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RELATÓRIO

 

Esta Ação Direta de Inconstitucionalidade foi proposta pelo Procurador-Geral de Justiça,
com fundamento no art.88, III da Carta Constitucional do Estado de Rondônia; e art.45, II, item 01 da LCE
n. 93/93, em face do Decreto Legislativo Estadual n. 646, de 24 de agosto de 2016 (DOE-ALE/RO n.143)
que sustou os efeitos do Decreto n.5.197 de 29 de julho de 1991, do Chefe do Executivo, autorizando, por
consequência, a exploração de minério ou garimpagem no segmento do Rio Madeira, compreendido entre a
Usina Hidrelétrica de Santo Antônio e a divisa com o Estado do Amazonas.

 

Diz o autor ser inconstitucional o indigitado decreto, por afronta ao princípio da separação
dos poderes (art.7º, caput, da Carta Estadual), ao utilizar-se a autora da norma impugnada de prerrogativa
excepcional de controle dos atos do Executivo para sustar ato válido, editado com lastro na Lei Federal n.
7.805/1989; e no Decreto Federal n. 98.812/1989, que condicionam a garimpagem a prévio licenciamento do
órgão ambiental de controle; e à delimitação da área de exploração da atividade pelo Departamento Nacional
de Produção Mineral.

 

Salienta que o vício de inconstitucionalidade também decorreria de afronta aos arts. 218,
caput, e art.220 da Carta da Estadual, por autorizar a degradação do meio ambiente pela exploração mineral
sem as exigências legais de controle da atividade.
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A medida de urgência foi concedida, suspendendo provisoriamente os efeitos do decreto
(ID1822746).

 

A Assembleia Legislativa prestou as primeiras informações, defendendo o acerto do
decreto, fundado na prerrogativa do art.29, XIX, da Carta Estadual, com vista a mitigar prejuízos aos
profissionais que subsistem da exploração da atividade garimpeira diante da constatação de haver
extrapolado o Executivo estadual seu poder regulamentar na medida que suspendeu a atividade sem sopesar
a repercussão negativa na vida de quem dela sobrevive (ID 1579678). Notificada para informações
complementares, o prazo transcorreu sem manifestação (ID 2778192).

 

A Procuradoria-Geral do Estado reitera o vício material e pede a declaração de
inconstitucionalidade do Decreto Legislativo Estadual n. 646, de 24 de agosto de 2016, por ofensa ao art. 29,
XIX; art. 149, XII; art. 218 e art. 220, todos da Constituição do Estado de Rondônia, bem como aos arts. 170,
VI, e 225 da Carta Federal (ID1616308).

 

No Ministério Público em segundo grau, o Subprocurador-Geral de Justiça Osvaldo Luiz
de Araujo opinou pela procedência do pedido, aos fins de declaração da inconstitucionalidade do Decreto
Legislativo Estadual n. 646/2016, por invadir a esfera de competência do Poder Executivo; além de trazer
desarmonia ao sistema jurídico brasileiro, permitindo sem qualquer critério o retorno de atividade degradante
e prejudicial ao meio ambiente regional (ID 2851199).

 

É o que havia de relevante a consignar.

 

 

 

 
 

VOTO

 

DESEMBARGADOR DANIEL RIBEIRO LAGOS
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Esta ADI visa à suspensão definitiva dos efeitos do Decreto Legislativo Estadual n.646, de
24 de agosto de 2016 (DOE-ALE/RO n.143) que sustou o Decreto n.5.197 de 29 de julho de 1991, do Chefe
do Executivo do Estado, e autorizou a garimpagem de minério no Rio Madeira, até então suspensa.

 

Diz o autor ser inconstitucional o indigitado decreto, por violar o princípio da separação
dos poderes (art.7º, caput, da Carta Estadual), ao lastrear-se em prerrogativa excepcional de controle dos atos
do Executivo, específica para casos de extrapolar o que a lei autoriza (art.29, XIX, da Carta Estadual).

 

Vale transcrever o decreto sustado:

 

DECRETO N.º 5197 DE 29 DE JULHO DE 1991

DOE Nº 2338, DE 1º DE AGOSTO DE 1991.

