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1 Introdução: as infraestruturas e o direito

O presente ensaio objetiva apontar alguns desafios da regulação de

infraestruturas no Brasil à luz do princípio da sustentabilidade. Para

se  compreender  adequadamente  tal  proposta,  não  se  poderia

abdicar,  a  título  introdutório,  de  esclarecimentos  básicos  a  duas

perguntas  fundamentais:  a)  o  que  é  infraestrutura?  e  b)  porque

infraestruturas são elementos juridicamente relevantes, merecendo

atenção das ciências jurídicas?

A significação  do  vocábulo  infraestrutura  varia  de  acordo  com a

ciência que o estuda. Simplificadamente, porém, quando se pensa

em direito  administrativo,  direito  econômico e  direito  ambiental  e

urbanístico, infraestrutura representa o aparato físico, tecnológico e

humano fundamental  para que as  funções estatais  ou atividades

econômicas socialmente relevantes sejam devidamente exercidas.

Assim,  os  recursos  humanos  de  que  dispõem  as  entidades

administrativas,  bem  como  seus  edifícios,  mobiliários,  redes  e

outros aparatos físicos constituem a infraestrutura essencial  para
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seu  funcionamento.  Em  sentido  ainda  mais  restrito,  poder-se-ia

excluir  o  fator  humano  do  conceito,  deixando-o  somente  como

conjunto de elementos físicos materiais e imateriais, contínuos ou

descontínuos, necessários a uma atividade econômica ou serviço

público de caráter econômico-industrial ou social.1

Restringindo-se o foco de análise aos serviços públicos de natureza

econômico-comercial  ou  mesmo  social,  as  infraestruturas

sujeitam-se  a  uma  classificação  de  acordo  com  a  função  que

exercem  em  vista  da  função  econômica  da  atividade  a  que  se

vincula.  Nesse  sentido,  há  três  tipos  básicos  que  merecem

destaque:

a) A infraestrutura energética,  entendida como o conjunto de

elementos  técnicos,  móveis  e  imóveis,  empregados  na

produção, transmissão e geração dos mais diversos tipos de

energia  e  combustível,  incluindo  energia  elétrica  e  energias

alternativas.  São  exemplos  de  grandes  infraestruturas

energéticas as plataformas de extração de hidrocarbonetos; as

usinas hidrelétricas, as plantas nucleares etc.;

b)  A  infraestrutura  logística,  consistente  no  aparato  técnico,

móvel ou imóvel, geralmente organizado de acordo com uma

ótica  reticular,  é  empregada  nos  serviços  de  transporte  de

passageiros,  transporte  de  cargas  em  suas  diversas

modalidades,  bem como transporte  de  matérias-primas.  São

exemplos de grandes infraestruturas logísticas as rodovias, os

aeroportos,  os  terminais  rodoviários,  os  portos,  bem  como

oleodutos, gasodutos etc.

c) A infraestrutura social, consistente no conjunto de móveis ou

imóveis empregados na prestação de serviços públicos sociais

ou serviços sociais de interesse público. Especial relevo detém

a infraestrutura social para a prestação dos serviços de saúde,

serviços educacionais, bem como serviços culturais. Escolas,

campi  universitários,  grandes  hospitais  e  áreas  de  lazer
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enquadram-se nessa categoria.

d)  A  infraestrutura  ambiental,  consistente  na  prestação  de

serviços  ou  atividades  econômicas  necessárias  para  a

promoção  de  condições  ambientais  naturais  ou  urbanas,  de

que  são  exemplos  as  infraestruturas  para  tratamento  de

resíduos  sólidos;  as  infraestruturas  de  coleta  de  esgoto  e

abastamento de água (saneamento básico) etc.

Na  medida  em  que  ao  Estado  compete  executar,  direta  ou

indiretamente,  atividades de produção,  transmissão e distribuição

de  energias,  de  transporte  de  bens  e  pessoas,  de  oferta  de

comodidades sociais e de proteção e promoção do ambiente urbano

e natural, os quatro conjuntos de infraestruturas tornam-se objeto de

suas políticas públicas, na medida em que condicionam a execução

eficiente  e  socialmente  eficaz  dessas  atribuições  prestativas

estatais.  Em outras  palavras,  a  eficiência,  a  eficácia  social,  bem

como a universalização de diversas tarefas públicas enquadradas

na categoria de monopólios econômicos estatais, serviços públicos

de caráter comercial ou industrial, bem como serviços públicos de

caráter social, dependem fortemente da criação e manutenção de

infraestrutura pública adequada,  razão pela qual  tais objetos não

poderiam fugir aos olhos da Administração Pública.

De  outro  lado,  a  questão  da  infraestrutura  assume relevo  como

tema de  direito  administrativo  econômico  na  medida  em que  os

mais diversos serviços e atividades privados regulados pelo Estado

dependem, igualmente, da disponibilização de um aparato técnico

adequado.  Em algumas situações,  essa infraestrutura  é  criada e

utilizada pelo  próprio  empreendedor.  Nessas situações,  o  Estado

geralmente  controla  o  procedimento  de  construção  das

infraestruturas, sua localização territorial, seus efeitos poluentes e

suas modalidades de uso. Esse controle é realizado, por exemplo,

na  seara  do  licenciamento  ambiental  e  urbanístico,  bem  como

através  do  monitoramento  das  condições  concorrenciais  dos

mercados.  Já  em  outras  situações,  as  infraestruturas  criadas  e
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detidas  por  determinado  indivíduo  ou  empresa,  além  de

mostrarem-se  extremamente  importantes  para  o  próprio

empreendedor,  podem  afetar  fortemente  a  esfera  de  direitos  de

terceiros,  concorrentes  ou  não.  Isso  ocorre,  sobretudo,  frente  a

amplas e custosas infraestruturas de rede. Nesse caso, também o

Estado  poderá  agir,  regulando,  por  exemplo,  o  uso  de

infraestruturas essenciais (essential facility),  bem como formas de

compartilhamento interno ou externo em benefício de terceiros.

O  papel  da  Administração  Pública  não  se  esgota,  porém,  no

controle  de  infraestrutura  necessária  para  serviços  públicos  e

atividades  estatais  monopolizadas,  nem  no  controle  de

infraestruturas  privadas  de  relevante  importância  econômica.  Na

realidade,  toda  e  qualquer  grande  infraestrutura  sempre  assume

inegável  papel  social,  uma vez  que,  por  seus  efeitos  diretos  ou

indiretos, condiciona o exercício de direitos fundamentais básicos

pelos cidadãos. Em muitas situações, o aparato infraestrutural, na

prática, é imprescindível para a concretização de direitos individuais

e sociais fundamentalíssimos. Os direitos à saúde, à educação, à

locomoção,  à  reunião,  à  comunicação,  ao  consumo  de  serviços

essenciais  como  telefonia,  energia  e  saneamento  básico  jamais

seriam  faticamente  viáveis  caso  o  Estado  não  garantisse  ou

estimulasse  a  distribuição  equânime  de  infraestrutura  à  sua

população  em  quantidade  e  qualidade  compatível  com  suas

necessidades  humanas  e  sociais.  De  nada  adiantaria,  portanto,

reconhecer  juridicamente  direitos  fundamentais  sem  que,  em

realidade, a respectiva infraestrutura não fosse ofertada ao público,

tornando possível a concretização desses direitos.2 Daí a razão de

se insistir fortemente na universalização de infraestruturas públicas

e no controle de distribuição espacial de infraestruturas privadas de

interesse público.

Em  síntese,  a  temática  das  infraestruturas  revela  irrefragável

importância  sob  três  prismas.  Do  ponto  de  vista  econômico,  as

infraestruturas condicionam a eficácia dos princípios constitucionais
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da ordem econômica, de modo que sua gestão ou regulação pelo

Estado dirá em que medida liberdades econômicas serão ou não

concretizadas. Do ponto de vista administrativo, as infraestruturas

surgem  como  condição  fática  para  a  distribuição  de  serviços

públicos  de  natureza  econômica  e  industrial,  serviços  públicos

sociais e atividades econômicas monopolizadas pelo Estado. Nesse

sentido, sem infraestrutura, o Estado torna-se incapaz de realizar

suas funções administrativas mais básicas, fragilizando, com isso,

suas bases de legitimação. Do ponto de vista social,  por fim, as

infraestruturas,  públicas  e  eventualmente  privadas,  revelam-se

como  aparato  físico  condicionante  de  grande  parte  dos  direitos

fundamentais, razão pela qual o Estado ora fomentará a construção

e ampliação de infraestruturas isoladas ou em rede, ora limitará (via

poder  de  polícia)  a  liberdade  privada  de  construção,  uso  e

ampliação de infraestruturas.

Vale lembrar que as restrições estatais da vida dos particulares em

matéria de infraestruturas têm uma especial razão de ser. A mera

multiplicação  da  infraestrutura  disponível  em  um  país  não  é

suficiente, por si só, para promover o desenvolvimento sustentável,

ou seja, o crescimento com qualidade e com ampliação de direitos.

Em realidade, caso opere-se de modo desordenado e aleatório, o

incremento de infraestrutura em determinado território certamente

irá  gerar  mais  caos,  conflitos,  restrições  de  direitos  e  liberdades

fundamentais, bem como mais desigualdades socioeconômicas do

que verdadeiros efeitos positivos. Isso significa que a geração e a

distribuição de infraestrutura dependem de direcionamento, isto é,

de  disciplina  quer  por  parte  dos  particulares  (através  de

autorregulação),  quer  através  do  Estado  (através  do  poder  de

polícia  como  instrumental  regulatório).  Somente  a  disciplina

adequada  das  infraestruturas  é  capaz  de  ordená-las  em prol  do

desenvolvimento  sustentável,  e  não  do  mero  crescimento  em

sentido numérico ou quantitativo.

No intuito de esclarecer essa última afirmação, o presente ensaio

inicia seu percurso com considerações gerais acerca da regulação
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estatal de infraestruturas em suas mais diversas facetas, buscando

examinar como a ideia de desenvolvimento sustentável a influencia.

A partir dessa base conceitual, são então tratados três desafios da

regulação  de  infraestruturas  no  Brasil,  que,  se  não  resolvidos,

dificilmente permitirão que a regulação de infraestruturas se firme

como instrumento de promoção da sustentabilidade.

