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PARECER 

 

 

1. Introdução 

 

Este PARECER DE VISTA foi elaborado a partir da análise do Parecer Único nº 0812447/2018 (SIAM), 

de 20/12/2018, da consulta ao processo físico disponibilizado quando do pedido de vistas, ao SIAM e ao 

Diário Oficial de Minas Gerais. 

 

2.  Sobre o processo físico disponibilizado 

O processo físico deste licenciamento foi disponibilizado em meio digital, em duas pastas com 

documentos numerados de 001 a 1203 e uma pasta da APEF nº 2177/2016, com documentos numerados 

de 001 a 009. Registra-se que os documentos com fotos e mapas (como o EIA, RIMA e PRAD) estão em 

preto/branco e com péssima resolução, o que inviabiliza ter acesso às informações, e não permitem a 

consulta por busca de palavras. Considerando que esses documentos, e outros que se referem a estudos, 

precisam ser entregues pela empresa também em meio digital, requeremos que os processos de 

licenciamento disponibilizados aos conselheiros incluam esses documentos em pdf original. 

 

Informamos que não conseguimos acessar quaisquer documentos no SIAM, deste processo de 

licenciamento e de outros, mesmo com login/senha o que inviabilizou a consulta desses documentos na 

versão pdf. O fato foi informado no dia 21 à Assessoria dos Orgãos Colegiados (Assoc) que confirmou 

que estavam com um problema temporário em relação a documentos de alguns processos, que a TI estava 

trabalhando na solução do problema, que não havia como precisar o tempo e que, em função dessa 

situação, poderíamos enviar quais os documentos ou processos para serem solicitados às Supram´s e 

encaminhados a nós por email.  

 

 

 



3. Sobre as atividades deste processo de licenciamento 

 

De acordo com a solicitação da empresa da Licença de Operação Corretiva (LOC), publicada no Diário 

Oficial em 01/04/2016, assim como com o FOBI, o FCE e o EIA, este processo de licenciamento não 

incluía as atividades pilha de rejeito/estéril e unidade de tratamento de minerais. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Assim, a afirmação do Parecer Único nº 0812447/2018, na página 2, de que “Em 17 de março de 2016 o 

requerente formalizou pedido de Licença de Operação Corretiva para lavra de calcário (A-02-05-4), 

pilha de estéril (A-05-04-6) e unidade de britagem (A-05-01-0) juntamente com Estudo de Impacto 

Ambiental e outros documentos pertinentes” está incorreta. 

 

4. Sobre o histórico deste empreendimento 

 

Para entender este processo de licenciamento de LOC e seu histórico, consultamos o SIAM: 

Para entender como um empreendimento inicia um processo de licenciamento como uma LOC, sem ter 

uma Licença Prévia e Licença de Instalação, buscamos no processo e no SIAM respostas. Localizamos no 

FCE que a Ercal Empresas Reunidas de Calcário Ltda. obteve uma Autorização Ambiental de 

Funcionamento através do PA COPAM nº 00155/2000/005/2013, sobre o qual o Parecer Único nada 

informa.  

 



Pesquisando esse processo de licenciamento, se constata que o empreendimento da Ercal obteve 3 (três) 

AAF´s, entre as quais uma em 13/06/2017, e 2(duas) Licenças de Operação, conforme abaixo: 

 

Total de Registros: 3 
Tipo de 

Regularização Processo Atividade 
Data de 
Formalizacão 

Data de 
Concessão 

Data de 
Validade 

Status do 
Processo 

Visualizar 
Documentos 

(AAF) 
AUTORIZAÇÃO 
AMBIENTAL DE 
FUNCIONAMENTO 00155/2000/005/2013 

(DN74) 
APARELHAMENTO, 
BENEFICIAMENTO, 
PREPARAÇÃO E 
TRANSFORMAÇÃO 
DE MINERAIS NÃO 
METÁLICOS, NÃO 
ASSOCIADOS À 
EXTRAÇÃO. 25/10/2013 25/10/2013 25/10/2017 

AUTORIZAÇÃO 
CONCEDIDA 

 

(AAF) 
AUTORIZAÇÃO 
AMBIENTAL DE 
FUNCIONAMENTO 00155/2000/004/2009 

(DN74) LAVRA A 
CÉU ABERTO SEM 
TRATAMENTO OU 
COM 
TRATAMENTO A 
SECO MINERAIS 
NÃO METÁLICOS, 
EXCETO EM 
ÁREAS 
CÁRSTICAS OU 
ROCHAS 
ORNAMENTAIS E 
DE 
REVESTIMENTO 24/09/2009 29/09/2009 29/09/2013 

