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Normas

No dia 30 de novembro foi publicada a Portaria
Conjunta nº 589/2020, que retoma
progressivamente as audiências de conciliação
ambiental no âmbito do Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais (IBAMA)
e do Instituto Chico Mendes de Conservação
(ICMBio) após a paralisação das atividades
decorrente da situação de emergência pública
relacionada ao coronavírus (Covid-19).

A norma dispõe sobre diretrizes e critérios
aplicáveis à fase de conciliação do processo
sancionador ambiental no contexto específico de
autos de infração que não tiveram audiência
realizada até o presente momento, bem como
para todos os autos lavrados enquanto perdurar
a situação de emergência em saúde pública.

De acordo com o texto, as audiências de
conciliação ambiental, independente de
indicação de agendamento prévio, somente
serão realizadas caso o autuado manifeste
interesse na participação do ato.

Assim, conforme o rito da Portaria, o autuado
cujo processo de apuração de infração ambiental
se encontre na fase de conciliação ambiental
será notificado pelo órgão autuante, de forma
que terá o prazo de 30 dias para manifestar
interesse na realização da audiência, podendo
optar, para além da forma presencial da
audiência, a realização em sessão por
videoconferência ou adesão, independente da
realização de audiência de conciliação ambiental,
a uma das soluções legais possíveis para encerrar
o processo, previstas no artigo 98-A, § 1º, II, b,
do Decreto Federal nº 6.514/2008. Para fazer a
opção, basta realizar o peticionamento
presencial ou eletrônico perante o protocolo do
órgão autuante no processo administrativo
correspondente à autuação.

A Portaria Conjunta nº 589/2020 pode ser
acessada aqui.
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PROCESSOS ADMINISTRATIVOS

MMA retoma audiências de conciliação ambiental

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-n-589-de-27-de-novembro-de-2020-290864787
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Foi publicada no Diário Oficial da União a
Instrução Normativa IBAMA nº 24/2020, que
estabelece procedimentos de atividades de
ouvidoria e de pedidos de acesso à informação
recebidos no âmbito do IBAMA.

De acordo com o texto, a Ouvidoria é a instância
pública de controle e participação social,
responsável por receber e tratar as
manifestações relativas às políticas e serviços
públicos prestados pelo IBAMA, bem como pelo
tratamento de pedidos de acesso à informação,
com vistas ao aprimoramento da gestão pública
e à garantia da transparência em suas ações.

Conforme disposto na norma, são objetos de
atendimento da Ouvidoria as manifestações de
sugestões, elogios, solicitações, reclamações,
denúncias, solicitação de simplificação e pedido
de acesso à informação. As manifestações
poderão ser encaminhadas pelos canais de
comunicação da Ouvidoria, que estão disponíveis
por meio do sítio eletrônico da Controladoria
Geral da União (CGU), por correspondência,
presencialmente, por telefone, por chat
disponibilizado no sítio eletrônico do IBAMA ou
por e-mail (linhaverde.sede@ibama.gov.br).

A Instrução normativa IBAMA nº 24/2020 pode
ser acessada aqui.

ACESSO À INFORMAÇÃO

Ibama regulamenta atividades de ouvidoria

Foi publicada no Diário Oficial do Estado do Rio
Grande do Sul a Resolução CONSEMA nº
433/2020, que dispõe sobre os procedimentos
e critérios para a instalação e o licenciamento
ambiental da atividade de geração de energia a
partir de fonte eólica no Estado do Rio Grande
do Sul.

De acordo com a norma, os empreendimentos
de geração de energia eólica serão licenciados
em conformidade com a sensibilidade ambiental
da respectiva região eólica de localização,
conforme o “Mapa de Diretrizes para o
Licenciamento Ambiental de Empreendimentos
Eólicos no Estado do Rio Grande do Sul”. Assim,
a norma estabelece três classificações – Classes
1, 2 e 3 – baseadas no porte do empreendimento
para determinar a sensibilidade ambiental e o
licenciamento ambiental da atividade.

