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RESUMO

A presente pesquisa tem como escopo analisar as principais propostas de alteração da legislação federal em matéria ambiental. Destacam- se 
propostas abordando temas como o licenciamento ambiental, avaliação de impacto ambiental, demarcação de terras indígenas e de áreas de 
preservação permanente e a regulamentação do uso de agrotóxicos, rotulagem de alimentos geneticamente modificados, propostas de alteração 
na Lei da Mata Atlântica.  Inicialmente, pretende-se tratar com maior profundidade as propostas de revisão do licenciamento ambiental no Brasil 
e flexibilização da liberação de agrotóxicos, tendo em vista a possibilidade de retrocessos efetivos diante de propostas como a do Projeto de Lei 
3.729/04 e com a PEC 65/2012, assim como possibilidades de avanço do Projeto de Lei 6299/2002, conhecido como PL do Veneno. Fundamental 
se faz, portanto, a análise destes temas, ainda em debate no Congresso, e também de outras importantes propostas legislativas com profundo 
impacto na regulação jurídica do meio ambiente no Brasil.  Vivemos um momento delicado do direito ambiental no país, o que por si justifica uma 
pesquisa mais aprofundada sobre os temas mencionados acima, considerando a pluralidade de interesses envolvidos e o caráter irreversível dos 
possíveis danos. Assim, com suporte do método de investigação dedutiva e bibliográfica, busca-se a compreensão e contextualização crítica dos 
cenários possíveis (avanços e retrocessos) em matéria de legislação ambiental no Brasil em nível federal. Problema de pesquisa: Considerando a 
constante iminência de possíveis retrocessos legislativos em matéria de proteção ao meio ambiente no Brasil, especialmente os Projetos de Lei 
que visam a flexibilização dos padrões e mecanismos de preservação ambiental em favor de interesses econômicos, urge o questionamento 
quanto à legitimidade de tais medidas. Pode o meio ambiente saudável, enquanto direito fundamental, ter sua manutenção relativizada? Até que 
ponto pode-se invocar a necessidade de crescimento econômico sem que se busque, ao mesmo tempo, a sustentabilidade dos recursos naturais
e da vida na terra? Objetivo geral: Analisar as principais propostas de alterações legislativas no congresso Nacional e no âmbito da União à luz da 
Constituição e do princípio da vedação ao retrocesso em matéria ambiental. Busca-se analisar se os projetos em temas estratégicos como 
Avaliação de Impacto Ambiental, Licenciamento, espaços especialmente protegidos, Lei da Mata Atlântica, regulação e rotulagem de OGMs, uso 
de agrotóxicos, possuem respaldo constitucional e principiológico. Objetivos específicos: - Contextualizar e avaliar a implementação das 
alterações legislativas propostas no âmbito federal relacionadas à proteção do meio ambiente. - Verificar as variáveis e disposições dos Projetos 
de Lei pertinentes, bem como sua recepção do ponto de vista principiológico-constitucional. - Correlacionar Projetos de Lei e Emendas 
Constitucionais conexos com temas estratégicos como Avaliação de Impacto Ambiental, Licenciamento, espaços especialmente protegidos, Lei da 
Mata Atlântica, regulação e rotulagem de OGMs, uso de agrotóxicos. Metodologia: Será utilizado como método de abordagem geral o indutivo e 
procedimental. Levando em conta que os fatos não podem ser considerados fora de seu contexto. Para coleta e análise de dados, o método 
preferencial é o bibliográfico, incluindo pesquisa legislativa e jurisprudencial.  Tal pesquisa será pautada pela perspectiva   interdisciplinar do 
Direito Ambiental correlacionada ao desenvolvimento.  Evidenciando, assim, observações de casos da realidade concreta e da deliberação dos 
Projetos de Lei em questão nesta pesquisa. Desta forma, caracteriza-se como pesquisa exploratória, qualitativa e aplicada. Resultados e 
Conclusões: Pesquisa será iniciada nos termos do PIBIC em 2019.2.
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