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Vinte e cinco anos da Lei da 
Política Nacional do Meio 
Ambiente

1. Considerações iniciais

Editada surpreendentemente em época de regime 
político fechado, em que o ambientalismo moderno 

ainda dava passos iniciais no país, a Lei nº 6.938, de 31 de 
agosto de 1981, contempla um instrumental, em termos 
de políticas públicas para o meio ambiente, que, sem dúvida, 
pode ser considerado inovador e descentralizador. A questão 
que se coloca é a seguinte: até que ponto as disposições dessa lei 

cumprem a contento, hoje, a missão de traçar as normas gerais, em 
nível federal, para a concepção e implementação da Política Nacional 

do Meio Ambiente? Após mais de vinte e cinco anos de sua entrada em vigor, 
qual é o significado das regras contidas nessa lei para a prática das ações públicas e privadas 
que têm interferência com a questão ambiental?
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2. Breve panorama

O conteúdo da Lei 6.938/1981 pode ser dividido nos seguintes tópicos: 

1) princípios e objetivos da Política Nacional do Meio Ambiente; 

2) Sistema Nacional do Meio Ambiente – Sisnama; e 

3) instrumentos de política ambiental.

Em relação à Política, são listados no art. 2º da lei uma série de princípios que devem 
ser observados. O primeiro deles, a ação governamental na manutenção do equilíbrio ecoló-
gico, considerando o meio ambiente como um patrimônio público a ser protegido, tendo 
em vista o uso coletivo, pode ser considerado um precursor do dispositivo da Constituição 
Federal que define o meio ambiente ecologicamente equilibrado como um bem de uso 
comum do povo (art. 225, caput, da CF).

No mesmo artigo encontram-se princípios que, agregados, enquadram-se perfeitamente 
no discurso do desenvolvimento sustentável, que só viria a se consolidar alguns anos depois, 
a partir da publicação do Relatório Brundtland (1987): racionalização do uso do solo, do 
subsolo, da água e do ar; planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais; 
proteção dos ecossistemas com a preservação de áreas representativas; incentivos a tecno-
logias orientadas para  o uso racional e a proteção dos recursos ambientais etc. Na mesma 
linha, o art. 4º da lei insere entre os objetivos da Política a compatibilização do desenvolvi-
mento socioeconômico com a preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio 
ecológico, bem como a preservação dos recursos ambientais com vistas à sua utilização 
racional e disponibilidade permanente.

Mais inovadora do que a adoção de elementos do discurso do desenvolvimento susten-
tável parece a referência expressa, no mesmo dispositivo da lei, ao princípio do usuário/
poluidor-pagador. Entre os objetivos da Política, explicita-se a imposição, ao usuário, de 
contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos, sem prejuízo da 
obrigação daquele que degrada de reparar os danos causados. O princípio do usuário/
poluidor-pagador, registre-se, tem presença de peso nos documentos internacionais sobre a 
questão ambiental firmados a partir da Conferência do Rio (1992).

A Lei 6.938/1981 institui um esquema a partir do qual os diferentes níveis de governo 
deveriam trabalhar de forma integrada na proteção e melhoria da qualidade ambiental. 
O Sisnama é composto de todos os órgãos federais, estaduais e municipais que atuam no 
setor, com papel de destaque para o Conselho Nacional do Meio Ambiente – Conama, 
que não apenas assessora as políticas governamentais para o meio ambiente, mas também é 
contemplado com poder normativo em relação a critérios e padrões relativos ao controle e 
à manutenção da qualidade do meio ambiente.
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Deve ser dito que, mesmo tendo sido instituído há mais de duas décadas, o Sisnama  
ainda não se encontra estruturado e articulado como um verdadeiro sistema nacional. São 
exemplos de problemas existentes: 

1) centralização injustificada de atribuições no Ministério do Meio Ambiente – MMA e no 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – Ibama;

 
2) sobreposição e conflito nas atuações do MMA/Ibama e dos órgãos seccionais (estaduais); 

3) indefinição do papel dos órgãos locais (municipais) e conflito entre eles e os órgãos 
seccionais;

4) indefinição dos limites do poder normativo Conama; e 

5) falta de diálogo com sistemas voltados a áreas específicas da gestão ambiental, como o 
Sistema Nacional de Gerenciamento dos Recursos Hídricos, que reúne os comitês de 
bacia e as agências de água.