Para os empreendimentos classificados como
Classe 1, poderão ser licenciados em duas fases:
LPI - Licença Prévia e de Instalação e LO -
Licença de Operação. Os empreendimentos
Classe 2 deverão ser licenciados em três fases:
LP - Licença Prévia, LI - Licença de Instalação e
LO - Licença de Operação. E, finalmente, os
empreendimentos classificados como Classe 3
também serão licenciados em três fases: LPER -
Licença Prévia de EIA/RIMA, LIER - Licença de
Instalação de EIA/RIMA e LOER - Licença de
Operação de EIA/RIMA, sendo proposto Termo
de Referência para EIA/RIMA pelo requerente.

A Resolução CONSEMA nº 433/2020 pode ser
acessada aqui.

ENERGIA EÓLICA

Rio Grande do Sul regulamenta o licenciamento ambiental de geração de
energia eólica

https://www.in.gov.br/web/dou/-/instrucao-normativa-n-24-de-18-de-novembro-de-2020-289203609
https://www.sema.rs.gov.br/upload/arquivos/202011/26114116-433-2020-procedimentos-e-instalacao-e-o-licenciamento-ambiental-da-atividade-de-geracao-de-energia-a-partir-de-fonte-eolica.pdf
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O Governo do Distrito Federal publicou a Lei nº
6.721/2020, que proíbe a utilização de animais
para desenvolvimento, experimento e teste de
produtos cosméticos e de higiene pessoal,
perfumes e seus componentes e dá outras
providências.

A lei determina multas e sanções aplicadas às
instituições, aos estabelecimentos de pesquisa e
aos profissionais que descumprirem as
disposições constantes na lei. No caso de
instituições e estabelecimentos de pesquisa, a
penalidade de multa pode ser no valor de R$
1.000.000,00 por animal, além da possibilidade
suspensão temporária ou definitiva do alvará de
funcionamento. Para os profissionais, a multa
será no valor de R$ 40.000,00 por animal. Em
ambos os casos o valor da multa pode ser
aplicado em dobro em caso de reincidência.

A norma esclarece que serão passíveis de
punição as pessoas físicas, inclusive detenção de
função pública, civil ou militar, bem como todas
as instituições ou estabelecimentos de ensino,
organizações sociais ou demais pessoas jurídicas
que intentarem contra o que dispõe a lei.

Por fim, é autorizado ao Poder Público reverter
os valores recolhidos em função das multas
previstas para: (i) custeio de ações, publicações
e conscientização da população sobre guarda
responsável e os direitos dos animais; (ii)
instituições, abrigos ou santuários de animais; e
(iii) programas distritais de controle populacional
por meio da esterilização cirúrgica dos animais e
outros programas que visem à proteção e ao
bem-estar dos animais.

A lei nº 6.721/2020 pode ser acessada aqui.

PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS

SEDAM/RO regulamenta Selo Verde para práticas sustentáveis

A Secretaria de Estado do Desenvolvimento
Ambiental de Rondônia (SEDAM) publicou a
Portaria nº 303/2020, que institui o "Selo
Verde", certificado de boas práticas sustentáveis
a ser concedido pela SEDAM para pessoas físicas
ou jurídicas, públicas ou privadas.

De acordo com a norma, o Selo será concedido
àqueles que utilizem matéria prima de origem
extrativista de Unidades de Conservação de Uso
Sustentável ou de Zona de Amortecimento de
Unidades de Conservação, contribuindo para a
preservação, o desenvolvimento, a proteção e a
recuperação do meio ambiente e pratiquem
ações que tenham por objetivo a melhoria da
qualidade de vida da população tradicional

residente em Unidade de Conservação instituída
pelo Estado de Rondônia.