O primeiro desafio diz respeito à capacidade de organização dos

interesses  dos  três  entes  federados  brasileiros  na  atividade

regulatória, bem como à compatibilização das atividades estatais de

regulação.  O  segundo  desafio  se  refere  ao  controle  de  efeitos

socioambientais  inerentes à geração de infraestruturas,  os quais,

até  há  pouco  tempo,  vinham  sendo  deixados  de  lado  pela

regulação,  sobretudo federal,  mas que,  aos poucos,  ganha força

quer pela mobilização dos Municípios brasileiros, quer pelo “controle

externo”  do  Estado  brasileiro  exercido  por  organizações

internacionais.  Já  o  terceiro  desafio  consiste  em  problemas

procedimentais  que  surgem  em  razão  da  regulação  de

infraestruturas em um contexto federativo complexo e marcado por

forte setorialização das entidades reguladoras, sobretudo no nível

federal.

 

2 Pressupostos conceituais: regulação e sustentabilidade

Tamanha relevância ganhou a questão das infraestruturas no Brasil

que,  mais  recentemente,  tornou-se  possível  falar  de  um  campo

específico do direito a tratar desses elementos. Nesse campo, goza

de  especial  importância  a  atividade  estatal  de  regulação  de

infraestruturas. De modo geral, é difícil estabelecer uma definição

clara  dessa  expressão,  bem  como  de  suas  características

principais. Isso tem uma razão simples. De um lado, infraestrutura é

vocábulo que designa objetos variados de acordo com cada setor

econômico ou social tratado. De outro, mesmo nas situações em

que a infraestrutura de um e outro serviço ou atividade econômica
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se mostre semelhante, a regulação desses bens será assimétrica.

Essa  assimetria  regulatória  vai  decorrer,  em  primeiro  lugar,  da

divisão de competências estatais para o tratamento legislativo e a

execução  administrativa  dos  mais  diversos  serviços  e  atividades

econômicas. Em segundo lugar, será acentuada pela distribuição de

competências entre os três níveis políticos da federação brasileira.

Nesse cenário administrativo e político complexo, a conceituação da

regulação de infraestruturas não resta vinculada a um ou outro setor

específico,  nem mesmo a  uma ou  outra  esfera  da  federação.  A

regulação de infraestruturas — vinculadas a serviços públicos em

geral,  monopólios  estatais  ou  atividades  privadas  reguladas  pelo

Estado — constituirá  atividade comum das três esferas políticas,

limitada pelas divisões constitucionais de competência. Em outras

palavras, regulação de infraestrutura é atividade de controle estatal

que não se restringe ao nível  federal,  nem tampouco a serviços

públicos.  Em sentido transdisciplinar  e interfederativo,  trata-se de

atividade estatal,  viabilizada mediante  ações  de poder  de polícia

e/ou  de  fomento  que  visam,  respectivamente,  ora  limitar  ora

estimular a criação, a distribuição e o uso adequado e harmônico de

infraestruturas, públicas ou privadas, em favor da concretização de

liberdades  econômicas,  direitos  fundamentais  e,  em  última

instância, do desenvolvimento nacional.

A regulação estatal de infraestrutura, assim como a regulação de

serviços ou atividades econômicas, persegue interesses diversos a

depender do campo em que ocorre. Exatamente por isso, nem toda

atividade  regulatória  é  naturalmente  sustentável.  Muito  pelo

contrário.  Na  realidade  atual,  o  movimento  de  tecnização,

fragmentação  e  setorialização  do  direito  administrativo  tende  a

afastar  as  ações  de  controle  de  serviços  públicos  e  atividades

privadas de um modelo de políticas públicas sustentáveis.

Vale explicar mais detalhadamente essa última afirmação. Como se

sabe,  o  fenômeno de  regulação que se  ampliou  em meados da

década de 1990 no Brasil  veio acompanhado, de modo geral, do
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movimento  de  agencificação,  ou  seja,  da  criação  de  “autarquias

especiais  e  especializadas”,  portadoras  de  competências

regulatórias restritas a determinados segmentos de mercado e, via

de regra,  pretensamente “blindadas” contra os humores políticos.

Um exame das agências reguladoras federais existentes revela que

poucas delas atuam em campos intersetoriais. Na verdade, um dos

fundamentos  maiores  do  movimento  regulatório  é  a  ideia  de

eficiência e, no senso comum, isso teria a ver necessariamente com

setorialização  e  atuação  tecnicizada  do  Estado.  Melhor  dizendo:

supõe-se,  via  de  regra,  que  as  agências  devem  atuar  sobre

mercados  bem  delimitados  para  que,  assim,  consigam  se

aprofundar  nas  questões  e  especificidades  dos  segmentos

econômicos regulados, disciplinando-os de maneira mais técnica e,

supostamente, mais eficiente.

Realmente, a história tem mostrado que a divisão de trabalho e a

especialização  de  entes  públicos  ou  privados  guardam  relação

inegável com a ampliação da eficiência funcional de uma pessoa

natural ou de uma pessoa jurídica, pelo menos no curto prazo. Não

se  pode  negar,  contudo,  que  o  corte  técnico  que  impregna  as

competências  das  agências  reguladoras  entra  em  choque  com

outras  tendências  do  direito  público,  dentre  elas,  a  de

sustentabilidade.  A  razão  para  esse  conflito  primário  —  não

necessariamente  insuperável  —  reside  na  própria  noção

interdisciplinar da sustentabilidade.

Com efeito, a ideia original de sustentabilidade tem exatamente a

ver com o equilíbrio de fatores diferenciados, com ações razoáveis

e não polarizadas. No âmbito do direito ambiental e econômico, em

que  o  termo  é  mais  comum,  entende-se  sustentabilidade

basicamente como o equilíbrio dos elementos e fatores ambientais,

sociais  e  econômicos.  Nesse  sentido,  uma  política  pública

sustentável é necessariamente uma política que persegue e atinge

seus objetivos principais sem causar prejuízos sociais, econômicos

e  ambientais3  desarrazoados.  E  mais:  uma  política  somente  é
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sustentável na medida em que compatibiliza seus objetivos com o

equilíbrio  socioeconômico  e  ambiental  não  apenas  no  presente,

mas sim em perspectiva transgeracional.  De acordo com Betânia

Alfonsin,  por  mais  que  se  critique  a  baixa  operacionalidade  do

conceito  de  desenvolvimento  sustentável,  é  inegável  que  ele

pressupõe  a  capacidade  de  “atendimento  às  necessidades  das

presentes  gerações  sem  comprometer  as  possibilidades  de  as

gerações  futuras  atenderem  às  suas”,  tal  como  prescrito  pelo

Relatório Brundtland de 1987.4

As  exigências  que  a  sustentabilidade  impõe  ao  Estado,  suas

entidades e órgãos públicos, não são simples. A busca de equilíbrio

intersetorial  e  transgeracional  impõe  planejamento  estatal

abrangente e atento a realidades que não necessariamente estão

relacionadas  ao  núcleo  material  de  uma  política  pública.  É

exatamente  aí  que  a  regulação  setorializada,  marca  do  modelo

brasileiro pós-1990, torna-se um óbice à busca de sustentabilidade.

A  regulação  setorial  por  agências  reguladoras  extremamente

especializadas corre o sério risco de se desenvolver sem a devida

observância de elementos contextuais. Nesse sentido, a regulação

de infraestrutura quando pensada apenas no tocante a um setor

específico e sob o olhar de um único ente federativo provavelmente

olvidará de muitas outras facetas que a multiplicação e instalação

de infraestruturas no Brasil atual apresentam.

Será, entretanto, que o modelo setorializado da regulação pode ser

compatibilizado  de  alguma  maneira  com  a  ideia  de

sustentabilidade? Como se poderia unir  setorialização regulatória,

de um lado, e sustentabilidade, de outro? Ou melhor, se é possível

falar  de  regulação  sustentável,  sobretudo  no  campo  das

infraestruturas?

Definitivamente, os óbices colocados pela setorialização regulatória

à concretização de um modelo de políticas públicas sustentáveis

são  inegáveis.  A  contradição  entre  setorialização  regulatória  e
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sustentabilidade  não  é,  porém,  insuperável.  De  modo  geral,

restringindo  nosso  campo  de  reflexão  ao  direito  e  às  normas

jurídicas,  é  possível  mencionar três conjuntos de estratégias que

poderiam aproximar a regulação estatal e setorializada, inclusive de

infraestruturas,  a  um  modelo  sustentável.  Essas  estratégias

envolvem: 1) soluções cooperativas; 2) soluções comunicativas; e

3)  soluções  institucionais  —  todas  desenvolvidas  no  âmbito  da

Administração Pública e que, por isso, podem ser estruturadas e

estimuladas pelo direito administrativo.

As  soluções  cooperativas  consistem  em  normas  jurídicas  que

tornem obrigatório o trabalho conjunto entre entes reguladores tanto

no nível de um mesmo ente político (cooperação horizontal), quanto

entre  agentes  reguladores  de  diferentes  níveis  (cooperação

vertical).  Do ponto de vista normativo, até existe base para essa

ação cooperativa em algumas políticas públicas, sobretudo aquelas

incluídas  no  âmbito  das  competências  comuns.  No  entanto,  em

realidade, essa cooperação esbarrará muitas vezes na ausência de

instrumentos  cooperativos.  Mesmo  quando  existentes,  a

cooperação ainda será dificultada pela indefinição acerca dos laços

jurídicos de vinculação entre os entes que deveriam trabalhar em

conjunto na atividade regulatória,  abrindo-se grande espaço para

omissões e desajustes.

As soluções comunicativas consistem basicamente no intercâmbio

de informações estratégicas e na criação de bancos de dados sobre

políticas  públicas  específicas  e  suas  infraestruturas,

disponibilizando-os a todos os agentes reguladores que atuem no

mesmo  setor.  Na  verdade,  a  comunicação  intra  e  interestatal  é

fundamental  para que os agentes reguladores sejam capazes de

tomar conhecimento da execução de políticas públicas por outras

entidades públicas e, com isso, trabalhar medidas de coordenação

regulatória  no  sentido  de  evitar  conflitos  de  vontades  estatais  e,

mais importante, de impedir conflitos infraestruturais5 que possam

obstar a concretização de direitos fundamentais, inviabilizar políticas
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públicas ou, ainda, dar margem ao desperdício de dinheiro público.

