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RESUMO 

O licenciamento ambiental é habitualmente apontado como o mais importante 
instrumento de gestão da qualidade ambiental. Premido entre o dever de 
proteção ecológica e a necessidade de desenvolvimento socioeconômico, o 
licenciamento ambiental apresenta-se, na sua configuração jurídico-normativa, 
como mecanismo potencialmente eficaz na difícil tarefa de se coadunar estes 
dois aspectos da realidade social. Antes da previsão constitucional do direito 
fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, o licenciamento 
ambiental foi listado no rol dos instrumentos da Lei nº 6.938/1981, que instituiu 
a Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA). Em torno do licenciamento 
ambiental e a partir dele inúmeros outros mecanismos de gestão da qualidade 
ambiental foram previstos por vários instrumentos legais. Dentre eles, merece 
relevo a Lei nº 12.305/2010, a qual instituiu a Política Nacional de Resíduos 
Sólidos (PNRS). Tal norma federal dedica-se ao enfrentamento jurídico dos 
conflitos socioambientais gerados a partir da gravidade e da extensão dos 
potenciais riscos e dos danos ambientais decorrentes da excessiva geração de 
resíduos sólidos e, especialmente, de sua inadequada destinação e disposição. 
A pesquisa que ora se apresenta propõe estabelecer diálogos entre ambas as 
leis federais, problematizando-se, a partir de pesquisa bibliográfica e 
documental, a funcionalidade e a proximidade entre seus instrumentos. 
Discute-se o papel do licenciamento ambiental em face das diretrizes aplicáveis 
aos resíduos sólidos, bem como sua influência sobre as tarefas de Estados, 
Municípios e iniciativa privada de maneira geral. A previsão, na Lei nº 
12.305/2010, da possibilidade de os instrumentos da PNMA servirem à gestão 
dos resíduos sólidos (art. 8º, inciso XVII f) denota uma leitura sistemática dos 
mecanismos legislativos aptos a promoverem, nos três níveis da federação, 
uma gestão ambiental integral e integrada do meio ambiente. Admite-se a 
possibilidade de a inexistência ou o descumprimento de plano de 
gerenciamento de resíduos sólidos caracterizar hipótese de “suspensão ou 
cancelamento” de uma licença ambiental expedida, providência tendente a 
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conduzir à consecução de um Estado ambientalmente conformado, bem 
afinado com a determinação constitucional que assegurou fundamentalidade 
ao direito ao meio ambiente sadio e ecologicamente equilibrado. 
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