Ainda, a norma estabelece que não será
concedido o Selo Verde quando a pessoa física
ou jurídica requerente tiver sido autuada nos
últimos 5 anos por infração à legislação
ambiental. Da mesma forma, o Selo poderá ser
cassado quando a entidade beneficiária for
autuada por infração à legislação ambiental ou
deixar de atender os requisitos para a obtenção
do mesmo.

A Portaria SEDAM nº 303/2020 pode ser
acessada aqui.

TESTES EM ANIMAIS

Distrito Federal proíbe o uso de animais para testes de cosméticos

http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/7fed4d5953b840a68005e4f7e4afdbca/Lei_6721_23_11_2020.html
https://stoccheforbes.com.br/wp-content/uploads/2020/12/Portaria-SEDAM-303.2020.pdf
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A Secretaria Estadual do Meio Ambiente e
Recursos Hídricos do Estado do Piauí (SEMAR)
publicou a Portaria nº 48/2020, que institui o
procedimento para julgamento e assinatura de
termo de compromisso ambiental no âmbito da
Secretaria.

De acordo com a norma, poderá ocorrer a
conversão da multa simples para a destinação
em educação ambiental, recuperação de áreas
degradadas, proteção e manejo de espécies da
flora nativa e fauna silvestre, manutenção de
espaços públicos que tenham como objetivo a
conservação, proteção e a recuperação de
espécies da flora natura ou da fauna silvestre e
de áreas verdes urbanas destinadas à proteção
dos recursos hídricos.

Assim, os interessados em realizar o termo de
acordo e compromisso ambiental terão que
realizar requerimento junto ao órgão ambiental.
Conforme o texto, o termo de compromisso
ambiental terá força de título executivo e será
realizado por pessoas físicas ou jurídicas
consideradas efetiva ou potencialmente
poluidoras que tenham auto de infração
administrativa em curso, de modo a permitir a
correção de suas atividades para o atendimento
das exigências impostas pelas autoridades
ambientais competentes.

A Portaria nº 48/2020 pode ser acessada aqui.

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS AMBIENTAIS

SEMAR/PI institui procedimento para assinatura de termo de compromisso
ambiental

Foi apresentado o Projeto de Lei nº
4.738/2020, que transforma três resoluções do
Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama)
– Resoluções nº 284/2001, nº 302/2002 e nº
303/2002 – em lei. As resoluções tratam de
proteção ambiental, estabelecendo, por
exemplo, mangues e restingas como Áreas de
Preservação Permanente (APPs), critérios para
o licenciamento de empreendimentos de
irrigação e a preservação permanente das áreas
no entorno de reservatórios artificiais, como
represas, e outras diretrizes de preservação.

Em linhas gerais, a Resolução Conama nº
284/2001 determina regras para o
licenciamento de empreendimentos de irrigação.
A Resolução nº 302/2002, por sua vez, define

parâmetros, definições e limites de áreas de
preservação permanente dos reservatórios
artificiais e o regime de uso do entorno. Já a
Resolução Conama nº 303/2002, estabelece
parâmetros, definições e limites para as APPs.
Tais resoluções chegaram a ser revogadas pela
atual gestão do Conama, porém, a medida foi
derrubada pelo Supremo Tribunal Federal (STF),
de modo que as normas voltaram a estar em
vigor.

Para o autor da proposta, a transformação das
resoluções em lei irá dificultar a sua revogação,
garantindo a proteção dos reservatórios de água,
represas, olhos d'água, matas ciliares, restingas,
vegetação rasteira nas regiões costeiras que
protegem os manguezais, as dunas, entre outros.