Alterações:

Eficácia sustada pelo Decreto Legislativo n.646, de 24/04/2016. (Medida cautelar suspende eficácia

do Decreto Legislativo n. 646, na ADI n. 0800158-43.2017.8.22.0000)

Dispõe sobre a extração de minério ou garimpagem na área que especifica.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 65, inciso V da Constituição do Estado de Rondônia e,

 

Considerando que a atividade de garimpo do ouro no trecho navegável do
Rio Madeira vem degradando de forma irremediável o meio físico: com a variação
de qualidade da água; sedimentação do canal principal; poluição das águas por
óleo combustível; degradação do solo nas margens e ilhas; comprometimento de
navegação fluvial e/ou atividades portuárias hoje responsáveis pelo
abastecimento de combustíveis das usinas termo elétricas, veículos, aeronaves,
gás de cozinha e outros derivados de petróleo, bem como terminal exportação e
importação; provocação de poluição do ar, do solo e da água pelo mercúrio
CONSIDERANDO que o meio biótico vem sofrendo danos consideráveis, tais
como a redução do estoque pesqueiro; interrupção do ciclo migratório do peixe;
intoxicação humana por mercúrio, em maior escala com os moradores das áreas
ribeirinhas e os próprios garimpeiros; destruição da fauna aquática e vegetação da
região; disseminação de doenças na área de influência; formação de criadouros
de vetores de moléstias endêmicas e epidêmicas; CONSIDERANDO que o
ambiente sócio econômico está sendo impactado em maior escala nos aspectos
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de: aumento da criminalidade, tráfico de drogas, prostituição e violências urbana
de Porto Velho; destruição do patrimônio arqueológico; sonegação de impostos
sobre minerais; aumento do processo migratório e consequente favelação urbana,
prejuízo ao turismo e ao lazer no Rio Madeira; atração de atividades marginais;
desvio de investimentos para outras regiões do Brasil; CONSIDERANDO
finalmente que a atividade garimpeira está sendo exercida sem a devida licença
ambiental, em flagrante desrespeito à legislação federal e estadual, sobretudo ao
que estabelece especificamente o Decreto 98.872 de 09 de janeiro de 1990, que
regulamenta a Lei 7.805 de 18 de julho de 1989;

 

DECRETA:

Art. 1º - Ficam suspensas todas e quaisquer atividades de extração de
minério ou garimpagem no segmento do Rio Madeira compreendido pela
Cachoeira Santa Antônio e a divisa interestadual de Rondônia com o Estado do
Amazonas.

Art. 2º - A Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental – SEDAM,
juntamente com a Polícia Militar e a Secretaria de Estado da Segurança Pública,
ficam responsáveis para colocar em prática as medidas determinadas no presente
Decreto.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogam-
se as disposições em contrário.

Palácio do Governo do Estado de Rondônia, em 29 de julho de 1991, 103º
da República.

OSWALDO PIANA FILHO

Governador

FRANCISCO JOSÉ SILVEIRA PEREIRA

Secretário de Estado do Desenvolvimento Ambiental – SEDAM

 

Antes de adentrar o exame de mérito desta ADI, impende estabelecer algumas premissas
como condição de sua admissibilidade.

 

Como se sabe, a previsão do art. 49, V, da Carta da República de 88, reproduzido na Carta
Estadual no art.29, XIX, estabelece competir ao Congresso Nacional, no âmbito federal, e às Assembleias, na
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esfera estadual, sustar os atos normativos do Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites
de delegação legislativa.

O Legislativo pode, pois, suspender ato normativo do Executivo quando exorbitar os
limites do poder regulamentar (art. 84, IV, CF/88); ou da delegação legislativa (art. 68 da CF/88).

 

Em qualquer dos casos, de regra, dá-se o controle de legalidade, com a
inconstitucionalidade reflexa.

 

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. ALEGAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE DO § 4º DO ART. 6º-A DO DECRETO N.
4.376/2002: NORMA DE CARÁTER SECUNDÁRIO QUE SE PRESTA A
REGULAMENTAR O DISPOSTO NA LEI N. 9.883/1999.