As disfunções do Sisnama, sem dúvida, geram fortes efeitos negativos nos resultados 
dos programas e das ações que integram a Política. Esses problemas, cumpre dizer, não 
têm sido ignorados pelas autoridades governamentais. Por deliberação da 1ª Conferência 
Nacional do Meio Ambiente (2003), foram criadas comissões técnicas tripartites, com repre-
sentantes dos três níveis de governo, em todos os estados, com a função de ser um espaço 
permanente de articulação entre os órgãos responsáveis pela política ambiental.

No que se refere aos instrumentos de política ambiental, a Lei 6.938/1981 traz em seu 
art. 9º uma lista ampla, que inclui, entre outros, o estabelecimento de padrões de qualidade 
ambiental, o zoneamento ambiental, a avaliação de impactos ambientais e o licenciamento 
ambiental, a criação de espaços territoriais especialmente protegidos, o Cadastro Técnico 
Federal de atividades potencialmente poluidoras ou utilizadoras de recursos ambientais etc.

O licenciamento ambiental é o instrumento ao qual se dedica mais atenção. Fica esta-
belecido no art. 10 que a construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabele-
cimentos ou atividades utilizadores de recursos ambientais, considerados efetiva ou poten-

cialmente poluidores, bem como os capazes, sob 
qualquer forma, de causar degradação ambiental 
dependem de prévio licenciamento do órgão estadual 
competente do Sisnama. Ao Ibama, segundo a lei, 
cabe o licenciamento dos empreendimentos com 
impacto de âmbito regional ou nacional.

A Lei 6.938/1981 também tem dispositivos voltados às sanções a serem aplicadas aos 
transgressores da legislação ambiental, na esfera administrativa (art. 14) e penal (art. 15). 
Ocorre que tais dispositivos podem ser considerados, praticamente na íntegra, tacitamente 
revogados pela Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, a Lei de Crimes Ambientais.

Mais inovadora do que a adoção de elementos do 
discurso do desenvolvimento sustentável parece a 
referência expressa, no mesmo dispositivo da lei, 

ao princípio do usuário/poluidor-pagador.
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Entende-se que permanece em vigor, por não se confundir com a aplicação de sanções 
penais ou administrativas, a responsabilidade civil objetiva prevista no § 1º do art. 14 da Lei 
6.938/1981. O poluidor, independentemente da existência de culpa, é obrigado a indenizar 
ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. 
Mencione-se que poluição, nos termos do art. 3º da lei, tem uma acepção ampla de efeitos 
sobre o ambiente natural e também sobre o meio socioeconômico.

3. Aperfeiçoamentos ou remendos?

A Lei 6.938/1981 sofreu uma série de ajustes ao longo do tempo sem que sua estrutura 
básica fosse alterada. Vários são decorrência automática de alterações na estrutura admi-
nistrativa do governo federal, como a substituição da extinta Secretaria Especial do Meio 
Ambiente – Sema do Ministério do Interior pelo Ibama e, atualmente, pelo MMA/Ibama. 
Mesmo essas modificações de cunho administrativo, todavia, não devem ser desconsideradas.

O Conama, por exemplo, originalmente era colocado como órgão superior do Sisnama, 
posição agora ocupada pelo Conselho de Governo. Ocorre que o Conselho de Governo não 
se tem dedicado à questão ambiental, e o Conama, na prática, atua como o órgão nacional 
mais relevante na estrutura do Sisnama. Mencione-se que a composição do Conama, que 
tem representantes dos governos federal, estadual e municipal, do setor produtivo e das 
organizações ambientalistas, na versão inicial da lei tratada no art. 7º, atualmente é matéria 
apenas de regulamento.

