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ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Tribunal Pleno / Gabinete Des. Marcos Alaor Diniz Grangeia

Processo: 0801907-32.2016.8.22.0000 - DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

Relator: MARCOS ALAOR DINIZ GRANGEIA 
 

Data distribuição: 21/09/2016 19:01:58

Data julgamento: 09/07/2018

Polo Ativo: MPRO (MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA)

Advogado do(a) REQUERENTE: 
 

Polo Passivo: ESTADO DE RONDONIA

Advogado do(a) REQUERIDO: 
 

 

RELATÓRIO

 

Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade

proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE

RONDÔNIA, em face dos artigos 2º, § 2º, 6º, IV e V, 10, p.u., 11,

§§ 1º e 2º, 12, § 1º, XI e XIV e § 3º, e 28, todos da Lei n.

3.686/2015, alegando vícios materiais por afronta ao artigo 9º, VI,

da Constituição Estadual, ante a violação ao sistema federativo de

repartição de competência legislativa em matéria ambiental à
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tutela constitucional de proteção ao meio ambiente e ao princípio

da legalidade.

A petição discorre inicialmente sobre o ato

normativo impugnado. Afirma que a Lei Estadual n. 3.686/2016

dispõe sobre o Sistema de Licenciamento Ambiental do Estado de

Rondônia e que os dispositivos acima citados, de forma geral,

visam abrandar o controle do Estado sobre a proteção do meio

ambiente, tendo em vista a criação de licenças ambientais não

previstas na regulamentação federal, bem como de mecanismos

“legais” para afastar a fiscalização estatal no momento da

concessão de licenças e “legalizar” empreendimentos que estão

funcionando irregularmente.

Consigna que os dispositivos da Lei n. 3.686/2015

extrapolaram os limites impostos pela União, especialmente na

Resolução n. 237/1997 do CONAMA, haja vista que inovou

legislativamente no procedimento do licenciamento ambiental,

criando instrumentos não previstos na citada resolução, e que na

prática burlam o rigor previsto pelo sistema federal, e,

consequentemente, expõem a vulnerabilidade à proteção do meio

ambiente no Estado de Rondônia.

Pontua que a referida lei criou os seguintes

mecanismos legais que devem ser reconhecidos como

inconstitucionais:
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1. Hipótese de dispensa de licenciamento

ambiental (art. 2º);

2. Licença de Operação para Teste – LOT (art. 6º,

IV, e art. 10);

3. Licença Ambiental Única – LAU (art. 6º, V, e art.

11);

4. Autorização Ambiental para implementação e

exploração de plano de manejo florestas com propósito comercial

(art. 12, § 1º, XI);

5. Autorização Ambiental para o transporte

intermunicipal rodoviário, ferroviário ou hidroviário de produtos

perigosos, inflamáveis ou químicos, bem como de óleo lubrificante

usado ou contaminado (art. 12, § 1º, XIV); e

6. Termo de Compromisso Ambiental (art. 28)

Ainda sobre a inconstitucionalidade material, a

ação sustenta a violação da tutela constitucional de proteção ao

meio ambiente e ao princípio constitucional da legalidade.

Alude que, em sede de meio ambiente, a atividade

legislativa dos Estados deve ser orientada pelo princípio da

legalidade e que no caso em tela, houve ofensa a esse princípio

porquanto o Chefe do Poder Executivo editou norma local que

contaria materialmente as normas gerais editadas pela União. A
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respeito das disposições da Lei n. 3.686/2015, aborda

pontualmente sobre a respeito dos temas e dispositivos acima

numerados.

Discorre sobre a medida cautelar e ao final da

ação pede que os pedidos sejam julgados procedentes para se

declarar definitivamente a inconstitucionalidade do art. 2º, § 2º; art.

6º, incisos IV e V; art. 10, todos do parágrafo único; art. 11, §§ 1º e

2º; art. 12, § 1º, incisos XI e XIV, e § 3º, e art. 28, da Lei Estadual

n. 3.679/2015, com efeitos ex tunc.