1. Os atos regulamentares, cujo conteúdo ultrapasse o que na lei
regulamentada se contém, podem estar eivados de ilegalidade. Precedentes.

2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ADI 4176/DF-AgR,
Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 1º/8/12).

 

Na hipótese dos autos, contudo, apesar de a ALE utilizar como fundamento o controle
decorrente do art.29, XIX, da CE, na verdade, editou decreto legislativo com feição de ato normativo
primário, se seu conteúdo tem força de lei, é genérico; abstrato e não constitui eventual regulamento à
disposição de lei, porque, em princípio, não há legislação autorizativa da garimpagem.

 

O que há é lei federal dispondo sobre a atividade, de um modo geral, impondo regras e
condições à autorização de exploração, e, nesse contexto, há de se reconhecer certa autonomia ao ato.

 

Como se tem reiterado, atos normativos secundários sujeitam-se ao controle de legalidade
perante o poder judiciário, diversamente dos atos normativos primários, impugnados, tanta pela via difusa,
como também por meio do controle concentrado de inconstitucionalidade.

 

Os atos normativos primários são autônomos, não se encontram materialmente vinculados
a nenhuma outra norma. Desse modo, esses atos se sujeitam ao controle concentrado de constitucionalidade
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perante o Supremo Tribunal Federal, na forma prevista no art. 102, I, alínea “a”, da Constituição Federal,
bem como perante qualquer juiz ou tribunal, pela via difusa.

 

Para o Pretório Excelso, a forma é irrelevante para se identificar se um ato normativo é
primário ou secundário. O que importa é o seu conteúdo normativo, se genérico e abstrato será considerado
primário (Medida Cautelar na ADI n. 1.748-RJ).

 

Na hipótese sub examine, o conteúdo do decreto impugnado possui força de lei, se
promove autorização de atividade de exploração mineral, desconstitui ato de conteúdo oposto, e abrange a
todo e qualquer interessado na garimpagem. Reconheço, pois, em seu conteúdo a qualidade de ato sujeito ao
controle de constitucionalidade (ADI 748/1992; ADI 2585).

 

Dito isso, convém promover alguns esclarecimentos sobre questões periféricas ao objeto
desta ADI, relativas à exploração de minério, conforme a regência de legislação pertinente.

 

O revogado inciso I do art. 70 do Código de Mineração, Decreto-Lei n.227/67, assim
definia a garimpagem:

 

O trabalho individual de quem utiliza instrumentos rudimentares, aparelhos manuais ou máquinas

simples e portáteis, na extração de pedras preciosas, semipreciosas e minerais metálicos ou não metálicos,

valiosos, em depósitos de aluvião ou aluvião, nos álveos de cursos d’água ou nas margens reservadas, bem como

nos depósitos secundários ou chapadas, vertentes e altos de morros, depósitos esses genericamente denominados

garimpos.

 

A atual norma de regência, Lei n. 7805/89, no art.10, define a garimpagem como:

 

a atividade de aproveitamento de substâncias minerais garimpáveis, executadas no interior de áreas

estabelecidas para este fim, exercida por brasileiro, cooperativa de garimpeiros, autorizada a funcionar como

empresa de mineração, sob o regime de permissão de lavra garimpeira.

 

Nos termos da indigitada norma, garimpo é genericamente “o local em que ocorre a
extração de minerais garimpáveis”(§2º do art.10 da Lei n.7805/89).
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A matéria em questão está afeta, pois, à exploração mineral, à garimpagem.

 

Como se sabe, a competência para legislar em matéria ambiental é concorrente entre a
União, os Estados e o Distrito Federal, na expressa previsão da Carta Cidadã, art.24.

Nesse compasso, nos termos da Constituição da República, compete à União fixar normas
gerais (art.24, § 1º); aos Estados, suplementar a legislação federal no que couber; ou, na ausência desta,
exercer competência legislativa plena para atender suas peculiaridades (art. 24, § 2º); e, aos Municípios,
cabe-lhes “legislar sobre assuntos de interesse local”; e “suplementar a legislação federal e a estadual no que
couber”, art. 30, I e II. Em todo caso, a competência legislativa suplementar é limitada por disposição federal
em contrário, anterior ou superveniente.

