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NOTA OFICIAL 

 

Em meados de abril de 2021, foi amplamente noticiado pela imprensa as 

atividades fiscalizatórias das Prefeituras de Itaguaí e Mangaratiba, municípios 

costeiros e contíguos do Estado do Rio de Janeiro, as quais teceram Acordo de 

Cooperação Técnica em fevereiro de 2021. O que é princípio básico do SISNAMA 

e tem nesses municípios um instrumento inédito assinado pelos dois prefeitos das 

duas cidades que fazem limites para ações cooperadas entre os dois órgãos 

ambientais municipais.  

Em Itaguaí, em 16/04/2021, houve a autuação e interdição dos 

empreendimentos “Sepetiba TECON” e “Companhia Siderúrgica Nacional”, por 

diversos ilícitos ambientais, dentre os quais citamos quebra de condicionantes de 

licença de operação, evidências de poluição, constatações de fatos típicos 

definidos na Lei Federal 9.605/1998, riscos à saúde e segurança dos trabalhadores 

etc.  

Em Mangaratiba, no dia 22/04/2021, após várias denúncias sem respostas 

formalizadas ao órgão ambiental estadual e licenciador da atividade (INEA), houve 

a interdição do Terminal Ilha Guaíba – TIG, terminal aquaviário da empresa VALE 

S/A para transbordo e exportação de minério, em razão de irregularidades 

identificadas em diversos pareceres técnicos desde janeiro de 2019 e na licença de 

operação da atividade, a qual se encontra vencida desde 28 de dezembro de 2011 

(10 anos), sem nenhuma evidência de que, por exemplos, as condicionantes estão 

sendo cumpridas, já que tal empresa não providenciou, como solicitado pelo órgão 

ambiental municipal, certidão de conformidades, prevista no art. 18, §1º do Decreto 

Estadual 44.820/2014.  

Todas as ações, por certo, pautadas e apoiadas em toda a ordem jurídica 

pátria, com base constitucional e infraconstitucional que resumidamente será 

abordada, até mesmo para desmistificar algumas inverdades, com apoio de alguns 
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órgãos representativas, como, por exemplo, a Associação de Terminais Portuários 

Privados (ATP).  

Inicia-se pelo art. 225 da Constituição Federal, Direito Fundamental 

reconhecido pelo STF, conferindo a todos o direito a um meio ambiente equilibrado 

e determinando em seu §1º que o Poder Público (gênero do qual o município é 

espécie) aja de forma a preservar e garantir a determinação constitucional. 

Soma-se a isto o art. 23, incisos VI e VII do Texto Constitucional, que conferiu 

competência material comum a todos os entes federativos para preservar e 

proteger o bem jurídico ambiental tutelado, apontando claramente que o 

constituinte adotou o Princípio da Cooperação Ambiental, o que seria endossado 

no art. 1º da Lei Complementar 140/2011.  

Não obstante, a Lei Federal 6.938/1981, recepcionada pela Constituição 

Federal, institui a Política Nacional do Meio Ambiente, tendo como objetivo precípuo 

a preservação (art. 2º) e, para isso, criou o Sistema Nacional de Meio Ambiente 

(SISNAMA), em seu art. 6º, definindo muito bem a atribuição de cada órgão 

componente.  

Ao fazer essa distribuição, o art. 6º, incisos V e VI da Lei Federal 6.938/1981 

deixa evidenciado que não há hierarquia alguma entre o órgão ambiental estadual 

e o órgão municipal, uma vez que confere a ambos a mesma atribuição, qual seja, 

de “controlar e fiscalizar”, o que significa dizer que não se pode vislumbrar qualquer 

possibilidade de sobreposição ou de prevalência, imagine-se, então, a 

possibilidade de anulação de um auto de infração emitido por um ente que tem a 

prerrogativa legal de fiscalizar, consoante art. 6º, inc. VI da Lei Federal 6.938/1981.  

Não é demais ratificar que o art. 17 da Lei Complementar 140/2011, o qual 

regulamenta a repartição de competências do art. 23 da Constituição da República, 

apenas faz coro ao fato de que qualquer ente federado pode (e deve) fiscalizar a 

reprimir ilícitos ambientais.  

A referida Lei Complementar, inclusive, é muito feliz ao tratar do 

licenciamento ambiental em artigos distintos (art. 7º a 9º) àquele destinado a 

competência para fiscalizar (art. 17), pois são dois institutos totalmente díspares e 
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isso foi brilhantemente consignado pela 2ª Turma STJ, em decisão proferida no 

REsp 1809563 / MG, de Relatoria do Exmo. Min. Francisco Falcão, cujo julgamento 

em 03/03/2020.  

Por fim, o art. 17, §3º da Lei Complementar 140/2011 encampa tanto a ideia 

de que não há hierarquia entre os órgãos ambientais que estabeleceu que se o 

órgão detentor da competência originária licenciar determinada atividade ou 

empreendimento emitir auto de infração, este prevalecerá em detrimento dos autos 

emitidos pelos demais órgãos, mas não lhe confere poder para anular. Portanto, o 

suposto ato de anulação feriria o art. 37 da Constituição e o Princípio da Legalidade 

nele traçado. 

Entendemos que o fortalecimento das políticas públicas ambientais devem 

passar por bases de cooperação entre os entes federativos e não por ações que 

criam o entendimento de hierarquia, declarações sem embasamentos técnicos e 

jurídicos, enfraquecendo e desrespeitando a autonomia dos municípios e seus 

órgãos ambientais. 
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