolvidas 

 Suporte mútuo entre as entidades 

 Finalidade de acelerar a decisão final e viabilizar um resultado 
satisfatório 

5) A experiência alemã do “procedimento 
estrela” e das reuniões conjuntas 
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a) Art. 35 da Lei 9.784/99 – reuniões conjuntas: 

“Art. 35. Quando necessária à instrução do processo, a audiência de 
outros órgãos ou entidades administrativas poderá ser realizada em 
reunião conjunta, com a participação de titulares ou representantes 
dos órgãos competentes, lavrando-se a respectiva ata, a ser juntada 
aos autos.” 

6) Elementos no direito brasileiro 
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b) Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Pública – 
CCAF: 

 Criada pelo Ato Regimental AGU nº 5, de 27.9.2007. 

 Foro de resolução consensual de conflitos entre os órgãos e 
entidades das diversas Administrações Públicas. 

 Inicia-se por solicitação escrita do representante do órgão 
interessado. 

 Inclusive para litígios já submetidos ao Judiciário. 

 Tentativa de um Termo de Conciliação ou de um TAC. 

 Possibilidade de participação do particular. 

6) Elementos no direito brasileiro 
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c) Anteprojeto da nova organização administrativa: 

 Em caso de diferentes interesses setoriais. 

 Chefe do Executivo pode convocar conferência e serviço. 

 Possibilidade de estabelecimento de prazo máximo. 

 Possibilidade de responsabilização funcional das autoridades 
omissas. 

6) Elementos no direito brasileiro 
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d) Programa de Parcerias de Investimentos – PPI: 

 Lei nº 13.334/16, art. 17. 

 Para empreendimentos do PPI – Programa de Parcerias para 
Investimento. 

 Dever de atuar em conjunto e com eficiência 

 Para conclusão de forma uniforme, econômica e em prazo 
compatível com o caráter prioritário nacional do empreendimento. 

6) Elementos no direito brasileiro 
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a) Articulação como imprescindível à proteção do meio ambiente. 

b) Dever do Estado de promover uma articulação efetiva, que 
permita respostas céleres, adequadas e com segurança jurídica. 

c) Existem ferramentas no ordenamento, mas dependem de 
aprimoramentos: fixação de prazos, procedimentos claros e 
penalização da ineficiência. 

7) Conclusões gerais 
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