 

Com efeito, se a norma geral traça parâmetros genéricos, aplicáveis a todo o território
nacional, delegando eventual especificação de peculiaridades regionais e locais à legislação suplementar dos
Estados e Municípios, é de se inferir que a competência privativa só abrange as matérias do art. 22 e não as
constantes do art. 24 da Constituição Cidadã.

 

Em se tratando de recursos minerais e da água, propriedades que se diferenciam do solo,
pertencem à União, que detém o monopólio da pesquisa, lavra, refino, além das transações comerciais de
importação e exportação de produtos e derivados, garantindo-se o produto da lavra a quem explora (art. 176
e 177 da Carta Federal de 88). À União compete, pois, privativamente legislar sobre a matéria (art.22, XII,
da Constituição da República).

 

A competência constitucional da União é, assim, estabelecer as áreas e as condições para a
atividade garimpeira; enquanto os Estados e municípios se limitam a registrar, acompanhar e fiscalizar as
concessões eventualmente dadas aos garimpeiros.

 

Na hipótese em testilha, consta que a normativa sustada (Decreto Estadual n.5.197/1991)
suspendia a exploração de minério no Rio Madeira, no trecho compreendido entre a Usina Hidrelétrica de
Santo Antônio e a divisa com o Estado do Amazonas, ponderando que a atividade em área navegável vinha
causando degradação irremediável ao meio ambiente, ocasionando variação de qualidade da água;
sedimentação do canal principal; poluição das águas por combustíveis; a comprometer a economia da região
(navegação fluvial e portuária; atividade pesqueira; etc).
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Além disso, ponderou a normativa que os altos níveis de poluição diminuem os ciclos
migratórios das espécies; promovem a intoxicação humana por mercúrio, sem embargo de repercutir
negativamente no aspecto social, tanto quanto econômico, pelos elevados índices de prostituição e
criminalidade, dentre outras consequências danosas.

A bem dizer, o rio Madeira é um dos principais afluentes do rio Amazonas; banha os
estados de Rondônia e Amazonas e sua extensão aproximada de 3.315 km lhe garante figurar como o 17º
maior rio do mundo, possuindo uma das ictiofaunas mais diversas do planeta. O transporte e a deposição de
nutrientes, como o fósforo, associados a sedimentos de origem andina, são de grande valia para dar suporte
às suas áreas inundáveis, que ocupam mais de 210.000 km .

 

Relativamente à área objeto da exploração de garimpo, sabe-se que integra APA (Área de
Proteção Ambiental), criada pelo Decreto n.5.124/1991, revogado pela Lei Complementar n.633/2011, que
alterou a área de cobertura, reduzindo-a de 6.741ha para 5.554,0884ha.

 

Trata-se, pois, de rio federal, assim definido pela regra do art.20, III, da Constituição
Cidadã de 88, por banhar dois Estados da federação (Rondônia e Amazonas) sem embargo de divisar limites
territoriais com outros países, se sua nascente provém dos Andes.

 

Disso decorre que qualquer medida tendente a autorizar ou brecar a exploração mineral de
garimpagem deve emanar da União.

 

Na espécie, abstrai-se da leitura do decreto sustado que foi editado dentro das prerrogativas
privativas do Chefe do Executivo, previstas na Carta Constitucional do Estado que assim dispõe:

 

SEÇÃO II

DAS ATRIBUIÇÕES DO GOVERNADOR DO ESTADO

Art. 65. Compete privativamente ao Governador do Estado:

.................

V - expedir decretos e regulamentos para a fiel execução das leis;

 

Dentro dessa perspectiva, abstrai-se que indigitado decreto visou à fiel execução
de legislação federal, dispondo sobre as regras de exploração de minério, Lei n.7.805/1989; e
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Decreto Federal n.98.812/1989.

 

Esse aparato legislativo condiciona a garimpagem a prévio licenciamento do órgão
ambiental de controle (art.3º da Lei n.7.805/1989); com delimitação da área de exploração da atividade pelo
Departamento Nacional de Produção Mineral, tempo de duração, e, em sendo o caso de exploração em área
urbana, do assentimento da autoridade administrativa local, no município de situação do jazimento mineral
(art.2º da Lei n.7.805/1989), dentre outras exigências.