As  soluções  institucionais,  por  sua  vez,  relacionam-se  com  a

formatação  das  entidades  reguladoras.  Para  compatibilizar  a

setorialização com a sustentabilidade, é fundamental que se exija,

entre outras coisas, uma composição plural dos conselhos diretores

dos entes reguladores, bem como uma estrutura organizacional que

envolva especialistas de múltiplos setores, impedindo que o Estado

se guie, na prática, por decisões indesejavelmente setorializadas e

ignorantes  da  inter-relação  necessária  entre  políticas  públicas

estatais, sobretudo no campo das infraestruturas.

Em síntese,  esses  três  tipos  de  solução  representam formas  de

estímulo  à  “regulação  estatal  sustentável”.  Afinal,  como  dito,

sustentabilidade exige conjunção de perspectivas. Assim, no campo

das infraestruturas, a regulação sustentável ou pró-sustentabilidade

será aquela capaz de, simultaneamente, estimular o incremento de

infraestruturas  em  favor  do  desenvolvimento  dos  mais  diversos

setores reguladores (energia, telecomunicações, saúde, transportes

etc.) e promover a melhoria das condições sociais, econômicas e

ambientais  gerais do país.  Em outras palavras,  a regulação será

sustentável caso se prove capaz de promover as funções sociais

das  infraestruturas6  em  prol  das  liberdades  econômicas,  dos

interesses públicos primários e dos direitos individuais, coletivos e

difusos que delas dependem.

Na  consolidação  de  um  modelo  de  regulação  sustentável  de

infraestruturas no Brasil, há, porém, alguns desafios que necessitam

ser superados ou, ao menos, controlados. Dentre eles, destacam-se

o desafio federativo, o desafio ambiental e o desafio procedimental

— todos inter-relacionados em maior ou menor grau.

 

3 O desafio federativo

Não é à  toa que nações territorialmente extensas,  como Rússia,
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Brasil,  Estados  Unidos,  Canadá  e  Índia,  geralmente  adotam

estruturas  federativas.  O  sistema  federativo  tem  exatamente  a

vantagem  de  manter  um  mínimo  de  autonomia  para  os  entes

políticos  (“self  rule”)  e,  simultaneamente,  submeter  assuntos  de

interesse  estratégico  do  Estado  à  decisão  conjunta  dos  entes

federados  (“shared  rule”).  Naturalmente,  a  regulação  de

infraestruturas,  como  política  geralmente  acessória  à  política  de

prestação  de  serviços  públicos  ou  regulação  de  atividades

econômicas, desponta como tema sujeito ora à disciplina por um

ente  federativo  menor,  ora  ao  tratamento  conjunto  por  diversos

entes políticos.

Exemplo de tratamento exclusivo das infraestruturas se verifica, por

exemplo, no setor de transporte urbano de passageiros, estruturado

pelos  Municípios  (art.  30,  V,  da  Constituição)  ou  no  setor  de

telecomunicações públicas, estruturado pela União (art. 21, XI, da

Constituição).  Em  outras  situações,  porém,  a  infraestrutura  será

incrementada por todos os entes políticos e, inclusive, por agentes

privados que atuem no setor, tal como se vislumbra no tocante às

infraestruturas sociais de educação e de saúde.7

A  federação,  nesse  contexto,  revela-se  como  um  fator  de

multiplicação  de  competências  legislativas  e  executivas.  Isso,  na

prática, resulta diretamente na multiplicação de entidades e órgãos

públicos tomando decisões normativas gerais ou concretas. E essa

pluralidade  de  decisões  expedidas  por  incontáveis  entidades

públicas  tende  naturalmente  a  criar  uma  situação  regulatória

caótica.

Uns poderiam pensar que o caos inerente às estruturas federadas

poderia ser resolvido por um recorte mais preciso de competências

legislativas e executivas. Mero engano. As competências estatais

jamais poderão ser distribuídas de modo perfeito por dois fatores

razoavelmente  simples.  A uma,  a  realidade é transdisciplinar,  de

modo que espaços, territórios, propriedades e atividades referidas a

certo  ente  da  federação  necessariamente  influenciarão  espaços,
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territórios  e  propriedades  de  outros,  sobrepondo-se-lhes  ou  com

eles  colidindo.  A  duas,  mesmo que  a  realidade  se  dividisse  em

“gavetas”, em “disciplinas jurídicas” bem delimitadas, dificilmente a

linguagem  humana,  pressuposto  de  um  ordenamento  jurídico

positivo,  seria capaz de descrevê-la com a precisão ideal.  Esses

dois  simples  argumentos  evidenciam,  portanto,  quão ilusória  é  a

busca de solução de conflitos federativos de competência através

de reformas “linguísticas” do texto constitucional.

Em  realidade,  soluções  mais  efetivas  para  eventuais  conflitos

federativos  certamente  resultarão  do  uso  de  mecanismos  de

cooperação e coordenação estatal.  Cooperação significa trabalho

conjunto  entre  níveis  políticos.  Coordenação  representa

alinhamento  de  decisões  políticas  e  administrativas  entre  níveis

políticos.  Nesse  sentido,  coordenação  tem  como  pressuposto

cooperação e comunicação.  Mas,  poderia  o leitor  indagar,  o  que

isso tem a ver com regulação sustentável de infraestruturas?

A resposta é simples. Os conflitos decisionais típicos de estruturas

federativas atingem toda forma de regulação e, por conseguinte, a

regulação  de  infraestruturas  públicas  e  privadas.  Nesse  sentido,

cooperação  e  coordenação  regulatória  são  mecanismos  que

permitem evitar conflitos espaciais ou funcionais de infraestruturas.

Além  disso,  tais  mecanismos  de  compatibilização  política  são

igualmente  pró-sustentabilidade,  na  medida  em  que  viabilizam

trocas de informações sobre as realidades dos e nos diversos níveis

políticos.  Em  outras  palavras,  a  cooperação  e  coordenação

federativa permitem, por exemplo,  que a União entre em contato

com anseios de Municipalidades e de comunidades locais ao traçar

uma estratégia de incrementação de infraestruturas de transporte

ou de produção de energia. Através da cooperação, o ente político

responsável por certa política de infraestrutura é capaz de conhecer

e,  mais  importante,  de  considerar  em seu processo decisório  os

diversos  elementos  ambientais,  sociais  e  econômicos  que

circundam o objeto de sua decisão. O trabalho conjunto dos entes

políticos em matéria  regulatória  lhes concede a visão global  dos
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cenários  regulados,  dando-lhes  subsídios  para  a  elaboração  de

políticas mais adequadas e sustentáveis desde o nível local até o

nível federal.

A  despeito  dessas  qualidades,  a  consolidação  de  um  direito

administrativo  verdadeiramente  cooperativo  parece  ainda  distante

no Brasil. É verdade que, desde a década de 1980, sente-se a forte

ampliação  dos  chamados  “sistemas  administrativos”,  ou  seja,  de

conjuntos de entidades públicas de mais de um ente político que

unem esforços  na  execução  de  determinada  política  pública,  tal

como se vislumbra no Sistema Nacional de Defesa do Consumidor

(SNDC),  no  Sistema  Nacional  de  Gerenciamento  de  Recursos

Hídricos  (SINGREH),  no  Sistema  Único  de  Saúde  (SUS)  ou  no

Sistema Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA). Ainda assim, em

muitos setores extremamente relevantes para o país e em que as

infraestruturas  exercem  um  papel  estratégico,  nota-se  certo

isolamento  normativo-organizacional  das  entidades  federativas,

sobretudo as  federais,  em relação aos  interesses  e  anseios  dos

outros entes.

Esse isolamento torna-se claro quando, por exemplo, examinam-se

as leis de algumas agências reguladoras federais.8 De certa forma,

o  distanciamento  dos  entes  reguladores  nos  diferentes  níveis

políticos  tem  a  ver  com  histórica  tendência  centralizadora  do

federalismo brasileiro, de um lado, e com a contínua omissão do

legislador  na  criação  de  eficientes  mecanismos  de  cooperação

federativa para os mais diversos sistemas regulatórios, de outro. E

tal omissão talvez decorra da própria estrutura do Poder Legislativo

brasileiro,  deficiente  na verdadeira  representação dos entes  quer

porque o Senado não contém efetivos representantes dos governos

estaduais  (senão  pessoas  diretamente  eleitas  pelo  povo  sem

necessária  vinculação  com  o  governo  do  Estado  que  irão

representar),  quer  porque  o  Legislativo  estadual  prescinde  de

representantes de Municípios  ou microrregiões intraestaduais  (na

medida em que sua estrutura é monocameral e independente de
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equânime representatividade microrregional).

É preciso, contudo, superar essas deficiências para que se efetive,

no  Brasil,  um  verdadeiro  federalismo  cooperativo.  Cooperação

federativa  não  é  algo  que  decorre  de  uma  mera  citação

constitucional.  A  cooperação  e  a  coordenação federativa  exigem

uma  transformação  do  direito  administrativo  organizacional  no

sentido  de  se  obrigar  crescentemente  as  entidades  e  os  órgãos

públicos  a  agirem  com  respeito  e  consideração  aos  anseios,

interesses e peculiaridades de todos os entes da federação. Não há

federalismo cooperativo sem direito administrativo cooperativo.

 

4 O desafio socioambiental

Outro desafio que obsta a regulação sustentável de infraestruturas

refere-se  à  compatibilização  da  construção,  instalação  e

funcionamento  de  grandes  infraestruturas  com  a  proteção  do

ambiente socioambiental.  Esse debate é relevante na medida em

que  as  grandes  infraestruturas  energéticas,  logísticas  e  mesmos

sociais  vêm  geralmente  acompanhadas  de  graves  impactos

negativos ao meio ambiente urbano, cultural, laboral e ambiental.