AUTORIZAÇÃO 
CONCEDIDA 

 

(AAF) 
AUTORIZAÇÃO 
AMBIENTAL DE 
FUNCIONAMENTO 00155/2000/006/2017 

(DN74) LAVRA A 
CÉU ABERTO SEM 
TRATAMENTO OU 
COM 
TRATAMENTO A 
SECO MINERAIS 
NÃO METÁLICOS, 
EXCETO EM 
ÁREAS 
CÁRSTICAS OU 
ROCHAS 
ORNAMENTAIS E 
DE 
REVESTIMENTO 13/06/2017 13/06/2017 13/06/2021 

AUTORIZAÇÃO 
CONCEDIDA 

 

 
otal de Registros: 2 
Tipo de 
Regularização Processo Atividade 

Data de 
Formalizacão 

Data de 
Concessão 

Data de 
Validade 

Status do 
Processo 

Visualizar 
Documentos 

(LO) LO - LICENCA 
DE OPERACAO 00155/2000/002/2001 

EXTRACAO E 
BENEFICIAMENTO DE 
CALCAREO 14/03/2001 30/08/2001 30/08/2009 

LICENCA 
CONCEDIDA 

 

(LO) LO - LICENCA 
DE OPERACAO 00155/2000/003/2001 

EXTRACAO E 
BENEFICIAMENTO DE 
CALCAREO 11/10/2000 30/08/2001 30/08/2009 

LICENCA 
CONCEDIDA 

 

 

Assim, existe um histórico deste empreendimento, no mínimo desde 2001, que já operou com Licença 

de Operação até 2009 e com Autorização Ambiental de Funcionamento a partir de 2013, que não foi 

informado pela Superintendência Regional de Meio Ambiente do Triângulo Mineiro e Alto 

Paranaíba (Supram TMAP).  

 