Alguns ajustes efetivados na Lei 6.938/1981 são aperfeiçoamentos técnicos necessários 
do conteúdo da lei. Como exemplo, tem-se o dispositivo que colocava entre os instrumentos 
da política nacional do meio ambiente a criação de reservas e estações ecológicas, áreas de 
proteção ambiental e de relevante interesse ecológico. Em 1989, passou-se a fazer referência à 

criação de espaços territoriais especialmente protegidos, 
de forma coerente com o previsto no art. 225, inciso 
III, da Constituição Federal. No mesmo sentido, tem-
se a revogação, pela Lei nº 9.985, de 18 de julho de 
2000, que regula o Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação, do art. 18 da Lei 6.938/1981. O dispo-

sitivo transformava em reservas ou estações ecológicas as Áreas de Preservação Permanente 
– APPs instituídas pelo art. 2º da Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965. Antes da revogação, 
gerava-se uma confusão entre unidades de conservação e APPs, dois instrumentos com fi-
nalidades e, principalmente, formas de implementação distintas.

O poluidor, independentemente da existência 
de culpa, é obrigado a indenizar ou reparar 

os danos causados ao meio ambiente e a 
terceiros, afetados por sua atividade.
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Acréscimos na Lei 6.938/1981 que parecem bastante questionáveis são os dispositivos 
relativos aos preços dos serviços e produtos do Ibama e à Taxa de Controle e Fiscalização 
Ambiental – TCFA, cujo fato gerador é o exercício do poder conferido à autarquia para o 
controle e a fiscalização das atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos 
ambientais (arts. 17-A a 17-Q e anexos).

A Tabela de Preços dos Serviços e Produtos Cobrados pelo Ibama, anexada à Lei 
6.938/1981 pela Lei nº 9.960, de 28 de janeiro de 2000, prevê cobranças que, parece, 
deveriam ter sido fixadas na forma de taxa, e não de preço público, entre elas as referentes 
ao processo de licenciamento ambiental. As atividades inseridas na tabela, com exceção 

apenas do item relativo aos optantes de reposição florestal, 
têm caráter coativo. As licenças, autorizações e registros 
são obrigatórios em razão da Lei 6.938/1981 e de uma 
série de outras normas ambientais. Se o empreendedor 
pretende implantar uma atividade industrial, por exem-
plo, necessariamente deve submeter seu projeto ao devi-
do processo de licenciamento perante o órgão ambiental 

competente. Nessa situação fática, não se deve falar em preço público e sim em submissão 
ao poder de polícia.

Na concepção da TCFA, instituída pela Lei nº 10.165, de 27 de dezembro de 2000, 
tomou-se como pressuposto a existência de atividades de controle e fiscalização por parte 
do Ibama nas empresas consideradas potencialmente poluidoras ou utilizadoras de recursos 
ambientais. Perceba-se que não se pode falar em taxa quando o liame entre a atividade 
estatal e o contribuinte é indefinido. O Ibama deve, efetivamente, desempenhar atividades 
inerentes a esse poder de polícia em relação aos contribuintes caracterizados como sujeitos 
passivos do tributo. O órgão exerce, de fato, essas atividades? De forma geral, sim, mas, com 
certeza, não sobre todos os sujeitos passivos da TCFA.

Sobre os empreendimentos licenciados pelo Ibama, é inegável que ocorre a fiscalização 
por parte da autarquia. No mínimo, há uma fiscalização periódica no âmbito do processo de 
renovação da licença de operação. Ocorre que a atividade de licenciamento tem a cobertura de 
uma outra cobrança, caracterizada como preço público pelo anexo acrescido à Lei 6.938/1981 
pela Lei 9.960/2000. 

No licenciamento ambiental, conforme já referido, o Ibama tem compe-
tência restrita aos casos de relevância regional ou nacional (art. 10, § 4º, 
da Lei 6.938/1981), detalhados no art. 4º da Resolução nº 237, de 19 de 
dezembro de 1997, do Conama. Nos outros empreendimentos, a Lei da 
Política Nacional do Meio Ambiente prevê que a atuação da autarquia, 

em relação à fiscalização ambiental, ocorre em caráter supletivo à atu-
ação do órgão ambiental estadual (art. 6º, caput, incisos IV, V e VI, caput, incisos IV, V e VI, caput

combinado com arts. 10, § 3º, e 11, § 1º). Dessa constatação surge 
inevitável polêmica em relação à base jurídica da TCFA.