Imagine-se  a  construção  de  uma  grande  usina  hidrelétrica  no

território  de  um  Município  pouco  populoso.  Em  um  espaço  de

poucos  anos,  esse  empreendimento  infraestrutural  dará  causa  à

multiplicação  da  população  local  e  esse  incremento  demográfico

não  será  obviamente  uniforme,  uma  vez  que  grande  parte  dos

trabalhadores  será  do  sexo  masculino.  Nesse  simples  cenário

hipotético,  não  é  preciso  muito  para  se  concluir  que  o

empreendimento causará sérios impactos para o ambiente regional

em  geral.  Para  além  dos  prováveis  efeitos  devastadores

diretamente acarretados pela hidrelétrica para a fauna e para a flora

regional, provavelmente se elevarão, nas áreas urbanas afetadas,

as  taxas  de  criminalidade,  de  prostituição,  de  utilização  de

infraestruturas sociais (como escolas e hospitais), de utilização de
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serviços públicos econômicos (como telefonia fixa,  energia e gás

canalizado) e de conflitos laborais. Esse simples exercício ilustrativo

revela, claramente, como o incremento de grandes infraestruturas

influencia o equilíbrio socioambiental de uma determinada região.

Por  essa  razão,  mostra-se  imprescindível  pensar  as  políticas  de

infraestrutura  de  maneira  socioambientalmente  responsável,  ou

seja, de sorte a conciliar todos os aspectos sociais, ambientais e

econômicos  relacionados  ao  empreendimento.  Nessa  linha  de

pensamento, a ideia de sustentabilidade9 demanda que os impactos

de  tais  empreendimentos  não  sejam  analisados  de  modo

monotemático,  nem de modo temporal  e espacialmente restritivo.

Sustentabilidade  exige  análises  complexas  de  cenários  fáticos,

incluindo  considerações  sobre  as  transformações  das  realidades

local,  estadual,  nacional  e  internacional,  bem como os  impactos

sobre a cultura, a natureza, o mercado de trabalho e o meio urbano

tanto  para  as  gerações  presentes  quanto  para  as  futuras.10

Portanto, as políticas públicas de incremento de infraestrutura que

se pretendem verdadeiramente sustentáveis devem assumir caráter

intersetorial,  interfederativo  e  intertemporal,  superando  a  mera

consideração técnica de um empreendimento ou obra em si. Nesse

contexto,  a  regulação  sustentável  imporá  necessariamente  a

consideração das seguintes indagações:

a) Quais os impactos da infraestrutura para o ambiente natural,

cultural, urbano e laboral no nível local?

b) Quais os impactos da infraestrutura para o ambiente natural,

cultural, urbano e laboral no nível nacional?

c) Quais os impactos da infraestrutura para o ambiente natural,

cultural, urbano e laboral no nível global?

d)  Qual  a  relevância  dos  impactos  frente  aos  interesses

públicos  primários  e  secundários  envolvidos,  ainda  que

indiretamente?
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e)  Quais as soluções técnicas viáveis  para compatibilizar  os

interesses  no  incremento  da  infraestrutura  com  outros

interesses afetados?

f)  Qual  o  melhor  dimensionamento  para  a  infraestrutura  em

vista de seus impactos socioambientais?

g) Em que medida a infraestrutura atende a interesses atuais

sem  comprometer  significativamente  os  interesses  jurídicos

tuteláveis de gerações futuras?

Como se vislumbra, a formulação de um método de análise, ainda

que  rudimentar,  para  a  avaliação  da  sustentabilidade  de

infraestruturas  envolve  múltiplas  interrogações.  O  desafio

socioambiental  das  infraestruturas,  portanto,  não  decorre

exatamente de problemas quanto à compreensão do que venha a

ser sustentabilidade. O problema na concretização de uma política

sustentável  de  infraestruturas,  em  realidade,  tem  raízes  em

aspectos  organizacionais,  institucionais  e  operacionais  das

entidades responsáveis  pela  regulação desses elementos físicos.

São os arranjos institucionais ou procedimentos operacionais que,

muitas  vezes,  desestimulam  a  aplicação  de  métodos  decisórios

pró-sustentabilidade.

Tal  como  dito  anteriormente,  a  regulação  de  infraestruturas,

sobretudo  no  Brasil  atual,  vem  sendo  realizada  por  entidades

públicas especializadas em segmentos de mercado. Tais entidades

geralmente  são  criadas  na  forma  de  autarquias  especiais  com

competências  bem  delimitadas  e  fortemente  protegidas  contra

influências  —  ainda  que  legítimas  —  da  Administração  Pública

Direta.11 Tamanha relevância tem ganhado esse fenômeno que, no

âmbito acadêmico, o direito administrativo passou a dar lugar a um

direito das telecomunicações, direito da energia, direito do petróleo

etc.  —  muitas  vezes  estudados  como  ramos  autônomos  sem

qualquer  preocupação  com  os  princípios  e  institutos  gerais  da

Administração  Pública.  A  criação  dessas  pretensas  “novas
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disciplinas”  é  a  prova  maior  de  que  a  setorialização  da

Administração  Pública  também  invadiu  a  ciência  do  direito

administrativo.

Ocorre  que  esse  movimento  de  agencificação,  acompanhado  de

forte setorialização e tecnização da atividade regulatória estatal dos

setores  e  suas  infraestruturas,  bem  como  de  uma  consequente

multiplicação  de  ramos  jurídicos  especializados,  cria  uma

dificuldade primária à construção de visões globais sobre problemas

e  questões  reguladas.12  Nesse  cenário,  a  atuação  do  Estado

torna-se perigosamente “super especializada” e, com isso, decisões

administrativas tomadas em determinado nível político e com vistas

a  um setor  regulado específico  dificilmente  levarão  em conta  as

visões de outros entes políticos e outros setores. Exemplificando:

uma decisão elaborada por uma agência federal de energia e por

funcionários  especializados  nesse  assunto  tenderá  a  ignorar

aspectos urbanísticos, como segurança pública, educação e saúde,

nos Municípios atingidos pelo empreendimento energético. Por isso,

abstratamente, pode-se dizer que a compartimentação funcional e

decisional que marca o fenômeno do Estado regulador brasileiro —

apontada como uma de suas condições necessárias de eficiência —

desestimula  a  cooperação  e  a  coordenação  interfederativa  e

intersetorial.  Em  virtude  dessa  estrutura  organizacional  da

Administração  Pública  reguladora,  típica  do  Estado  brasileiro

pós-1988, o desafio de compatibilizar incremento de infraestruturas

e equilíbrio socioambiental cresce significativamente.

Uma  solução  para  esse  desafio  poderia  advir,  contudo,  da

ampliação  normativa  e  do  uso  prático  mais  frequentes  de

instrumentos  de  cooperação,  coordenação  e  comunicação

interfederativa  e  intersetorial  entre  entidades  reguladoras  de

serviços públicos e atividades econômicas fortemente dependentes

de infraestruturas.  Não bastasse  isso,  há  outros  mecanismos  de

que  já  dispõe  o  direito  brasileiro  atual  e  que,  de  certo  modo,

permitem à Administração Pública promover a compatibilização das
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infraestruturas com os interesses públicos primários e difusos que a

circundam  na  prática.  Dentre  eles,  vale  mencionar  o  estudo  de

impacto ambiental (EIA), o estudo de impacto de vizinhança (EIV),

bem como o acordo ambiental  e algumas normas criminais  mais

recentes.

O estudo de impacto ambiental é o instrumento preventivo clássico

para  o  controle  de  impactos  socioambientais  derivados  de

infraestruturas. Sua previsão se encontra no ordenamento jurídico

brasileiro  desde a Lei  da Política Nacional  do Meio Ambiental  e,

hoje,  encontra  raiz  na Constituição da República e  em inúmeras

resoluções específicas do Conselho Nacional de Meio Ambiente.13

De modo geral,  o  estudo de impacto  ambiental  constituirá  etapa

prévia do procedimento administrativo de licenciamento ambiental

nas situações em que a atividade que se busca licenciar apresente

riscos  de  significativo  impacto  ambiental.  É  o  caso  das  grandes

infraestruturas  públicas  e  privadas.14  Além  de  se  destinar  a

verificação  intersetorial  das  “implicações  contextuais”  das

infraestruturas tanto em nível local, quanto nacional, a sistemática

do estudo ainda permite o diálogo federativo e, com isso, a coleta

de percepções municipais, estaduais e nacionais sobre determinado

empreendimento de infraestrutura. Isso se dá por força da previsão,

na legislação, de regras específicas para participação de Municípios

e  outras  entidades  públicas  na  elaboração  dos  estudos  em

questão.15

Desde  2001,  o  estudo  de  impacto  de  vizinhança  criado  pelo

Estatuto  da  Cidade  (Lei  nº  10.257/2001,  art.  36  e  seguintes)  se

soma  ao  EIA  como  um  mecanismo  de  controle  de  impactos

urbanos,  sociais  e  ambientais  derivados  da  construção  de

infraestruturas.16  Determinado  estudo  será  igualmente  prévio  ao

procedimento de licenciamento urbanístico de obras ou atividades

públicas  ou  privadas.  Nele  deverão  ser  contemplados  os  efeitos

positivos e negativos do empreendimento em relação à qualidade

de vida da população, examinando-se, no mínimo, as implicações
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para  adensamento  populacional;  equipamentos  urbanos  e

comunitários;  uso  e  ocupação  do  solo;  valorização  imobiliária;

geração de tráfego e demanda por transporte público; ventilação e

iluminação; paisagem urbana e patrimônio natural e cultural.

O grande problema na disciplina do EIV parece estar, porém, na sua

não obrigatoriedade. Como grande parte dos instrumentos previstos

no Estatuto da Cidade, os Municípios não estão obrigados a criá-lo

e,  mesmo  quando  o  façam,  poderão  definir,  por  lei,  os

empreendimentos  e  atividades  privados  ou  públicos  que  se

sujeitarão ao estudo.  Em outras palavras,  diferentemente do que

vislumbra  no  EIA,  o  EIV  poderá  não  ser  aplicado  a  casos  de

impacto significativo ao meio urbano se o Município não o adotar

expressamente. A legislação federal, porém, poderia ter refletido a

regra  geral  do  estudo  de  impacto  ambiental,  prevista  na

Constituição,  para  esse  instrumento  de  proteção  do  ambiente

urbano,  exigindo  sua  obrigatoriedade  em  todas  as  situações  de

significativo impacto para as condições de vida na cidade.