http://www.siam.mg.gov.br/siam/empreendedor/consultar_list.jsp?pageheader=N&num_pt=00155&ano_pt=2000&num_pa=005&ano_pa=2013&num_proc_administrativo=005&ano_proc_administrativo=2013&cod_empreendimento=9454&cod_empreendedor=4378&tipoProcesso=1
http://www.siam.mg.gov.br/siam/empreendedor/consultar_list.jsp?pageheader=N&num_pt=00155&ano_pt=2000&num_pa=004&ano_pa=2009&num_proc_administrativo=004&ano_proc_administrativo=2009&cod_empreendimento=9454&cod_empreendedor=4378&tipoProcesso=1
http://www.siam.mg.gov.br/siam/empreendedor/consultar_list.jsp?pageheader=N&num_pt=00155&ano_pt=2000&num_pa=006&ano_pa=2017&num_proc_administrativo=006&ano_proc_administrativo=2017&cod_empreendimento=9454&cod_empreendedor=4378&tipoProcesso=1
http://www.siam.mg.gov.br/siam/empreendedor/consultar_list.jsp?pageheader=N&num_pt=00155&ano_pt=2000&num_pa=002&ano_pa=2001&num_proc_administrativo=002&ano_proc_administrativo=2001&cod_empreendimento=9454&cod_empreendedor=4378&tipoProcesso=1
http://www.siam.mg.gov.br/siam/empreendedor/consultar_list.jsp?pageheader=N&num_pt=00155&ano_pt=2000&num_pa=003&ano_pa=2001&num_proc_administrativo=003&ano_proc_administrativo=2001&cod_empreendimento=9454&cod_empreendedor=4378&tipoProcesso=1
http://www.siam.mg.gov.br/siam/empreendedor/consultar_list.jsp?pageheader=N&num_pt=00155&ano_pt=2000&num_pa=005&ano_pa=2013&num_proc_administrativo=005&ano_proc_administrativo=2013&cod_empreendimento=9454&cod_empreendedor=4378&tipoProcesso=1
http://www.siam.mg.gov.br/siam/empreendedor/consultar_list.jsp?pageheader=N&num_pt=00155&ano_pt=2000&num_pa=004&ano_pa=2009&num_proc_administrativo=004&ano_proc_administrativo=2009&cod_empreendimento=9454&cod_empreendedor=4378&tipoProcesso=1
http://www.siam.mg.gov.br/siam/empreendedor/consultar_list.jsp?pageheader=N&num_pt=00155&ano_pt=2000&num_pa=006&ano_pa=2017&num_proc_administrativo=006&ano_proc_administrativo=2017&cod_empreendimento=9454&cod_empreendedor=4378&tipoProcesso=1
http://www.siam.mg.gov.br/siam/empreendedor/consultar_list.jsp?pageheader=N&num_pt=00155&ano_pt=2000&num_pa=002&ano_pa=2001&num_proc_administrativo=002&ano_proc_administrativo=2001&cod_empreendimento=9454&cod_empreendedor=4378&tipoProcesso=1
http://www.siam.mg.gov.br/siam/empreendedor/consultar_list.jsp?pageheader=N&num_pt=00155&ano_pt=2000&num_pa=003&ano_pa=2001&num_proc_administrativo=003&ano_proc_administrativo=2001&cod_empreendimento=9454&cod_empreendedor=4378&tipoProcesso=1
http://www.siam.mg.gov.br/siam/empreendedor/consultar_list.jsp?pageheader=N&num_pt=00155&ano_pt=2000&num_pa=005&ano_pa=2013&num_proc_administrativo=005&ano_proc_administrativo=2013&cod_empreendimento=9454&cod_empreendedor=4378&tipoProcesso=1
http://www.siam.mg.gov.br/siam/empreendedor/consultar_list.jsp?pageheader=N&num_pt=00155&ano_pt=2000&num_pa=004&ano_pa=2009&num_proc_administrativo=004&ano_proc_administrativo=2009&cod_empreendimento=9454&cod_empreendedor=4378&tipoProcesso=1
http://www.siam.mg.gov.br/siam/empreendedor/consultar_list.jsp?pageheader=N&num_pt=00155&ano_pt=2000&num_pa=006&ano_pa=2017&num_proc_administrativo=006&ano_proc_administrativo=2017&cod_empreendimento=9454&cod_empreendedor=4378&tipoProcesso=1
http://www.siam.mg.gov.br/siam/empreendedor/consultar_list.jsp?pageheader=N&num_pt=00155&ano_pt=2000&num_pa=002&ano_pa=2001&num_proc_administrativo=002&ano_proc_administrativo=2001&cod_empreendimento=9454&cod_empreendedor=4378&tipoProcesso=1
http://www.siam.mg.gov.br/siam/empreendedor/consultar_list.jsp?pageheader=N&num_pt=00155&ano_pt=2000&num_pa=003&ano_pa=2001&num_proc_administrativo=003&ano_proc_administrativo=2001&cod_empreendimento=9454&cod_empreendedor=4378&tipoProcesso=1