PROTEÇÃO AMBIENTAL

Projeto transforma resoluções Conama de proteção a mangues e restingas em
lei

Projetos de Lei

https://stoccheforbes.com.br/wp-content/uploads/2020/12/Portaria-48.2020-SEMAR-Piau%C3%AD.pdf


O Projeto de Lei nº 4.738/2020 pode ser
acessado aqui.
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Tramita no Senado o Projeto de Lei nº
5.164/2020, que altera as Leis Federais nº
12.651/2012 (Código Florestal), que dispõe
sobre proteção da vegetação nativa, e nº
9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais), que
dispõe sobre as sanções penais e administrativas
derivadas de condutas lesivas ao meio ambiente,
para estabelecer a proibição de uso alternativo
do solo em áreas atingidas por fogo não
autorizado e tipificar condutas relativas ao uso
irregular de fogo e à provocação de incêndios
florestais. A proposta foi apresentada no ano em
que o Brasil registra recordes de queimadas em
biomas como o Pantanal, Cerrado e Amazônia.

O Projeto propõe mudanças no Código Florestal
para proibir o uso alternativo do solo (para
agropecuária) em propriedades atingidas por
incêndio ou uso irregular do fogo que tenha
afetado vegetação nativa. De acordo com o
texto, essa vedação só pode ser revertida caso
haja autorização para uso alternativo do solo que
tenha sido explorado economicamente após o
incêndio, sendo necessário que o proprietário
regularize o imóvel ou posse rural perante o
órgão ambiental competente do Sistema
Nacional de Meio Ambiente (Sisnama) e obtenha
autorização para uso alternativo da área.

Ainda, caso o proprietário ou posseiro da área
queimada tenha colaborado com o incêndio ou o
uso irregular do fogo, será exigida compensação
mediante a recuperação ou manutenção de
vegetação nativa em área correspondente à
metade da área afetada pelo fogo. Se
comprovada conduta dolosa, será exigida
compensação mediante a recuperação ou
manutenção da vegetação nativa em área igual à
atingida pelo incêndio.

Quanto às alterações na Lei de Crimes
Ambientais, o Projeto propõe tipificar condutas
relativas ao uso irregular de fogo e à provocação
de incêndios em vegetação nativa ou plantada.
Também estará sujeito às penalidades quem
fizer uso de fogo em qualquer tipo de vegetação
ou em práticas agrícolas, pastoris e florestais,
sem autorização da autoridade competente ou
explorar economicamente a área incendiada sem
a devida autorização.

O Projeto de Lei nº 5.164/2020 pode ser
acessado aqui.

INCÊNDIOS FLORESTAIS

Projeto proíbe uso de solo atingido por incêndio proposital

De acordo com cientistas do Serviço de
Mudança Climática Copernicus, do Programa de
Observação da Terra da União Europeia, o
último mês de novembro foi o mais quente já
registrado no mundo, apontando que a
temperatura média do mês foi de 0,1° C maior
do que os recordes registrados anteriormente,
em 2016 e 2019.

Conforme o anúncio do órgão, o calor se
estendeu por largas faixas do planeta, com as
maiores temperaturas acima da média no norte
da Europa, Sibéria e Oceano Ártico. Além disso,
boa parte das cidades dos Estados Unidos
também ficou mais quente do que a média
histórica. Com isso as temperaturas do ano de
2020, até o momento, estão similares às de

MUDANÇAS CLIMÁTICAS

Novembro 2020 foi o mês mais quente em todo o mundo

Notícias

https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/144969
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/145420
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De acordo com declaração do primeiro-ministro
do Reino Unido, o país irá definir meta mais
ambiciosa para diminuir emissões de poluentes e
colaborar para que o objetivo climático global
seja atingido. O país planeja aumentar as ações
de preservação do meio ambiente antes da
Conferência de Clima da ONU, a COP 26, que
ocorrerá na Escócia em 2021.

Conforme declaração do primeiro-ministro, o
país almeja reduzir ao menos 68% dos níveis de
emissão de gases de efeito estufa que tinha em
1990 até 2030, em comparação com os 57%
registrados atualmente. Ainda, no mês de
novembro, o gabinete do primeiro ministro
britânico anunciou o que chamou de "revolução

verde", com o objetivo de reduzir emissões e
criar 250 mil postos de trabalho.