 

Ressalto que, a despeito de o decreto do Executivo Estadual aos fins de proibição do
garimpo no Rio Madeira haver sido editado em 1991, até hoje prevalecem as cautelas alí expendidas, se
ainda não se adotaram as exigências da legislação federal vigente, fazendo remanescer o prejuízo ao meio
ambiente.

 

Por outro lado, o ato que ora se impugna – decreto legislativo, possui texto lacônico, e
vale-se, para sustar a proibição da garimpagem, da prerrogativa prevista no art.29, XIX, da Carta Estadual,
norma excepcional de controle do legislativo de atos normativos do Executivo, que reproduz o art.49, V, da
Constituição da República:

 

Constituição Federal

Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:

…...............

V - sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites

de delegação legislativa;

Constituição Estadual

Art. 29. Compete privativamente à Assembleia Legislativa:

….........

XIX - sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos

limites de delegação legislativa. (NR dada pela EC nº 110, de 04/05/2016 – DO e ALE. nº 075, de 04/05/2016)

 

A bem dizer, o abuso de poder regulamentar, especialmente nos casos em que o Estado atua
contra legem ou praeter legem, sujeita o ato transgressor ao controle jurisdicional, sem embargo de também
desafiar o exercício do controle, pelo Poder Legislativo, com lastro na competência extraordinária que lhe
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confere o art.29, XIX, da CE, reprodução do art. 49, V, da Constituição da República, a permitir sustar os
atos normativos do Poder Executivo sempre que exorbitarem o poder regulamentar (RE 318.873 AgR/SC,
rel. min. Celso de Mello).

 

Todavia, no caso concreto, não há lei estadual a regular a matéria para eventualmente servir
de paradigma à suposta extrapolação de poder e justificar a intervenção legislativa, dentro da prerrogativa
constitucional de controle, a ser exercida sempre que o ato do Executivo, ao regulamentar texto legal, alterar
o sentido ou o alcance de dispositivo de lei.

 

Ademais, abstrai-se que o decreto governamental sustado foi tomado como impedimento à
atividade de exploração mineral, dentro do poder de cautela assegurado na Constituição do Estado, com vista
à preservação do meio ambiente local (art.65, V c/c art.218 e 220 da CE; e art.225 da Carta Federal), no
intuito de fazer cumprir legislação federal, que, repise-se, não autoriza a garimpagem na área em questão.
Não se configurou, pois, qualquer excesso que justificasse intervenção.

 

Anote-se, por oportuno, que o decreto revogador, ora impugnado, sobreleva o prejuízo
econômico suportado pelos garimpeiros sobre o interesse coletivo e ambiental para lastrear a notória
ingerência do Legislativo em ato do Poder Executivo.

 

Nesse ponto, não só se confronta com o princípio da separação dos poderes, ínsito no art.7º,
caput, da Constituição do Estado, ao falso fundamento de estar a exercer o controle de ato normativo,
prerrogativa decorrente da Constituição da República, em caso de excesso aos limites impostos pela lei, mas
também viola a própria natureza do decreto legislativo, ato normativo primário destinado a veicular matéria
de competência exclusiva do Congresso Nacional, no âmbito da União; e das Assembleias Legislativas, na
esfera estadual.

 

Além disso, o decreto legislativo sub judice invade a esfera de competência federal, se, ao
retirar o embargo da atividade e autorizar a exploração de minério em rio federal, findou por legislar sobre
matérias privativas da União.

 

Decerto não se desprezar a relevância da exploração mineral que desencadeia uma série de
outras atividades econômicas que podem alavancar o crescimento local.
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Entretanto, a exploração garimpeira, repise-se, cuja competência autorizativa é da União,
deve ser exercida em harmonia com os princípios que dão efetividade à proteção ao meio ambiente; e com as
normas legais que a regulam, inclusive a previsão de responsabilidade (objetiva) de reparar o dano ambiental
(art.14,§1º, da Lei 6.938/81), se a eles se subordina, sob pena de o exercício da atividade violar direito
fundamental ao ecossistema ecologicamente equilibrado, notadamente se o dano alcança a coletividade.