http://www.siam.mg.gov.br/siam/empreendedor/consultar_list.jsp?pageheader=N&num_pt=00155&ano_pt=2000&num_pa=005&ano_pa=2013&num_proc_administrativo=005&ano_proc_administrativo=2013&cod_empreendimento=9454&cod_empreendedor=4378&tipoProcesso=1
http://www.siam.mg.gov.br/siam/empreendedor/consultar_list.jsp?pageheader=N&num_pt=00155&ano_pt=2000&num_pa=004&ano_pa=2009&num_proc_administrativo=004&ano_proc_administrativo=2009&cod_empreendimento=9454&cod_empreendedor=4378&tipoProcesso=1
http://www.siam.mg.gov.br/siam/empreendedor/consultar_list.jsp?pageheader=N&num_pt=00155&ano_pt=2000&num_pa=006&ano_pa=2017&num_proc_administrativo=006&ano_proc_administrativo=2017&cod_empreendimento=9454&cod_empreendedor=4378&tipoProcesso=1
http://www.siam.mg.gov.br/siam/empreendedor/consultar_list.jsp?pageheader=N&num_pt=00155&ano_pt=2000&num_pa=002&ano_pa=2001&num_proc_administrativo=002&ano_proc_administrativo=2001&cod_empreendimento=9454&cod_empreendedor=4378&tipoProcesso=1
http://www.siam.mg.gov.br/siam/empreendedor/consultar_list.jsp?pageheader=N&num_pt=00155&ano_pt=2000&num_pa=003&ano_pa=2001&num_proc_administrativo=003&ano_proc_administrativo=2001&cod_empreendimento=9454&cod_empreendedor=4378&tipoProcesso=1
http://www.siam.mg.gov.br/siam/empreendedor/consultar_list.jsp?pageheader=N&num_pt=00155&ano_pt=2000&num_pa=005&ano_pa=2013&num_proc_administrativo=005&ano_proc_administrativo=2013&cod_empreendimento=9454&cod_empreendedor=4378&tipoProcesso=1
http://www.siam.mg.gov.br/siam/empreendedor/consultar_list.jsp?pageheader=N&num_pt=00155&ano_pt=2000&num_pa=004&ano_pa=2009&num_proc_administrativo=004&ano_proc_administrativo=2009&cod_empreendimento=9454&cod_empreendedor=4378&tipoProcesso=1
http://www.siam.mg.gov.br/siam/empreendedor/consultar_list.jsp?pageheader=N&num_pt=00155&ano_pt=2000&num_pa=006&ano_pa=2017&num_proc_administrativo=006&ano_proc_administrativo=2017&cod_empreendimento=9454&cod_empreendedor=4378&tipoProcesso=1
http://www.siam.mg.gov.br/siam/empreendedor/consultar_list.jsp?pageheader=N&num_pt=00155&ano_pt=2000&num_pa=002&ano_pa=2001&num_proc_administrativo=002&ano_proc_administrativo=2001&cod_empreendimento=9454&cod_empreendedor=4378&tipoProcesso=1
http://www.siam.mg.gov.br/siam/empreendedor/consultar_list.jsp?pageheader=N&num_pt=00155&ano_pt=2000&num_pa=003&ano_pa=2001&num_proc_administrativo=003&ano_proc_administrativo=2001&cod_empreendimento=9454&cod_empreendedor=4378&tipoProcesso=1
http://www.siam.mg.gov.br/siam/empreendedor/consultar_list.jsp?pageheader=N&num_pt=00155&ano_pt=2000&num_pa=005&ano_pa=2013&num_proc_administrativo=005&ano_proc_administrativo=2013&cod_empreendimento=9454&cod_empreendedor=4378&tipoProcesso=1
http://www.siam.mg.gov.br/siam/empreendedor/consultar_list.jsp?pageheader=N&num_pt=00155&ano_pt=2000&num_pa=004&ano_pa=2009&num_proc_administrativo=004&ano_proc_administrativo=2009&cod_empreendimento=9454&cod_empreendedor=4378&tipoProcesso=1
http://www.siam.mg.gov.br/siam/empreendedor/consultar_list.jsp?pageheader=N&num_pt=00155&ano_pt=2000&num_pa=006&ano_pa=2017&num_proc_administrativo=006&ano_proc_administrativo=2017&cod_empreendimento=9454&cod_empreendedor=4378&tipoProcesso=1
http://www.siam.mg.gov.br/siam/empreendedor/consultar_list.jsp?pageheader=N&num_pt=00155&ano_pt=2000&num_pa=002&ano_pa=2001&num_proc_administrativo=002&ano_proc_administrativo=2001&cod_empreendimento=9454&cod_empreendedor=4378&tipoProcesso=1
http://www.siam.mg.gov.br/siam/empreendedor/consultar_list.jsp?pageheader=N&num_pt=00155&ano_pt=2000&num_pa=003&ano_pa=2001&num_proc_administrativo=003&ano_proc_administrativo=2001&cod_empreendimento=9454&cod_empreendedor=4378&tipoProcesso=1