Em 2019, o Reino Unido se tornou o primeiro
país do G7 a aprovar uma legislação com a meta
de zerar as emissões de carbono até 2050, o
que vai requerer profundas mudanças na forma
como os cidadãos utilizam energia, se
locomovem e se alimentam. Como parte da
"revolução verde", o governo disse que irá banir
a venda de carros movidos a diesel e gasolina a
partir de 2030, cinco anos antes do previsto, e
prometeu aumentar a geração de energia
renovável.

A notícia pode ser acessada aqui.

POLÍTICA CLIMÁTICA

Reino Unido projeta meta de redução de emissões de carbono até 2030

2016, o ano mais quente da história. Ainda, o
relatório publicado pela Organização
Meteorológica Mundial (OMM) apontou, entre
outras coisas, que 2020 deve terminar como um
dos três anos mais quentes desde que a
temperatura global começou a ser medida, no
fim do século XIX.

Ressalta-se que em setembro o mundo entrou
no La Ninã, uma fase climática marcada pelo
registro de temperaturas mais frias que o normal
nas superfícies do Oceano Pacífico, porém, de

acordo com o secretário-geral da OMM, o efeito
desse evento climático não foi suficiente para
frear o calor este ano.

Com isso, o diretor da Copernicus afirmou que
esses recordes são compatíveis com a tendência
de aquecimento global, alertando que isso deve
ser considerado como prioridade pelos
legisladores.

A notícia pode ser acessada aqui.

O Tribunal Europeu de Direitos Humanos
aprovou o andamento de uma queixa movida por
jovens portugueses que processam 33 países da
região por negligência contra o aquecimento
global, atribuindo estatuto prioritário para o
caso, ao reconhecer a "importância e urgência
dos assuntos levantados".

O tribunal determinou que os países
processados – todos membros da União
Europeia, além da Rússia, Noruega, Suíça, Reino
Unido, Turquia e Ucrânia – devem apresentar
uma resposta formal à queixa até 23 de
fevereiro de 2021. Assim, a justiça europeia

elaborou uma lista de perguntas a serem
respondidas pelos governos, incluindo
questionamentos sobre uma possível violação
dos direitos previstos no artigo 3º da Convenção
Europeia de Direitos Humanos, que estabelece
que "ninguém deve ser submetido a tortura ou a
tratamento desumano ou degradante".

É a primeira vez que um processo sobre
mudanças climáticas chega ao Tribunal Europeu
de Direitos Humanos - uma das instâncias legais
mais altas do continente - de modo que uma
vitória teria poder vinculante, obrigando que os
Estados tomassem medidas mais efetivas e

LITIGÂNCIA CLIMÁTICA

Tribunal europeu aprova queixa contra aquecimento global

https://sustentabilidade.estadao.com.br/noticias/geral,reino-unido-projeta-meta-ambiciosa-para-diminuir-as-emissoes-de-carbono-ate-2030,70003539749#:%7E:text=De%20acordo%20com%20o%20primeiro,com%20os%2057%25%20registrados%20atualmente.
https://sustentabilidade.estadao.com.br/noticias/geral,novembro-de-2020-foi-o-mais-quente-da-historia-em-todo-o-mundo-diz-centro-de-clima-europeu,70003542816
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Dados divulgados durante a primeira reunião do
Observatório de Meio Ambiente do Poder
Judiciário, apontam que crimes contra a fauna,
flora e poluição somam 54,6 mil processos que
correm na Justiça brasileira visando à proteção
da região amazônica desde 2000. Esses dados
foram publicados no âmbito do Painel de Ações
Ambientais na Região Amazônica, lançado pelo
Conselho Nacional de Justiça (CNJ) no mês de
novembro, visando mapear as ações ambientais
na região Amazônica.