A ação foi inicialmente remetida ao Presidente da

Corte, que indeferiu a cautelar pleiteada.

O Ministério Público do Estado de Rondônia

interpôs agravo regimental.

Posteriormente o Presidente desta Corte,

aplicando o novo RITJ/RO, revogou a decisão do Tribunal que

indeferiu a medida cautelar e determinou a distribuição no âmbito

do Pleno para regular processamento.

Diante da relevância da matéria constitucional

suscitada e de seu especial significado para a ordem social e

segurança jurídica, adotou-se o rito previsto no art. 12 da Lei n.

9.868/99.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia

apresentou informações (id 2329564).

O Procurador-Geral do Estado de Rondônia

prestou informações (id 2393188).

A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou

parecer (id 2393310).

O Governador do Estado de Rondônia prestou

informações (id 2890112)

É o relatório.

 
 

VOTO

DESEMBARGADOR MARCOS ALAOR DINIZ

GRANGEIA

 

1. Procedimento e introdução

 

As ações diretas de inconstitucionalidade em

trâmite nesta Corte atualmente se submetem ao regramento da

Lei n. 9.868/99.

A referida lei estabelece em seu art. 12:
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Havendo pedido de medida cautelar, o relator, em

face da relevância da matéria e de seu especial significado

para a ordem social e segurança jurídica, poderá, após a

prestação das informações, no prazo de 10 (dez) dias, e a

manifestação do Advogado-Geral da União e do Procurador-

Geral da República, sucessivamente, no prazo de 5 (cinco)

dias, submeter o processo diretamente ao Tribunal, que terá a

faculdade de julgar definitivamente a ação.

 

A presente sistemática foi seguida, de modo que o

presente feito está sendo submetido diretamente ao Plenário para

fins de julgamento definitivo, dada a importância da matéria

ambiental e seu especial significado para a ordem social e

segurança do meio ambiente.

A pretensão inicial alega a existência de

inconstitucionalidade material em dispositivos da Lei Estadual n.

3.686/2015. Essa constitucionalidade material se externa pela

violação ao sistema federativo de repartição da competência

legislativa em matéria de licenciamento ambiental.

O órgão ministerial alega ainda a violação à tutela

constitucional de proteção ao meio ambiente e ao princípio
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constitucional da legalidade, visto que o chefe do Poder Executivo

editou normal local que contraria materialmente as normas gerais

editadas pela União.

Dessa forma, passo a analisar topicamente os

dispositivos indicados como materialmente constitucional.

 

2. Dispensa de licenciamento ambiental previsto

no art. 2º, § 2º da Lei Estadual n. 3.686/2015

 

Inicialmente, mostra-se necessária a análise literal

do texto normativo constante no art. 2º, § 2º, da Lei Estadual n.

3.686/2015:

 

Estão sujeitos ao Licenciamento Ambiental os

empreendimentos e atividade utilizadores de recursos

ambientais considerados efetiva ou potencialmente

poluidores, bem como capazes, sob qualquer forma, de

causar degradação ambiental.

§1º. Os empreendimentos e atividade sujeitos ao

Licenciamento Ambiental são os relacionados no Anexo I da

presente Lei, sem prejuízo de outros previstos em lei ou

regulamento.
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§ 2º. O Órgão Ambiental poderá dispensar do

Licenciamento Ambiental os empreendimentos e atividades

de mínimo e pequeno porte considerados de baixo potencial

poluidor, que atendam aos critérios previstos em regulamento,

independentemente de estarem previstos no Anexo I desta

Lei.

 

Sob a ótica constitucional a Carta Magna atribuiu

à União, aos Estados e ao Distrito Federal competência

classificada como concorrente para legislar sobre a proteção ao

meio ambiente (art. 24, VI).

Assim dentro desse instituto da competência

concorrente cabe à União legislar sobre normas gerais sobre a

matéria e aos Estados e Distrito Federal dispor de forma

suplementar. Ademais, se ausente norma federal sobre o tema,

poderá o ente dispor de maneira plena.