5.  Sobre a localização do empreendimento 

 

O Parecer Único nº 0812447/2018 também não informou que o DNPM 831947/1998 se encontra em 

Áreas Prioritárias para a Conservação da Biodiversidade de Minas Gerais (2005), na categoria Extrema, e 

em Área Prioritária para a Conservação do Patrimônio Espeleológico de Minas Gerais (CECAV, 

ICMBio, MMA, 2018). 
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Área Prioritária para a Conservação do Patrimônio Espeleológico de Minas Gerais 

(CECAV, ICMBio, MMA, 2018) 

 

 

6. Sobre este licenciamento e o Relatório do TCE 

 

 

O Relatório da Auditoria Operacional, do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE-MG), de 

20/03/2017, referente à atuação do Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SISEMA 

na gestão das atividades relativas ao setor de mineração, especialmente as atividades da extração do 

minério de ferro, com suas recomendações e determinações foi aprovado por unanimidade, na Sessão 

Ordinária do Tribunal Pleno daquele órgão, realizada no dia 29/03/2017. 

 

Nesse documento existem elementos mais do que suficientes para caracterizar a responsabilidade do 

Estado quanto a quaisquer situações de risco e/ou ameaça ao meio ambiente e à população oriundos de 

empreendimentos de mineração, em especial de ferro, já em operação ou que venham a ser licenciados e 

destacamos abaixo alguns trechos do Relator do TCE-MG, Conselheiro Gilberto Diniz:  
  

No âmbito do Direito Ambiental, os princípios da prevenção e da precaução buscam garantir a 

integridade e a preservação do meio ambiente, por estarem ligados à teoria do risco, já que visam 

a amenizar ou evitar os riscos ou os efeitos danosos inerentes à atividade humana no meio 

ambiente. (pg. 3) 

 

As deficiências na adoção de padrões, normas e critérios técnicos e metodológicos específicos 

para os procedimentos de licenciamento ambiental relativos à extração do minério de ferro 

afrontam o princípio constitucional da eficiência, prescrito no caput do art. 37 da Constituição da 

República e demandam a tomada de providências pelo SISEMA. (pg.3) 

 

O objetivo da questão nº 3, proposta pela equipe de auditoria, foi identificar em que medida o 

SISEMA está estruturado para conduzir, com eficiência, o licenciamento ambiental das atividades 

e empreendimentos relativos à extração do minério de ferro.  

 

Entretanto, conforme pontuado no item 5.20 do relatório, à fl. 204, foram constatadas 

“deficiências na adoção de padrões, normas e critérios técnicos e metodológicos específicos para 

os procedimentos de licenciamento ambiental da extração do minério de ferro” com alto grau de 

subjetividade e, por consequência, com grande risco de análises equivocadas. (pgs. 38/39) 

          Ercal 
DNPM 831947/1998  



 

O FONASC ENTENDE QUE A ATUAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E 

RECURSOS HÍDRICOS - SISEMA na gestão das atividades relativas ao setor de mineração, 

especialmente as atividades da extração do minério de ferro, NÃO ATENDE AS 

RECOMENDAÇÕES E DETERMINAÇÕES DO TCE-MG conforme o Relatório da Auditoria 

Operacional aprovado por unanimidade, na Sessão Ordinária do Tribunal Pleno daquele órgão, realizada 

no dia 29/03/2017. 

 

 

7. Sobre responsabilidades 

No Parecer Único nº 0812447/2018, de 20/12/2018, da Superintendência Regional de Meio Ambiente do 

Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba (Supram TMAP), elaborado pela equipe multidisciplinar composta 

por Juliana Gonçalves Santos (Gestora Ambiental/Matrícula 1.375.986-5), Ana Luiza Moreira da Costa 

(Gestora Ambiental/Matrícula 1.314.284-9), Erica Maria da Silva (Gestora Ambiental/Matrícula 

1.254.722-0), Ricardo Rosamilia Bello (Analista Ambiental/Matrícula 1.147.181-0), Andreza Batista de 

Aguiar (Gestora Ambiental/Matrícula 1.367.743-0), Dayane Aparecida Pereira de Paula (Analista 

Ambiental de Formação Jurídica/Matrícula 1.217.642-6), Rodrigo Angelis Alvarez (Analista 

Ambiental/Matrícula 1.191.774-7) e Kamila Borges Alves (Gestora Ambiental/Matrícula 1.151.726-5) foi 

ressaltado à página 20: 

 

Cabe esclarecer que a Superintendência Regional de Meio Ambiente do Triângulo Mineiro e Alto 

Paranaíba, não possui responsabilidade técnica e jurídica sobre os estudos ambientais 

apresentados nesta licença, sendo a elaboração, instalação e operação, assim como a 

comprovação quanto a eficiência destes de inteira responsabilidade da(s) empresa(s) 

responsável(is) e/ou seu(s) responsável(is) técnico(s). 

 

No entanto, entendemos que a Superintendência Regional de Meio Ambiente do Triângulo Mineiro e Alto 

Paranaíba,, através da equipe multidisciplinar responsável, possui responsabilidade técnica e jurídica 

quanto à decisão sobre quais as informações a inserir ou omitir no Parecer Único, assim como a 

profundidade ou superficialidade em relação ao teor de cada temática necessária à adequada análise de 

processos de licenciamento, ainda mais quando não informa as referências ou fonte das informações 

apresentadas, passando estas a ser de sua autoria para efeito do parecer único como documento. 

 

Com o advento da Lei 13.655, de 25/04/2018, que inclui no Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 

1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro), disposições sobre segurança jurídica e 

eficiência na criação e na aplicação do direito público, “O agente público responderá pessoalmente por 

suas decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo ou erro grosseiro” (Art. 28). 