Com o painel, pesquisadores, ambientalistas e
gestores públicos têm uma ferramenta que
permite identificar quantos e quais conflitos
envolvendo meio ambiente e Amazônia já foram
levados ao tribunal. Assim, os dados publicados
indicam que mais da metade das ações judiciais
têm como objeto dano ambiental (32,7%) e

crimes contra a flora (22,2%). Em seguida, ações
envolvendo poluição (12%), pedidos de
revogação ou anulação de multas ambientais
(6,3%) e crimes contra a fauna (4%). Quanto à
classe processual, a pesquisa aponta que 18,5%
das demandas são oriundas de Ação Civil Pública.

Ainda, foi divulgado que os Estados do Pará (20,
4 mil ações), Mato Grosso (14,2 mil ações),
Rondônia (7,2 mil ações) e Amazonas (5,7 mil
ações) são os Estados com o maior número de
demandas ajuizadas. Outro dado relevante é
que apenas no ano de 2019, foram ajuizadas
cerca de 8 mil ações - 14,4% do total – já em
2020, 4,9 mil demandas ambientais envolvendo
a região amazônica.

A notícia pode ser acessada aqui.

AMAZÔNIA

Região amazônica tem quase 55 mil ações ambientais na Justiça

ambiciosas para reduzir as emissões de gases de
efeito estufa.

A notícia pode ser acessada aqui.

O Supremo Tribunal Federal julgou, no dia 27 de
novembro, inconstitucional a Lei das Antenas da
cidade de São Paulo (Lei nº 13.756/04). A lei
vigorou por quase 17 anos e impunha critérios
rígidos que prejudicavam a cobertura das
operadoras, principalmente em bairros
periféricos.

A lei havia sido questionada em 2010 pela
Associação Brasileira das Prestadoras de
Serviços de Telecomunicações Competitivas
(Telcomp). Na época, as multas por antenas
irregulares chegavam até R$100.000,00
mensais. A Corte revogou decisão do Tribunal de

Justiça de São Paulo (TJSP) de suspender a
norma municipal que estabelecia condições para
o funcionamento de Estações de Rádio Base.

O entendimento que prevaleceu foi de que a lei
é inconstitucional por ter invadido competência
da União para legislar sobre telecomunicações e
radiodifusão. O entendimento vai de acordo com
a jurisprudência firmada pelo Supremo que em
maio deste ano invalidou a lei estadual de São
Paulo sobre a instalação de antenas.

A notícia pode ser acessada aqui e aqui.

TELECOMUNICAÇÕES

STF invalida a lei das antenas de São Paulo

https://www.conjur.com.br/2020-dez-06/regiao-amazonica-55-mil-acoes-ambientais-justica
https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2020/12/tribunal-europeu-da-luz-verde-para-processo-movido-por-jovens-portugueses-contra-aquecimento-global.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/12/stf-anula-lei-municipal-de-2004-que-limitava-instalacao-de-antenas-na-cidade.shtml?origin=folha
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,stf-diz-que-lei-de-antenas-de-sao-paulo-e-inconstitucional-setor-pretende-preparar-cidade-para-o-5g,70003545542
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A Nova Zelândia declarou, no início de
dezembro, um "estado de emergência climática",
se comprometendo a tornar o governo do país
neutro em carbono até 2025. Assim, a Nova
Zelândia segue a tendência de mais de 30 países
que já declararam tal condição.

Em pronunciamento no parlamento, a primeira
ministra afirmou que o aquecimento global é um
dos maiores desafios dos tempos atuais e terá
grande impacto em diversos aspectos do país,
reconhecendo o seu impacto sobre a
biodiversidade local e global, bem como na
disponibilidade de água, aumento das enchentes
e aumento do nível do mar. O governo
neozelandês considera que as medidas contra as

mudanças do clima devem ser tomadas com
urgência, anunciando que o setor governamental
reduzirá a frota de veículos, que serão apenas
elétricos ou híbridos, e, ainda, eliminará todas as
caldeiras de carvão utilizadas nos edifícios de
serviço público.

O país já havia aprovado, em 2019, uma lei que
compromete o governo a reduzir suas emissões
de carbono a zero até 2050 e a cumprir seus
compromissos no âmbito do Acordo de Paris,
sendo um dos poucos países com meta de
emissão zero consagrada em lei.