Além do  EIV  e  do  EIA,  como  instrumentos  de  alinhamento  das

políticas de infraestrutura ao desenvolvimento sustentável, há dois

recentes dispositivos inseridos na Lei de Crimes Ambientais (Lei nº

9.605/1998  com  alteração  dada  pela  Lei  nº  11.284/2006)  que

demonstram  acentuada  relevância  para  a  superação  do  desafio

socioambiental  nas  políticas  de  incremento  de  infraestruturas.  O

primeiro deles é o acordo ambiental (art. 79-A); o segundo, o crime

de  enganosidade  ou  falsidade  de  estudos,  laudos  ou  relatórios

ambientais (art. 69-A).

O  acordo  ambiental  é  instrumento  consensual  firmado  entre  as

entidades  ambientais  integrantes  do  Sistema  Nacional  de  Meio

Ambiente (SISNAMA), de um lado, e as pessoas físicas e jurídicas

responsáveis  pela  “construção,  instalação,  ampliação  e

funcionamento  de  estabelecimentos  e  atividades  utilizadores  de

recursos  ambientais,  considerados  efetiva  ou  potencialmente

poluidores”.  Trata-se  claramente  de  um  instituto  de

Biblioteca Digital - Editora Fórum http://www.bidforum.com.br/bid/PDIprintcntd.aspx?pdiCntd=77563&...

20 de 39 05/12/2013 16:02



consensualização da relação entre  a  Administração Pública e  os

administrados no campo da regulação ambiental de infraestruturas.

Através do compromisso, cujo prazo varia de noventa dias a três

anos,  os  particulares  beneficiados  poderão  promover  as

“necessárias correções de suas atividades”, no intuito de atender às

exigências  de  proteção ambiental  impostas  pelas  autoridades  do

SISNAMA.17  Com  isso,  o  particular  responsável  pelo

empreendimento obtém a suspensão de processos administrativos

sancionadores de natureza ambiental. A imunização em relação a

ações penais e de responsabilização civil por dano ambiental não

ficam, porém, excluídas — o que pode naturalmente comprometer

os  interesses  dos  empreendedores  na  utilização  desse  tipo  de

acordo.

Além disso, registre-se outra alteração da Lei de Crimes Ambientais

que  se  afigura  bastante  relevante  para  a  proteção  do  ambiente

socioeconômico.  Trata-se  do  crime  previsto  no  art.  69-A  da  lei,

consistente  em  elaboração  ou  apresentação,  “no  licenciamento,

concessão florestal ou qualquer outro procedimento administrativo,

(de) estudo, laudo ou relatório ambiental total ou parcialmente falso

ou  enganoso,  inclusive  por  omissão”.  Referido  dispositivo  prevê

uma espécie de crime de perigo e que, portanto, dispensa resultado

concreto de dano ao bem ambiental. Não por outra razão, parte da

doutrina  tem  se  voltado  contra  tal  inovação.  Nessa  toada,  Édis

Milaré  sustenta,  entre  outras  coisas,  que  o  novo  tipo  é

desproporcional,  pois  as  sanções  nele  previstas  seriam

extremamente graves.18 Para sustentar sua crítica, pressupõe que

o bem tutelado no tipo em questão seja meramente a administração

ambiental  e,  por  isso,  as  sanções  previstas  seriam

desproporcionais.  Sustenta,  ainda,  haver violação do princípio da

isonomia, pois a legislação trataria diferentemente o administrado

que se vale de informações falsas ou enganosas em comparação

com  “o  funcionário  público  que,  constatando  a  falha,  cala-se  e

promove  deferimento  do  pedido  de  autorização,  licença  ou

permissão”.19
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Com a devida licença,  tal  crítica  parece exagerada.  É  certo  que

tanto  o  servidor  público  quanto  o  empreendedor  deveriam  ser

punidos em razão do princípio da isonomia e também é certo que a

sanção  deveria  ser  proporcional.  No  entanto,  parece  equivocado

sustentar  que  o  tipo  penal  do  art.  69-A  tutele  apenas  a

administração  ambiental.  Na  verdade,  para  além  do  bom

funcionamento do SISNAMA, o tipo protege, claramente, o ambiente

em si contra pedidos apresentados de modo distorcido ou falseado

à  Administração  Pública,  o  que  poderia  dar  margem  ao

licenciamento  de  atividades  sem  as  devidas  condicionantes,  por

exemplo. O bem tutelado é, portanto, o ambiente em geral, daí a

importância do crime em questão. O que se poderia dizer, porém, é

que a sanção para esse tipo de conduta poderia ter ficado apenas

no  âmbito  administrativo,  ou  seja,  como  sanção  administrativa,

evitando a excessiva criminalização do direito ambiental — o que,

não raro, esfumaça a lógica do sistema punitivo tríplice, composto

de sanções penais, administrativas e civis.

A despeito de críticas pontuais, torna-se patente que o ordenamento

jurídico pátrio já dispõe de alguns instrumentos e mecanismos que

visam a conciliar a necessidade de incrementação da infraestrutura

nacional  com  a  proteção  do  equilíbrio  socioambiental.  Tais

mecanismos são transdisciplinares e, por essa razão, conseguem

mitigar alguns dos efeitos nocivos gerados pela setorialização típica

do  modelo  de  Estado  regulador  atual,  impedindo  que  sua

característica fragmentação em termos de elaboração e execução

de  políticas  públicas  estimule  um  crescimento  desordenado  de

infraestruturas em detrimento da melhoria do bem-estar social e do

desenvolvimento sustentável.

 

5 O desafio procedimental

Somando-se à problemática federativa e ao desafio socioambiental,

desponta  para  a  Administração  Pública  brasileira  a  tarefa  de
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superar  incontáveis  dificuldades  procedimentais  para  que  a

regulação  sustentável  de  infraestruturas  torne-se  viável.  Melhor

dizendo: a cooperação e a coordenação interfederativa, bem como

o trabalho intersetorial  exigidos como condições de elaboração e

execução  de  políticas  sustentáveis,  demanda  que  as  diversas

entidades envolvidas nesse tipo de política nos três níveis políticos

(União,  Estados  e  Municípios)  desenvolvam  procedimentos

administrativos que tornem exequíveis as atividades de cooperação,

comunicação e coordenação.

Essa preocupação com os procedimentos para a concretização da

sustentabilidade não é exagerada. Com efeito, de nada adiantará

elaborar  políticas  sustentáveis,  se,  na  prática,  tais  políticas

tornarem-se  inviáveis  em  razão  de  dificuldades  operacionais.  É

preciso,  destarte,  que  os  procedimentos  de  fomento,  orientação,

licenciamento, autorização e, até mesmo, de sancionamento sejam

trabalhados,  no  nível  da  Administração  Pública,  de  maneira

minimamente  coerente  e  em favor  da  construção  de  uma  visão

global do Estado acerca dos problemas reais gerados pela criação e

distribuição de infraestruturas.

Sem  o  desenvolvimento  de  mecanismos  procedimentais

desburocratizados e eficientes, a execução de políticas sustentáveis

em um contexto federativo tornar-se-á certamente impossível. Aqui

se revela, portanto, um “trade-off” entre eficiência administrativa e

políticas sustentáveis. Essa tensão não é meramente imaginária ou

especulativa.  Ela  decorre,  novamente,  da  transformação  da

Administração  Pública  brasileira  em  direção  a  um  modelo

fortemente  marcado pela  atuação setorializada e tecnicizada das

entidades  reguladoras,  bem  como  pela  celeridade,  eficiência  e

economicidade que se lhes impõem o princípio geral de eficiência

para a Administração Pública (art. 37, caput, da Constituição) e o

direito  fundamental  à  duração  razoável  de  processos

administrativos (art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição).

Não que a eficiência como princípio geral do direito administrativo e
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o  direito  fundamental  à  duração  razoável  dos  processos  sejam

nocivos. Muito pelo contrário. Tais inovações representam estímulos

normativos  essenciais  à  transformação  da  Administração  Pública

brasileira  em  uma  instituição  mais  produtiva  e  digna  dos

extraordinários recursos públicos que consome. Isso não impede,

porém,  que  se  reconheça  no  plano  abstrato  uma  tensão  entre

eficiência e celeridade, de um lado, e sustentabilidade, de outro.

Como  se  sabe,  em  linha  com  a  concepção  gerencial  da

Administração  Pública  brasileira,  grande  parte  das  agências

reguladoras também gozam do status  de agências executivas, ou

seja,  entidades  beneficiárias  de  mais  ampla  autonomia

administrativa e financeira  em razão de contratos de gestão que

celebram  com  o  Ministério  que  as  supervisionam.  Ora,  um  dos

requisitos  para  a  celebração  desses  contratos  é  exatamente  a

fixação de metas de desempenho para a agência. Assim, resta claro

que  as  agências  serão  desestimuladas  a  atuar  na  busca  de

soluções  sustentáveis,  por  exemplo,  ao  deliberarem  sobre

infraestruturas, caso o custo financeiro e operacional da criação e

execução  de  políticas  sustentáveis,  dependentes  de  cooperação

intersetorial  e  interfederativa,  mostrem-se  desinteressantes  e

incompatíveis com as metas de gestão.

Para solucionar esse problema, a única saída parece consistir no

desenvolvimento  de  mecanismos  procedimentais  capazes  de

permitir um diálogo barato e veloz entre entidades reguladoras dos

mais  diversos  níveis  da  federação.  É  preciso  que  esses

mecanismos, frente ao imperativo da sustentabilidade, viabilizem a

fácil  interlocução e cooperação entre os reguladores em favor da

criação de uma visão global a respeito das implicações das políticas

de infraestruturas em um caso concreto.

Ainda  que  não  se  faça  aqui  uma  apreciação  amplíssima  dos

instrumentos disponíveis no ordenamento jurídico brasileiro, parece

evidente que a legislação brasileira tanto em matéria de regulação

de  setores  específicos,  quanto  no  tratamento  das  implicações
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socioambientais  de  atividades  e  empreendimentos  públicos  ou

privados,  está  longe  de  resolver  as  tensões  entre  eficiência

administrativa  e  busca  da  sustentabilidade.  O  exemplo  do

licenciamento de grandes empreendimentos com impacto ambiental

mostra bem essa problemática.