 

Sobre a afronta aos arts.218, caput, e art.220 da Carta da Estadual, por autorizar o decreto a
degradação do meio ambiente pela exploração mineral sem as exigências legais de controle da atividade,
impende transcrever o teor dos indigitados dispositivos constitucionais:

 

SEÇÃO V

DO MEIO AMBIENTE

Art. 218. A preservação do meio ambiente, a proteção dos recursos naturais, de forma a evitar o seu

esgotamento e a manutenção do equilíbrio ecológico são de responsabilidade do Poder Público e da

comunidade, para uso das gerações presentes e futuras.

Parágrafo único. Os valores ambientais e os recursos naturais serão considerados bens de uso comum

do povo e essenciais à sadia qualidade de vida.

…........

Art. 220. O desenvolvimento econômico e social deve conciliar-se com a proteção ao meio ambiente,

para preservá-lo de alterações físicas, químicas ou biológicas que, direta ou indiretamente, sejam nocivas à

saúde, à segurança e ao bem-estar das populações e ocasionem danos à fauna, à flora, ao solo e às paisagens.

§ 1° O exercício do direito de propriedade subordina-se ao bem-estar da coletividade, à conservação

dos recursos naturais e à proteção ao meio ambiente.

§ 2° Lei estadual estabelecerá o plano geral de proteção ao meio ambiente, adotando as medidas

necessárias à utilização racional dos recursos naturais e à redução, ao mínimo possível, da poluição e degradação

ambiental.

 

Como se pode constatar, a previsão contida na Carta Estadual é consentânea com a
Constituição da República, que, no art. 225, concedeu especial tutela à proteção do meio ambiente, bem de
uso comum do povo e essencial à manutenção da vida com qualidade, como norma garantidora do presente,
mas sobretudo das condições mínimas a um ecossistema ecologicamente equilibrado no futuro, com apoio
nos princípios da precaução e da prevenção a subsidiar a elaboração de normas ambientais destinadas à
efetivação do dever constitucional de proteção e preservação do meio ambiente por parte do Poder Público e
da coletividade.
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Ora, se a todos se reconhece o direito ao meio ambiente equilibrado e saudável, não se nega
dele advir também o dever da sociedade e a incumbência do Poder Público de evitar danos ambientais, não
raro, marcados pela irreversibilidade e irreparabilidade, com vista a garantir a preservação do ecossistema.

 

Sobressai desse contexto a relevância do licenciamento ambiental como um dos mais
importantes instrumentos de concretização dos princípios da prevenção, precaução e do desenvolvimento
sustentável, na perspectiva de constitucionalidade do direito fundamental ao meio ambiente sadio e
ecologicamente equilibrado para as gerações presentes e futuras (art. 225, §1°, IV, da CF).

 

Ademais, a sujeição da exploração ao licenciamento ambiental possibilita o
desenvolvimento sustentável, a partir da adoção de medidas mitigadoras, condicionantes e compensatórias
decorrentes da exploração organizada e minimamente planejada (art. 4°, I, da Lei n. 6.938/81).

 

Dentro dessa compreensão, a liberação de exploração garimpeira no Rio Madeira, APA
declarada no Decreto n. 5.124/91, sem as cautelas legais aos fins de garantir o cumprimento das exigências
ambientais de preservação, reparação e responsabilização, como disposto em legislação federal, constitui ato
violador da norma constitucional estadual vigente, em especial ao princípio da prevenção, se os danos
potenciais decorrentes da atividade são conhecidos e previsíveis, e o fato impõe à Administração Pública o
dever de exigir a adoção de medidas acautelatórias que os eliminem ou minimizem, sobremodo porque
repercutem na coletividade.