A notícia pode ser acessada aqui.

MUDANÇAS CLIMÁTICAS

Nova Zelândia declara “estado de emergência climática”

O Supremo Tribunal Federal (STF) declarou
inconstitucionalidade de dispositivo da
Resolução nº 02/2019 do Conselho Estadual do
Meio Ambiente do Ceará, que dispõe sobre
processos de licenciamento e autorização
ambiental no âmbito da Superintendência
Estadual do Meio Ambiente. A decisão se deu no
dia 20 de novembro, no julgamento da Ação
Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 6.288.

A Corte entendeu que a norma cria hipóteses de
dispensa de licenciamento ambiental de
atividades impactantes e degradadoras do meio
ambiente, a exemplo do artigo 8º da resolução,
que dispensa o licenciamento ambiental em
casos de plantio com uso de agrotóxicos em

imóveis até 30 hectares, estando em desacordo
com o artigo 225 da Constituição, que coloca
que "todos têm direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado (...) impondo-se ao
Poder Público e à coletividade o dever de
defendê-lo e preservá-lo para as presentes e
futuras gerações". Igualmente, foi considerado
que a resolução afronta a obrigatoriedade da
intervenção do poder público em matéria
ambiental e não observa os princípios da
proibição do retrocesso em matéria
socioambiental, da prevenção e da precaução.

Além disso, a relatora do caso considerou que a
resolução cearense se afastou da disciplina
elaborada pela União, uma vez que a Resolução

LICENCIAMENTO AMBIENTAL

STF declarou inconstitucional norma do Ceará que dispensa licenciamento
ambiental
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nº 385/2006 do Conselho Nacional do Meio
Ambiente (Conama) não dispensa o
licenciamento ambiental, embora simplificado,
para atividades de agroindústrias de pequeno
porte e baixo potencial de impacto ambiental.

A decisão da ADI 6.288 pode ser acessada aqui.

O Supremo Tribunal de Justiça (STJ) negou o
pedido de liminar em mandado de segurança
impetrado pela Associação das Distribuidoras de
Combustíveis (Brasilcom) contra a Resolução nº
08/2020 do Conselho Nacional de Política
Energética (CNPE), que estabeleceu, até 2030,
as metas compulsórias anuais de redução de
gases de efeito estufa para a venda de
combustíveis no país.

Na ação, a Brasilcom solicitou a redução da nova
meta para 2020, alegando que o atraso na
divulgação da medida inviabilizaria o seu
cumprimento até o final do ano. Ainda, sustentou
o risco de "colapso" no sistema de distribuição
de biocombustíveis diante da aplicação das
penalidades contra as distribuidoras e no
prejuízo financeiro na compra de Créditos de
Descarbonização por Biocombustíveis (CBios)
até dezembro.

De acordo com a decisão, as metas de redução
de gases do efeito estufa e de aquisição dos
CBios já eram conhecidas pelos distribuidores de
combustível desde 2018, nos termos da
Resolução nº 05/2018, e desde março no caso
das metas individuais, conforme o Despacho nº
263 da Agência Nacional de Petróleo.

O relator mencionou, ainda, que a nova meta
fixada para 2020 reduz em 50% o patamar
anterior, em razão da pandemia de Covid-19 e
que, em novembro deste ano, os créditos
escriturados e disponíveis para aquisição na
Bolsa de Valores já atingiram quase a totalidade
da meta anual de 14,53 milhões de CBios,
afastando, portanto, o argumento da
indisponibilidade de Créditos de
Descarbonização no mercado.

A decisão do MS 27093 pode ser acessada aqui.

RENOVABIO

STJ mantém metas de descarbonização do Renovabio

https://stoccheforbes.com.br/wp-content/uploads/2020/12/ADI-6.288.pdf
https://stoccheforbes.com.br/wp-content/uploads/2020/12/MS-27093.pdf
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