De  modo  geral,  as  competências  para  a  execução  de  políticas

ambientais recaem, no Brasil, sobre as três esferas da federação,

configurando política de execução comum (art. 23, inciso VI, da CF).

O  problema  natural  que  surge  nesse  cenário  diz  respeito  à

execução  simultânea do  poder  de  polícia  ambiental,  ou  seja,  de

licenciamentos  ambientais,  processos  administrativos

sancionatórios ambientais,  fiscalização ambiental  etc.  A princípio,

sendo competência comum, todos os entes políticos estariam livres

para atuar na execução dessas políticas até que se delimitassem

competências em nível legislativo.

Em matéria de licenciamento, como se sabe, não havia inicialmente

uma  regra  escrita  sobre  a  questão  da  multiplicação  de  ações

administrativas,  ou  seja,  sobre  a  multiplicação  de  procedimentos

licenciatórios. Assim, nada vedava que um mesmo empreendimento

relacionado  à  construção  de  infraestruturas  tivesse  que  ser

licenciado ambientalmente em mais de uma esfera da federação.

Para solucionar tal  situação, a Resolução CONAMA nº 237/1997,

restringiu  o  licenciamento  ambiental  a  apenas  um  “nível  de

competência”,  ou seja,  a  somente um nível  político.  Assim,  se o

licenciamento  é  realizado  pelo  IBAMA,  não  poderá  ser  exigida

licença  ambiental  pelas  entidades  ambientais  estaduais  ou

municipais participantes do SISNAMA.

Apesar dessa evolução, ainda existe no Brasil  a possibilidade de

licenciamento  múltiplo,  o  que  atinge  diretamente  as  políticas  de

infraestruturas. A licença ambiental, ainda que obtida nos três níveis

e nas três fases (prévia, de instalação e de operação), não impedirá

que  o  Estado  exija  do  empreendedor  licenças  para  o  uso  de

recursos hídricos, bem como licenças urbanísticas e outras que se
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façam  necessárias.  Assim,  a  análise  de  um  empreendimento

torna-se  extremamente  vagarosa  na  Administração  Pública

brasileira.

Vale  lembrar,  porém,  que  problemas  do  gênero  não  são

necessariamente insuperáveis. Na federação alemã, por exemplo, o

desafio procedimental  também suscita problemas e, no intuito de

solucioná-lo  administrativamente,  foram  criados  institutos  com  o

efeito  concentrativo  de  decisões  administrativas

(“Konzentrationswirkung”),  bem  como  as  autorizações

administrativas tácitas ou fictícias (“Genehmigungsfiktion”).

O  efeito  concentrativo  constitui  uma  ferramenta  fundamental  à

compatibilização  de  procedimentos  administrativos,  inclusive  de

licenciamento  de  infraestruturas  e  outros  empreendimentos,  em

contextos federativos. De acordo com essa sistemática, uma licença

ou  autorização  pode  abranger,  em  si,  outras  licenças  ou

autorizações, evitando, com isso, a multiplicação de procedimentos

de controle  preventivo de atividades privadas pela  Administração

Pública. Na sua modalidade formal, o efeito concentrativo impõe a

substituição  do  procedimento  administrativo  de  outros  órgãos

públicos,  porém  mantém  a  obrigação  de  o  órgão  atuante,

responsável  pelo  procedimento  concentrado,  examinar  tanto  o

direito material sob sua competência quanto o direito material que

seria  averiguado nos procedimentos que foram concentrados (ou

substituídos).  Assim,  na  modalidade  formal,  caso  determinada

autoridade  federal  concentrasse  procedimentos  de  licenciamento

ambiental  e  de  licenciamento  para  uso  de  recursos  hídricos  de

competência de autoridades diversas, teria que realizar uma análise

tanto do direito ambiental, quanto das normas do direito das águas.

Em  outras  palavras,  a  concentração  procedimental  formal  não

significa  redução  dos  requisitos  materiais  para  a  expedição  de

autorização  ou  licença  solicitada  pelo  particular/empreendedor.

Diferentemente,  na  modalidade  concentrativa  material,  os

procedimentos  são  concentrados  em  um  só  e  este  substitui

inclusive  o  exame  do  direito  material  que  seria  realizado  nos
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procedimentos  substituídos.  Exemplo  disso  ocorreria  caso  o

licenciamento  ambiental  por  entidade  federal  substituísse

diretamente  o  licenciamento  urbanístico,  inclusive  suplantando  a

análise do direito urbanístico local.

Ora, o mecanismo de concentração procedimental e do respectivo

efeito  concentrativo  de  certas  decisões  administrativas  apresenta

inegável  utilidade  na  redução  das  tensões  derivadas  de  uma

Administração Pública federativa, permitindo que a ação pública se

torne mais célere, eficiente e compatível com a segurança jurídica.

Afinal,  para  além  do  prejuízo  temporal,  também  é  certo  que  a

pluralidade de procedimentos de licenciamento ou autorização em

contextos federativos e complexos ainda contribui fortemente para a

ampliação da insegurança jurídica, por exemplo, pelo aumento de

risco de que um empreendimento particular seja licenciado por um

órgão público  de certo  setor,  mas proibido  por  órgãos de outros

setores.  Coibindo  esses  riscos  adversos,  felizmente,  no  Brasil,

alguns Estados da federação têm empregado a concentração de

procedimentos, inclusive em relação ao licenciamento ambiental de

infraestruturas.20

Mesmo que não exista ou não se aceite o efeito concentrativo das

decisões  administrativas  em  alguns  ordenamentos  jurídicos,  há

outros meios que permitem conciliar as atividades de licenciamento

ou  autorização  estatal,  por  exemplo,  em  matéria  de

empreendimentos  de  infraestrutura,  e  a  eficiente  ação  que  se

espera da Administração Pública.

Um  exemplo  desse  tipo  de  mecanismo  é  a  autorização  fictícia,

inserida no direito  alemão e em outros sistemas europeus como

instituto  geral  por  força  de  medidas  da  União  Europeia  para

estimular  a integração de serviços.21 Trata-se,  simplificadamente,

de uma espécie de ato administrativo fictício22 pelo qual, segundo

Johannes Caspar, uma decisão administrativa benéfica ao particular

e  autorizativa  de algum comportamento  seu  é  considerada dada
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não em virtude de um ato de vontade da autoridade pública, mas

sim por força do decurso de um prazo previsto na legislação e não

observado  pela  autoridade  competente  para  expedir  a  decisão

autorizativa.23 De acordo com Jachmann, para coibir a demora em

benefício  da  celeridade  da  ação  pública,  cria-se  uma  ficção  de

direito  público,  ou  seja,  supõe-se  existente  uma  autorização  ou

licença que, na verdade, jamais foi expedida.24

A despeito de todas as críticas e elogios que rondam o instituto da

autorização fictícia, fato é que tal instrumento destina-se a impedir

que a multiplicação de procedimentos licenciatórios — por  vezes

necessária para garantir uma política sustentável — não sirva como

um empecilho ao bom funcionamento da Administração Pública e à

proteção do direito fundamental  à duração razoável  do processo.

Assim,  ainda  que,  para  empreendimentos  de  infraestrutura  seja

necessário manter um sistema de múltiplo licenciamento favorável

ao exame dos impactos intersetoriais de um empreendimento, as

tensões eventualmente decorrentes de uma Administração Pública

fragmentada,  setorializada  e  federalizada  poderão  ser,  de  certa

forma, mitigadas pela figura das autorizações ou licenças fictícias.

 

6 Conclusão

Este  breve  ensaio  objetivou  relacionar  a  regulação  de

infraestruturas, de um lado, e a noção de sustentabilidade de outro.

Para tanto, partiu de uma conceituação primária e resumida do que

se  entende  por  infraestrutura,  regulação  de  infraestrutura  e

sustentabilidade.  Disso  se  extraiu  um  conceito  de  regulação

sustentável  de  infraestruturas,  que  pode  ser  resumido  como  o

conjunto de “atividades estatais,  da União, dos Estados e/ou dos

Municípios,  de  fomento  e  controle  (via  poder  de  polícia)  das

atividades  de  construção,  ampliação,  gestão  e  uso  de

infraestruturas,  públicas  ou  privadas,  a  favor  da  proteção  das

liberdades econômicas, da promoção de direitos fundamentais e da
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consecução de interesses públicos primários”.

A formulação de um conceito  de regulação sustentável  no plano

teórico, entre outras coisas, tem a utilidade de revelar os problemas

que a estrutura atual da Administração Pública brasileira gera para

a consecução da sustentabilidade, ou melhor, a transformação do

crescimento  econômico  e  da  multiplicação  quantitativa  de

infraestruturas em verdadeiro desenvolvimento, entendido, na boa

síntese de Bercovici, como “condição necessária para a realização

do  bem-estar  social”,  promovida  pelo  Estado  através  do

planejamento.25

A  partir  da  noção  de  regulação  sustentável  como  instrumento

essencial  para  a  transformação  qualitativa  do  crescimento  em

desenvolvimento,  buscou  este  ensaio  examinar  três  desafios

principais que deverão ser superados pela Administração Pública

brasileira no campo da gestão de infraestruturas para se atingir a

sustentabilidade,  a  saber:  o  desafio  federativo;  o  desafio

socioambiental e o desafio procedimental.

O primeiro consiste na necessidade de se superar a fragmentação

que a estrutura tripartite  da federação brasileira necessariamente

cria, dificultando a cooperação intergovernamental e, o que é mais

importante,  uma  visão  global  das  implicações  locais,  regionais,

nacionais  e  até  internacionais  da  regulação  de  infraestruturas

específicas. Sem a visão global dos problemas relativos ao aporte e

funcionamento,  sobretudo,  de grandes infraestruturas logísticas  e

energéticas,  dificilmente  as  entidades  públicas  responsáveis  pela

regulação  desses  elementos  serão  capazes  de  encontrar

alternativas  políticas  e  técnicas  viáveis  para  a  promoção  da

sustentabilidade.