 

Com efeito, se não compete ao Poder Executivo do Estado dispor acerca da garimpagem no
Rio Madeira, decerto que não se lhe nega, mais que o direito, também o dever de obstar a exploração mineral
na medida que a atividade, desprovida de controle ou autorização do órgão ambiental competente, degrada o
meio ambiente e compromete sua proteção, notadamente se a área explorada integra APA, nos temos do
Decreto n.5.124/1991, e a medida acauteladora é lastreada no art. 65, V c/c o art.221, II, da Carta estadual,
harmônicos com o art.225 da Constituição Federal.

 

Por tais fundamentos, julgo procedente o pedido ao fim de declarar a inconstitucionalidade
do Decreto Legislativo n.646/2016, por notória afronta aos arts. 7º, caput; 149, XII; 218 e 220 da
Constituição do Estado; com violação reflexa aos arts.170, VI; 176; 177 e 225 da Carta Federal. Efeitos erga
omnes e ex tunc.
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É como voto.

 

DESEMBARGADOR GILBERTO BARBOSA

De acordo.

 

 

DESEMBARGADOR OUDIVANIL DE MARINS

De acordo.

 

 

DESEMBARGADOR ISAIAS FONSECA MORAES

De acordo.

 

 

DESEMBARGADOR HIRAM SOUZA MARQUES

De acordo.

 

 

JUIZ DALMO ANTÔNIO DE CASTRO BEZERRA

De acordo.

 

 

DESEMBARGADOR RENATO MARTINS MIMESSI

De acordo.

 

 

DESEMBARGADOR VALTER DE OLIVEIRA

De acordo.

 

 

DESEMBARGADOR ROOSEVELT QUEIROZ COSTA

De acordo.



06/08/2018 pje.tjro.jus.br/sg/ConsultaPublica/DetalheProcessoConsultaPublica/documentoSemLoginHTML.seam?ca=8babfa52c65a3f4166bd…

http://pje.tjro.jus.br/sg/ConsultaPublica/DetalheProcessoConsultaPublica/documentoSemLoginHTML.seam?ca=8babfa52c65a3f4166bd3dc9dc… 14/16

 

 

DESEMBARGADOR ROWILSON TEIXEIRA

De acordo.

 

 

 

DESEMBARGADOR SANSÃO SALDANHA

De acordo.

 

 

DESEMBARGADOR KIYOCHI MORI

De acordo.

 

 

DESEMBARGADOR MARCOS ALAOR DINIZ GRANGEIA

De acordo.

 

 

DESEMBARGADOR MIGUEL MONICO NETO

De acordo.

 

 

DESEMBARGADOR RADUAN MIGUEL FILHO

De acordo.

 

 

JUIZ JOHNNY GUSTAVO CLEMES

De acordo.
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EMENTA

 

ADI. Rio madeira. Garimpo. Degredação ambiental. Decreto do Executivo.
Suspensão. Decreto Legislativo. Autorização. Órgão de controle. Inconstitucionalidade
manifesta.

 

É inconstitucional o decreto do Poder Legislativo a autorizar a exploração garimpeira no
Rio Madeira, tornando sem efeito ato do Chefe do Executivo, que, lastreado em legislação federal vigente,
suspende a atividade por considerá-la atentatória ao dever de preservação do ecossistema, se desprovida de
licença do órgão de controle ambiental, a comprometer o direito ao meio ambiente saudável.

 

 

ACÓRDÃO

 

                        Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Magistrados da Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado
de Rondônia, na conformidade da ata de julgamentose das notas taquigráficas, em, AÇÃO JULGADA PROCEDENTE NOS
TERMOS DO VOTO DO RELATOR, POR UNANIMIDADE.

 

 

Porto Velho, 02 de Julho de 2018 

 

 

 
DANIEL RIBEIRO LAGOS

RELATOR PARA O ACÓRDÃO

 

 

 

 

 
Imprimir



06/08/2018 pje.tjro.jus.br/sg/ConsultaPublica/DetalheProcessoConsultaPublica/documentoSemLoginHTML.seam?ca=8babfa52c65a3f4166bd…

http://pje.tjro.jus.br/sg/ConsultaPublica/DetalheProcessoConsultaPublica/documentoSemLoginHTML.seam?ca=8babfa52c65a3f4166bd3dc9dc… 16/16

















REVOGADO PELO DECRETO N° 25.780, DE 29/1/2021