Ives Gandra Martins discorda desse questionamento, cita a exposição 
de motivos que acompanhou o projeto de lei que gerou a Lei 10.165/2000, 

Se o empreendedor pretende implantar uma 
atividade industrial, por exemplo, neces-
sariamente deve submeter seu projeto ao 

devido processo de licenciamento perante o 
órgão ambiental competente.

pela Lei 9.960/2000. 
No licenciamento ambiental, conforme já referido, o Ibama tem compe-

tência restrita aos casos de relevância regional ou nacional (art. 10, § 4º, 
da Lei 6.938/1981), detalhados no art. 4º da Resolução nº 237, de 19 de 

Política Nacional do Meio Ambiente prevê que a atuação da autarquia, 

de motivos que acompanhou o projeto de lei que gerou a Lei 10.165/2000, 
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a qual diferenciava a TCFA do “preço público” cobrado no 
momento do licenciamento ambiental, e defende que “é 
função do Ibama exercer efetivamente seu poder de po-
lícia sobre todas aquelas empresas potencialmente polui-
doras” (MARTINS, s.d.).

Mesmo que se defenda que os dispositivos relativos 
aos preços públicos e à TCFA não apresentam problemas, 
sua presença no corpo da Lei 6.938/1981 soa estranha. Em 
diploma legal que se propõe a traçar as bases da Política 
Nacional do Meio Ambiente, passa-se a disciplinar, por 
exemplo, que o custo da licença para exposição de animais 
silvestres, por formulário, é de R$ 32,00 (trinta e dois reais); para exportação de produtos 
derivados da fauna, por formulário de até catorze itens, R$ 37,00 (trinta e sete reais), e 
assim por diante.

4. As lacunas

Já há alguns anos tem-se defendido a necessidade de serem estabelecidas regras mais 
claras sobre o funcionamento do Sisnama. Uma das propostas mais relevantes tem sido a 
elaboração de uma lei complementar que regule a cooperação entre União, Estados, 
Distrito Federal e Muni-cípios em termos das ações voltadas à proteção do meio ambiente, 
ao combate da poluição e à preservação das florestas, da fauna e da flora, com base no art. 
23, incisos VI e VII, e parágrafo único, da CF. Com essa intenção, deve-se registrar, tramitam 
duas proposições no Legislativo: o Projeto de Lei Complementar nº 12, de 2003, de autoria 

do deputado Sarney Filho, e o Projeto de Lei Complementar nº 388, 
de 2007, de autoria do Poder Executivo.

Entre os juristas da área do Direito Ambiental, há nomes de 
peso defendendo a relevância da edição dessa lei complementar, como 
Milaré (2000, p. 242) e Antunes (2005, p. 75). Há outros, contudo, 
com posição cautelosa a esse respeito. Machado (1999, p. 48 a 55), 
por exemplo, destaca que a futura lei complementar não pode, por 
exemplo, especificar atribuições para Estados, Distrito Federal e Muni-
cípios, campo reservado à Constituição Federal.

Um debate extremamente interessante, ainda não travado, diz 
respeito à possibilidade de os dispositivos da Lei 6.938/1981 que tratam do Sisnama serem 
considerados recepcionados como lei complementar pela Constituição de 1988. Ora, o que é 
o Sisnama se não um instrumento para assegurar a atuação coordenada e cooperativa entre os 
entes da Federação no campo da política ambiental? Adotada essa linha de raciocínio, até que 
ponto o restante do conteúdo da Lei 6.938/1981 não pode ou mesmo deve ser considerado 
lei complementar?