O segundo desafio diz respeito às dificuldades que a setorialização

e a fragmentação do modelo regulatório adotado em meados da

década  de  1990  no  Brasil  geram  para  a  compreensão

transdisciplinar  e  intersetorial  dos  problemas  sociais,  ambientais,
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urbanos e econômicos presentes na regulação de serviços públicos

e atividades econômicas altamente dependentes do incremento de

infraestruturas. Nesse particular, mostrou-se a relevância do uso de

mecanismos  transdisciplinares  previstos  no  direito  urbanístico  e

ambiental  para  o  controle  dos  efeitos  e  impactos  negativos  de

infraestruturas para o equilíbrio ambiental geral, dando-se destaque

ao estudo de impacto ambiental  (EIA),  ao estudo de impacto de

vizinhança (EIV),  bem como ao acordo ambiental  e  ao crime de

falseamento  de  procedimentos  licenciatórios  —  dois  institutos

introduzidos em 2006 na Lei de Crimes Ambientais.

O terceiro desafio, por fim, reside na complexidade procedimental

que a consolidação de políticas públicas sustentáveis traz consigo.

Com efeito, na medida em que sustentabilidade exige pluralidade de

visões  e  análises  complexas,  ela  demanda  a  multiplicação  da

atuação  preventiva  da  Administração  Pública  nos  mais  diversos

níveis da federação. Em matéria de regulação de infraestruturas,

isso  significa  um  aumento  de  procedimentos  de  licenciamento,

autorização, fiscalização e sancionamento baseados no poder de

polícia da Administração Pública. Essa multiplicação, por sua vez,

tem um custo temporal, financeiro e operacional, ou seja, torna o

controle estatal  de empreendimentos a princípio mais lento,  mais

caro  e  mais  instável.  Por  essa  razão,  impõe-se  a  criação  de

mecanismos  que  sejam  capazes  de  reduzir  as  tensões  entre  a

busca de sustentabilidade, de um lado, e custos procedimentais, de

outro.  No  Brasil,  porém,  tal  discussão  ainda  merece  extremo

aprofundamento.  Entre  outras  coisas,  é  preciso  debater  em que

medida  institutos  como  o  da  “concentração  procedimental”  e  da

“autorização  ou  licença  fictícia”,  já  empregados  em  outros

ordenamentos jurídicos, poderão ser úteis ao bom funcionamento

da Administração Pública pátria.

Através  do  apontamento  desses  três  desafios  exemplificativos,

espera-se  ter  demonstrado  que  a  consecução  da  regulação

sustentável de infraestruturas não depende de simples esforços ou

da mera boa vontade de um ou outro agente, órgão ou entidade
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pública. Pensar de maneira sustentável, ainda mais em um contexto

federativo, significa ser capaz de descobrir e avaliar as implicações

de uma atividade,  serviço  ou  infraestrutura  de  modo intersetorial

(nas mais diversas áreas), interespacial (desde o espaço local até o

espaço  internacional)  e  transgeracional  (para  as  gerações

presentes e futuras). Nesse sentido, cumpre à ciência do direito, em

auxílio  aos  Poderes  do  Estado,  colaborar  com  a  formulação  de

mecanismos e ferramentas que permitam a execução de políticas

sustentáveis,  superando  os  obstáculos  impostos  pela  estrutura

federativa  brasileira,  pelo  movimento  de  setorialização  e  de

isolamento  das  entidades  regulatórias,  bem  como  pelas

complexidades procedimentais que entram em choque com a ideia

de boa Administração Pública.

 

1  Fernando  Fróes  sustenta  haver  uma  diferenciação  entre  obra

pública e infraestrutura pública. Nas palavras do autor, “não se deve

confundir  o  conceito  de  uma  simples  obra  pública  como  a

construção de um hospital, uma praça ou um monumento, com o de

uma  infraestrutura  pública.  A  infraestrutura  pública  agrega  os

seguintes  elementos:  (a)  itens  não  tangíveis  —  por  exemplo,  a

infraestrutura de telecomunicações envolve o uso de serviços de

informática e de ondas de rádio para transmissão; (b) o conceito de

rede,  devendo  ser  diferenciados  os  três  tipos  existentes  —  as

rodovias  e  ferrovias,  exemplos  de  redes  contínuas;  os  portos  e

aeroportos,  exemplos  de  redes  descontínuas;  os  sistemas  de

abastecimento de água e de energia elétrica, exemplos de redes

únicas, que geralmente não são duplicadas, por razões técnicas ou

econômicas. A infraestrutura pública permite alcançar os distintos

pontos  de  uma  rede  para  uma  finalidade  concreta.  As  obras

públicas, ao contrário, são pontuais, portanto, não constituem uma

rede,  no  sentido  de  que  não  estão  conectadas  a  outros

equipamentos;  (c)  a  vontade  do  Poder  Público  de  exercer  um

domínio  especial  e  específico,  estabelecido  em  lei,  para  os
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equipamentos,  investimentos  e  serviços  propiciados  pela

infraestrutura  pública,  tendo  em  vista  ser  de  interesse  geral  da

população”. Cf. FRÓES, Fernando. Infraestrutura pública: conceitos

básicos, importância e a intervenção governamental. In: CARDOSO,

José Eduardo Martins et al. (Org.). Curso de direito administrativo

econômico. São Paulo: Malheiros, 2006, v. 2, p. 222. Essa reflexão

é válida. No entanto, parece mais correto dizer que a obra pública é

conceito  menor  que,  muitas  vezes,  não  esgota  a  ideia  de

infraestrutura  de um serviço público ou atividade econômica.  Em

outras  palavras,  é  preferível  sustentar  que  obra  pública  e

infraestrutura pública não são dois conceitos que se colocam lado a

lado,  mas  sim  que  o  segundo  é  mais  amplo  que  o  primeiro,

principalmente quando se pensa em infraestrutura de rede. Sobre

as  redes  especificamente,  cf.,  entre  outros,  SANTOS,  Milton.  A

natureza do espaço: técnica e tempo, razão e emoção. São Paulo:

Edusp, 2002. p. 261, e MARRARA, Thiago. Bens públicos: domínio

urbano: infra-estruturas. Belo Horizonte: Fórum, 2007. p. 241 et seq.

2 Acerca da relação entre infraestruturas e direitos fundamentais,

cf.,  entre  outros,  BAYLISS,  Kate.  Privatization  and  Poverty:  the

Distributional Impact of Utility Privatization. Manchester: Center on

Regulation  and  Competition  –  University  of  Manchester.  Working

Paper,  n.  16, 2003; SILVA, Ricardo Toledo. Infraestrutura urbana,

necessidades sociais e regulação pública. Rio de Janeiro: Instituto

de  Pós-Graduação  em  Planejamento  Urbano  e  Regional  da

Universidade  Federal  do  Rio  de  Janeiro,  2003,  e  MARRARA,

Thiago.  Regulação  local  de  infraestruturas  e  direitos  urbanos

fundamentais. Revista Jurídica da Presidência da República, v. 8,

2007. Edição digital.

3 Ambiente, nesse contexto, deve ser entendido em sentido amplo,

ou seja, como ambiente natural, urbano/artificial, cultural e social.

4  Cf.  ALFONSIN,  Betânia de Moraes.  O Estatuto da Cidade e a

construção de cidades sustentáveis, justas e democráticas. Boletim
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de Direito Administrativo, mar. 2002, p. 453 et seq.

5  É  preciso  esclarecer  o  que  se  entende,  aqui,  por  conflito

infraestrutural.  Tais  conflitos  envolvem basicamente  a  criação  de

uma infraestrutura que, espacialmente, entre em choque com outra

(e.  g.:  criação  de  uma  hidrovia  em  rio  que  seria  utilizado  para

produção  de  energia)  ou  a  criação  de  infraestrutura  física  que

inviabilize ou prejudique outras, a despeito de não se encontrarem

em efetivo choque territorial ou espacial.

6  Como  já  defendemos  alhures,  as  infraestruturas  públicas  ou

privadas,  como  objetos  de  propriedade,  devem  cumprir  funções

sociais  por  força  do  art.  5º,  inciso  XXIII  da  Constituição  da

República. Ainda que a legislação seja omissa em uma regra geral

a  respeito  do tema,  a função social  das infraestruturas  deve ser

compreendida como decorrência de funções sociais dos bens que a

compõem e dos territórios em que elas se inserem. A respeito, cf.

MARRARA, Thiago. Intervenção do Estado na propriedade de redes

de infraestrutura. Revista da Faculdade de Direito da Universidade

de São Paulo, v. 98, p. 379 et seq., 2003.

7 Para um panorama da distribuição de competências na federação

brasileira em matéria de infraestruturas, cf. o excelente estudo de

FRÓES,  Fernando.  Infraestrutura  pública:  conceitos  básicos,

importância  e  a  intervenção governamental.  In:  CARDOSO, José

Eduardo  Martins  et  al.  (Org.).  Curso  de  direito  administrativo

econômico. São Paulo: Malheiros, 2006. v. 2, p. 223-224.

8 Das leis de criação e disciplina das agências reguladoras federais,

poucas se preocupam efetivamente com a cooperação e integração

federativa. Bons exemplos de norma pró-cooperação encontram-se

na Lei nº 10.233/2001, que cria a ANTAQ e a ANTT e disciplina as

atribuições do CONIT. Esse conselho detém, entre outras coisas, a

função  de  compatibilizar  as  políticas  de  transporte  dos  diversos

entes  políticos  e  estipular  diretrizes  para  a  integração  física  dos

elementos do sistema viário (art. 5º, inciso II e 6º, inciso III); e na Lei
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nº 9.984/2000, que cria a ANA e prevê a articulação da agência com

Estados  e  Municípios  no  planejamento  e  promoção  de  ações

destinadas  a  prevenir  ou  minimizar  os  efeitos  de  secas  e

inundações (art. 4º, inciso X).

9  Sobre  sustentabilidade  e  riscos  ambientais,  AUGUSTO,  Lia

Giraldo  da  Silva.  Saúde  e  vigilância  ambiental:  um  tema  em

construção. Epidemiologia e Serviços de Saúde, v. 12, n. 4, p. 179,

2003.