 

 

CONCLUSÃO 

 

Diante do exposto, o FONASC-CBH MANIFESTA-SE pelo INDEFERIMENTO e registra a 

preocupação com as decisões que serão tomadas a respeito deste licenciamento e suas implicações no 

meio ambiente e população. 

 

Lembramos que, quando decisões referentes ao meio ambiente são tomadas, há que se considerar 

os princípios de precaução e da prevenção. Em caso de dúvida, prevalece o cuidado com o meio 

ambiente, conforme a máxima in dubio, pro sanitas et pro natura, e deve-se agir prevenindo. Nas 

palavras de PAULO AFFONSO LEME MACHADO, “o princípio da precaução, para ser aplicado 

efetivamente, tem que suplantar a pressa, a precipitação, a improvisação, a rapidez insensata e a 

vontade de resultado imediato.” (Direito Ambiental Brasileiro. 13ª Ed. São Paulo: Malheiros Editores. 

Pág. 75). 

 

Salientamos também que: "Efetivamente, se o licenciamento ambiental é um processo 

administrativo cujo objetivo é a prestação administrativa de uma decisão de gestão ambiental, ou dito de 



outro modo, é um serviço público que deve realizar o balanço dos interesses e opiniões, as avaliações 

técnico-científicas e a participação pública na garantia da realização do 'direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado' por meio de uma decisão administrativa correta, ele deve ser orientado pelo 

regime jurídico constitucional de controle público. Deve, portanto, obedecer as normas constitucionais, 

administrativas e ambientais que garantem a realização dos objetivos das políticas públicas, 

especialmente da política ambiental, por meio dos princípios relacionados, a exemplo da participação, 

da transparência, da informação, da publicidade, da legalidade, da eficiência, da essencialidade da 

presença do poder público competente, dentre outros. 

 

(In Judicialização do licenciamento ambiental no Brasil: excesso ou garantia de participação. 

Revista de Direito Ambiental, p. 204.) 

 

Finalmente, REQUEREMOS que este documento seja anexado à decisão referente ao exame de Licença 

de Operação Corretiva da empresa Ercal Empresas Reunidas de Calcário Ltda. e também que o 

mesmo seja inserido no PA COPAM nº 36408/2014/001/2016. 

 

O poder discricionário da Administração Pública não é ilimitado, encontrando seu pressuposto de 

validade na lei e, ainda, na prática de atos de boa gestão. Os requisitos mínimos para a conveniência à 

discricionariedade estão ligados aos princípios da realidade e da razoabilidade, para que o ato satisfaça a 

sua finalidade. No que tange a realidade o objeto deve ser possível, ou seja, lícito. Deve estar dentro do 

ordenamento jurídico, não podendo o objeto violar qualquer norma constitucional, sob pena de 

caracterizar vício de finalidade. O objeto deve ser compatível com a finalidade a ser atingida.  

 

As decisões devem ser eficientes para satisfazer a finalidade da lei que é o interesse público. A 

Administração esta obrigada a sempre escolher os melhores meios para satisfazer o interesse público e 

não pode arriscar, devem escolher a melhor maneira para práticas tais atos. A eficiência deve ser 

considerada um limite da discricionariedade.  

 

Fica evidenciado que dentro dessa margem de discricionariedade toda a Administração Pública 

deverá tomar as suas decisões por meio de atos praticados em estrita obediência aos critérios legais 

estabelecidos e dentro de um contexto de razoabilidade e transparência, isto vem a ser, portanto, uma 

exigência da democracia moderna seguida nos países em que o interesse público vem acima de qualquer 

outro interesse, sem qualquer tipo de restrição ou de impedimento. Como procedimento oriundo da 

análise de um órgão estatal, o licenciamento está submetido aos princípios do direito administrativo: 

legalidade, impessoalidade, publicidade e eficiência. 
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Fica evidenciado que dentro dessa margem de discricionariedade toda a Administração Pública 

deverá tomar as suas decisões por meio de atos praticados em estrita obediência aos critérios legais 

estabelecidos e dentro de um contexto de razoabilidade e transparência, isto vem a ser, portanto, uma 

exigência da democracia moderna seguida nos países em que o interesse público vem acima de qualquer 

outro interesse, sem qualquer tipo de restrição ou de impedimento. 
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princípios do direito administrativo: legalidade, impessoalidade, publicidade e eficiência. 
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