Outro ponto de discussão importante, que também apresenta relação com a lei comple-
mentar com base no art. 23, incisos VI e VII, e parágrafo único, da Constituição, é a necessidade, 

Um debate extremamente inte-
ressante, ainda não travado, diz 

respeito à possibilidade de os 
dispositivos da Lei 6.938/1981 

que tratam do Sisnama serem 
considerados recepcionados 
como lei complementar pela 

Constituição de 1988.
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ou não, de normas da União sobre o licenciamento ambiental mais 
detalhadas do que as presentes no art. 10 da Lei 6.938/1981. Consta desse 
dispositivo apenas a previsão genérica  do licenciamento ambiental pelo 
órgão ambiental estadual e, nos casos de empreendimentos com significa-
tivo impacto ambiental, pelo Ibama. Hoje, as normas federais que regulam 
0soluções do Conama.

O art. 10 da Lei 6.938/1981, vale dizer, sequer prevê a possibilidade 
de a licença ambi-ental ser emitida pelo órgão ambiental municipal. Tal 
previsão consta apenas da Resolução 237/1997 do Conama. Mesmo sendo 
plenamente defensável que os municípios tenham prerrogativas em termos 

de licenciamento ambiental, diante das competências comuns de que trata o art. 23, 
incisos VI e VII, de nossa Carta Política, e da própria autonomia municipal, impõe-se uma 
alteração expressa na Lei 6.938/1981. O Conama não tem poder para efetuar ajustes no 
conteúdo de uma lei.

Além da definição das responsabilidades relativas ao licenciamento ambiental, o 
conteúdo da Lei 6.938/1981 sobre o tema, parece, poderia avançar bastante. Atualmente, 
por exemplo, o estudo prévio de impacto ambiental (EIA) ainda é regulado basicamente 
pela Resolução nº 001, de 23 de janeiro de 1986, do Conama.

Matérias relevantes estão ausentes da lei, como a avaliação ambiental estratégica, a 
auditoria ambiental ou a ponderação, no licenciamento ambiental, das contribuições de 
gases de efeito estufa dos empreendimentos. Não se menciona, ainda, a possibilidade de 

processos de licenciamento simplificados para os empreendi-
mentos de menor porte ou de licenças integradas. A lei 

não faz, também, a conexão necessária entre as li-
cenças ambientais e outros atos a cargo dos órgãos 
do Sisnama, como as autorizações para supressão 
de vegetação e as aprovações do plano de manejo 
florestal.

5. Conclusão

A Lei 6.938/1981, não obstante ainda ser 
uma base importante para as ações desenvolvidas 
pelos órgãos do Sisnama, apresenta hoje uma série 
de deficiências que demandam atenção do legis-
lador. Não se pode exatamente afirmar que essa 
lei seja o quadro normativo ideal para a prática das 

ações públicas e privadas que têm interferência com 
a questão ambiental. O seu texto, em tese, mereceria 

ser complementado mediante a inserção de temá-
ticas mais recentes, como as mudanças climáticas, 
e de regras um pouco mais claras e detalhadas 

Matérias relevantes estão 
ausentes da lei, como a 

avaliação ambiental estra-
tégica, a auditoria ambien-

tal ou a ponderação, no 
licenciamento ambiental, 

das contribuições de gases 
de efeito estufa dos  

empreendimentos.

processos de licenciamento simplificados para os empreendi-
mentos de menor porte ou de licenças integradas. A lei 
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sobre determinados institutos, como o licenciamento ambiental. A supressão de certos disposi-
tivos inseridos de forma casuística na lei ao longo desses anos também merece ser considerada.

Há, contudo, uma série de dificuldades para que isso ocorra. Algumas questões jurídicas 
prometem polêmica, como a decisão sobre quais dispositivos devem ser alçados à condição 
de lei complementar, com base no art. 23, incisos VI e VII, e parágrafo único, de nossa 
Magna Carta. As atribuições governamentais relativas ao licenciamento também não são 
tema pacificado. Além disso, cabe destacar que a resistência dos atores que atuam em prol 
da proteção do meio ambiente à inserção de alterações nessa lei, na agenda do Legislativo 
federal, é plenamente justificada diante de um quadro de forças políticas desfavoráveis. A 
tendência majoritária no Congresso Nacional, nos últimos anos, tem sido o apoio não 
exatamente ao aperfeiçoamento das normas ambientais, mas à sua flexibilização.
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