10 Vale registrar que a sustentabilidade foi corretamente erigida, no

direito brasileiro, à qualidade de princípio de política urbana. Nos

termos do art. 2º, inciso VIII do Estatuto da Cidade, a política de

desenvolvimento urbano deve se pautar pela “adoção de padrões

de produção e consumo de bens e serviços e de expansão urbana

compatíveis com os limites da sustentabilidade ambiental, social e

econômica do Município e do território sob sua área de influências”.

11 Acerca das relações entre agências reguladoras e Administração

Pública Direta, cf., entre outros, MARRARA, Thiago. A relação entre

Ministérios e agências reguladoras. In: ARAGÃO, Alexandre Santos

de  (Org.).  O poder  normativo  das  agências  reguladoras.  Rio  de

Janeiro: Forense, 2006. p. 309.

12 Nunca é demais lembrar, no sentido do exposto por Lia Augusto,

que  “o  modelo  cartesiano-positivista  de  ciência,  por  seu  caráter

compartimentado, monocausal, controlado e autoritário, não permite

a  análise  global  da  realidade,  mas  apenas  atua  em  fragmentos

dela”.  Cf.  AUGUSTO,  Lia  Giraldo  da  Silva.  Saúde  e  vigilância

ambiental:  um tema em construção.  Epidemiologia e Serviços de

Saúde, v. 12, n.  4,  p.  184, 2003. A criação de novas disciplinas,

muitas vezes depreendidas das raízes maiores do direito público,

tende  a  levar  o  problema  do  modelo  cartesiano-positivista  ao

extremo.

13 Conferir, respectivamente, a Lei nº 6.938/1981 (art. 9º, incisos III
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e  IV);  a  Constituição  da  República  (art.  225,  §1º,  inciso  IV)  e

Resoluções CONAMA nº 01/1986 e nº 237/1997.

14 De modo geral, nos termos da Resolução CONAMA nº 1/1986,

dependem  de  estudo  de  impacto  ambiental  as  seguintes

infraestruturas: estradas de rodagem com duas ou mais faixas de

rolamento;  ferrovias;  portos  e  terminais  de  minério,  petróleo  e

produtos químicos; aeroportos; oleodutos, gasodutos, minerodutos,

troncos  coletores  e  emissários  de  esgotos  sanitários;  linhas  de

transmissão de energia elétrica com determinado potencial; obras

hidráulicas  para  exploração  de  recursos  hídricos,  tais  como:

barragem para fins hidrelétricos, infraestrutura de saneamento ou

de  irrigação,  abertura  de  canais  para  navegação,  drenagem  e

irrigação,  retificação  de  cursos  d’água,  abertura  de  barras  e

embocaduras,  transposição  de  bacias,  diques;  aterros  sanitários,

processamento e destino final de resíduos tóxicos ou perigosos; e

usinas de geração de eletricidade de determinada potência. Regras

especiais  sobre  o  estudo  de  impacto  ambiental  e  licenciamento

ambiental para grandes infraestruturas constam, por exemplo, das

Resoluções  CONAMA  nºs  06/1987  (energia  elétrica),  05/1988

(saneamento  básico),  23/1994  (atividades  petrolíferas),  249/2004

(empreendimentos ferroviários) etc.

15  Nos termos do art.  10  da Resolução CONAMA nº  1/1986,  “o

órgão  estadual  competente,  ou  o  IBAMA  ou,  quando  couber,  o

Município  terá um prazo para se manifestar  de forma conclusiva

sobre o RIMA apresentado”. Essa norma é reforçada pelo art. 11,

§1º  da  mesma  Resolução,  pelo  qual  “os  órgãos  públicos  que

manifestarem interesse,  ou  tiverem relação direta  com o projeto,

receberão  cópia  do  RIMA,  para  conhecimento  e  manifestação”.

Note-se,  ainda,  que  o  Estatuto  da  Cidade  também  criou  regras

importantes de proteção dos Municípios frente a grandes projetos

de  infraestruturas.  No  art.  2º,  inciso  XIII,  o  Estatuto  obriga  a

“audiência do Poder Público municipal e da população interessada

nos processos de implantação de empreendimentos ou atividades
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com  efeitos  potencialmente  negativos  sobre  o  meio  ambiente

natural ou construído, o conforto ou a segurança da população”. De

outra  parte,  o  art.  41,  §1º  obriga que,  no caso de realização de

empreendimentos ou atividades de significativo impacto ambiental,

os  recursos  técnicos  e  financeiros  para  a  elaboração  do  plano

diretor  estejam  inseridos  entre  as  medidas  de  compensação

determinadas pelo órgão ambiental responsável pelo licenciamento.

16  Com  efeito,  o  art.  38  do  Estatuto  é  claro  ao  afirmar  que  “a

elaboração do EIV não substitui  a  elaboração e a aprovação de

estudo prévio de impacto ambiental (EIA), requeridas nos termos da

legislação ambiental”.

17 Do acordo constarão, obrigatoriamente: a) o nome, a qualificação

e  o  endereço  das  partes  compromissadas  e  dos  respectivos

representantes legais; b) o prazo de vigência do compromisso, que,

em função da complexidade das obrigações nele fixadas, poderá

variar entre o mínimo de noventa dias e o máximo de três anos,

com possibilidade de prorrogação por igual período; c) a descrição

detalhada  de  seu  objeto,  o  valor  do  investimento  previsto  e  o

cronograma  físico  de  execução  e  de  implantação  das  obras  e

serviços exigidos, com metas trimestrais a serem atingidas; d) as

multas  que  podem  ser  aplicadas  à  pessoa  física  ou  jurídica

compromissada e  os  casos  de  rescisão,  em decorrência  do não

cumprimento das obrigações nele pactuadas e e) o foro competente

para dirimir litígios entre as partes.

18 MILARÉ, Édis. Direito do ambiente: a gestão ambiental em foco:

doutrina  jurisprudência,  glossário.  6.  ed.  São  Paulo:  Revista  dos

Tribunais, 2009. p. 448. Vale a transcrição da crítica: “de fato, não

há como não se espantar com a aberrante desproporção entre a

importância  do  ‘bem  jurídico’  penalmente  tutelado  (no  caso,  a

administração ambiental) e a gravidade da sanção (pena) prevista

para  a  conduta  tipificada  como  crime  (aqui,  a  elaboração  ou

apresentação, em qualquer procedimento administrativo, de estudo,
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laudo  ou  relatório  ambiental  total  ou  parcialmente  falso  ou

enganoso, inclusive por omissão)”.

19 Em arremate, conclui o autor que, “a infeliz criação desse tipo

penal descrito no art. 69-A da Lei de Crimes Ambientais, além de

vulneradora  dos  princípios  constitucionais  antes  auferidos,  acaba

por  operando  em  prejuízo  do  meio  ambiente,  cuja  proteção  e

monitoramento sempre dependerão de trabalhos técnico-científicos

de  profissionais  gabaritados  e  honestos,  nem  todos  dispostos  a

correr  o  risco  de  se  verem,  por  qualquer  razão,  processados

criminalmente  por  seus  pontos  de  vista,  que  podem não  ser  os

mesmos defendidos pelo órgão ambiental” (MILARÉ, Édis. Direito

do ambiente: a gestão ambiental em foco: doutrina jurisprudência,

glossário. 6. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. p. 450).

20  No  Estado  de  São  Paulo,  a  Lei  nº  13.542/2009  alterou  os

procedimentos  de  licenciamento.  De  acordo  com  a  nova

sistemática, o empreendedor solicitará a licença à CETESB, a qual

concentra os pedidos de licenças que, antes, eram expedidas por

quatro departamentos do Sistema Estadual  de Meio Ambiente,  a

saber:  o  Departamento  Estadual  de  Proteção  dos  Recursos

Naturais (DEPRN), o Departamento de Uso do Solo Metropolitano

(DUSM),  o  Departamento  de  Avaliação  de  Impacto  Ambiental

(DAIA) e a própria CETESB. Com isso, operou-se no Estado de São

Paulo  a  unificação e  a  centralização do licenciamento  dentro  da

estrutura da CETESB, tornando tal procedimento mais ágil e barato.

21 Na lei de processo administrativo alemã, a licença fictícia vem

prevista de maneira explícita no art. §42A nos seguintes termos: “(1)

Eine  beantragte  Genehmigung  gilt  nach  Ablauf  einer  für  die

Entscheidung  festgelegten  Frist  als  erteilt  (Genehmigungsfiktion),

wenn  dies  durch  Rechtsvorschrift  angeordnet  und  der  Antrag

hinreichend  bestimmt  ist.  Die  Vorschriften  über  die  Bestandskraft

von Verwaltungsakten und über das Rechtsbehelfsverfahren gelten

entsprechend.  (2)  Die  Frist  nach  Absatz  1  Satz  1  beträgt  drei
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Monate,  soweit  durch  Rechtsvorschrift  nichts  Abweichendes

bestimmt  ist.  Die  Frist  beginnt  mit  Eingang  der  vollständigen

Unterlagen. Sie kann einmal angemessen verlängert werden, wenn

dies wegen der Schwierigkeit  der Angelegenheit  gerechtfertigt  ist.

Die Fristverlängerung ist zu begründen und rechtzeitig mitzuteilen.

(3) Auf Verlangen ist demjenigen, dem der Verwaltungsakt nach §41

Abs.  1  hätte  bekannt  gegeben  werden  müssen,  der  Eintritt  der

Genehmigungsfiktion schriftlich zu bescheinigen”.

22 Sobre a matéria, cf. MARRARA, Thiago. A autorização fictícia no

direito administrativo.  Revista de Direito Administrativo,  v.  251,  p.

201, et seq., 2009.

23  CASPAR,  Johannes.  Der  fiktive  Verwaltungsakt:  Zur

Systematisierung  eines  Aktuellen  verwaltungsrechtlichen  Instituts,

Archiv des Öffentlichen Rechts, v. 125, p. 131, 2000.

24 JACHMANN, Monika. Die Fiktion im öffentlichen Recht. Berlim:

Duncker & Humblot, 1998, p. 137.

25 BERCOVICI, Gilberto. Desenvolvimento, Estado e Administração

Pública.  In:  Cardoso,  José  Eduardo  et  al.  (Org.).  Direito

administrativo econômico. São Paulo: Malheiros, 2006. v. 2, p. 26.
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