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RESUMO

O licenciamento ambiental é um instrumento de gestão ambiental que contribui na prevenção contra danos ambientais e consequente 
preservação dos recursos naturais. Ressalta-se, porém, que para o licenciamento ambiental alcançar resultados satisfatórios há a necessidade de 
que nenhuma de suas fases seja negligenciada. Entretanto, quando se trata de autolicenciamento, afastar qualquer ato de negligência é tarefa 
difícil, pois o administrador, que neste caso é licenciador e ao mesmo tempo empreendedor, faz julgamento de si próprio, deixando, por isso, 
rastros de imparcialidade. Na hipótese que não há rigor na concessão de licenças ambientais, quando o órgão licenciador e o empreendedor 
fazem parte da mesma entidade política, o que representa total afronta aos princípios da administração pública, como impessoalidade e 
moralidade, que esta pesquisa traz como tema central “A violação dos princípios da administração pública existente no processo de 
autolicenciamento ambiental”, cujos objetivos foram conhecer como se dá esse licenciamento no Brasil e comprovar que o processo de 
autolicenciamento ambiental fere os princípios administrativos da impessoalidade e moralidade baseando-se em estudos de casos. Para alcançar 
tais objetivos, foi realizada uma pesquisa bibliográfica e documental: revisão de literatura em livros, artigos científicos, legislações etc., e análise 
de quatro estudos de casos pertencentes ao Poder Executivo Federal, Estadual e Municipal _ Estado do Amapá, cidade de Macapá.
Respectivamente, o primeiro caso abordado foi da Usina Hidrelétrica de Belo Monte/Pará, o segundo foi a Rodovia AP-070, o terceiro estudo foi 
sobre as passarelas em concreto na Avenida Álvaro Nobre (Bairro Universidade), e o quarto caso foi o aterro em área de ressaca na Rodovia Duca 
Serra, sendo estes últimos na cidade de Macapá-AP. Além dos estudos dos casos analisados, foi necessário conhecer o licenciamento ambiental 
no Brasil, suas características e etapas, bem como os objetivos dos princípios administrativos, sua importância na atuação dos agentes públicos e 
sua classificação, o que se fez através de pesquisa bibliográfica. As doutrinas consultadas partilharam do mesmo entendimento quanto à violação 
dos princípios administrativos no autolicenciamento ambiental, trazendo inclusive soluções para o referido problema. Dentre as soluções 
apontadas frisa-se a rede de comunicação entre os órgãos diretamente ligados à proteção ambiental e a transferência da competência 
licenciadora à pessoa jurídica diversa daquela que efetivará a obra. A análise dos quatro casos polêmicos das três esferas do poder executivo 
possibilitou a percepção de constante descumprimento da legislação ambiental e afastamento dos preceitos éticos e morais pelos órgãos 
licenciadores, o que consequentemente acarretou na violação aos princípios administrativos e prejuízo ao meio ambiente. Portanto, a partir 
dessa abordagem foi possível afirmar que há violação dos princípios da administração pública no processo de autolicenciamento ambiental, ainda 
identificar situações de violação de outro princípio, o da legalidade. Por fim, almejou-se com este artigo colocar o autolicenciamento ambiental, a 
violação dos princípios administrativos e sua ameaça à proteção do meio ambiente em discussões acadêmicas futuras, propiciando um maior 
aprofundamento do tema, uma vez que o mesmo, na maioria dos casos, é citado superficialmente pelos doutrinadores.
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