No âmbito estadual, a Constituição do Estado de

Rondônia, em seu art. 9º, IV, estabeleceu que compete, ainda, ao

Estado legislar, de forma concorrente, respeitadas as normas

gerais da União sobre florestas, caça, pesca, fauna e conservação

da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais e proteção ao

meio ambiente e controle da poluição.
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Não obstante a autonomia dos entes federativos

derivada do art. 25 da CF/88, não se afastou no tema o exercício

do poder constituinte derivado decorrente nos estreitos limites da

simetria normativa federal, quando o art. 24 da Carta Estadual

estabeleceu a competência legislativa concorrente entre União,

Estados e Distrito Federal sobre os assuntos acima alinhados.

Neste sentido, prelecionam Gilmar Mendes,

Inocêncio Mártires Coelho e Paulo Gustavo Gonet sobre a

concorrência de competência legislativa:

 

A divisão de tarefas está contemplada nos

parágrafos do art. 24, de onde se extrai que cabe à União

editar normas gerais – i.e., normas não exaustivas, leis-

quadro, princípios amplos, que traçam um plano, sem descer

a pormenores. Os Estados-membros e o Distrito Federal

podem exercer, com relação às normas gerais, competência

suplementar (art. 24, § 2º), o que significa preencher claros,

suprir lacunas.

Não há falar em preenchimento de lacuna, quando o

que os Estados ou o Distrito Federal fazem é transgredir lei

federal já existente. Na falta completa da lei com normas

gerais, o Estado pode legislar amplamente, suprindo a

inexistência do diploma federal. Se a União vier a editar
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norma geral faltante, fica suspensa a eficácia da lei estadual,

no que contrariar o alvitre federal. Opera-se, então, um

bloqueio de competência, uma vez que o Estado não mais

poderá legislar sobre normas gerais, como lhe era dado até

ali. Caberá ao Estado, depois disso, minudenciar a legislação

expedida pelo Congresso Nacional. (MENDES, Gilmar

Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo

Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 3. ed. São

Paulo: Saraiva, 2008, p. 822-823. Sem destaques no original.)

 

Dentro de sua esfera de competência, a União

regrou o licenciamento ambiental, por meio da Lei n. 6.938/1981,

definindo-o como instrumento da Política Nacional do Meio

Ambiente (art. 9º, IV) e determinou que a construção, instalação,

ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades

utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente

poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar

degradação ambiental dependerão de prévio licenciamento

ambiental.

O professor Édis Milaré, ao conceituar e

caracterizar o instituto do licenciamento ambiental, assim

preleciona:
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O licenciamento ambiental obedece a preceitos

legais, normas administrativas e rituais claramente

estabelecidos e cada dia mais integrados à perspectiva de

empreendimentos que causem, ou possam causar,

significativas alterações do meio, com repercussões sobre a

qualidade ambiental.

Em linhas gerais, tem-se que o licenciamento

ambiental, como todo procedimento administrativo, pode ser

enxergado como ‘uma sucessão itinerária e encadeada de

atos administrativos que tendem, todos, a um resultado final e

conclusivo’. Na letra da Resolução CONAMA 237/1997, é o

‘procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental

competente licencia a localização, instalação, ampliação e a

operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de

recursos ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente

poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam

causar degradação ambiental, considerando as disposições

legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao

caso’. (in Direito do Ambiente – A Gestão Ambiental em foco.

Doutrina. Jurisprudência, Glossário. 6ª edição, Editora Revista

dos Tribunais – RT. 2009, págs. 420/421).
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Como antecipado pela citação acima, o Conselho

Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), dentro de sua

competência normativa (arts. 8º, 10 e 127-L), editou a Resolução

n. 237/1997, que estabeleceu procedimentos e critério para o

licenciamento ambiental. Dentre esses, a referida norma alinha,

em anexo, um rol exemplificativo de atividade ou

empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental.

Nesse passo, a Resolução n. 1/1986 também do

CONAMA estabelece as definições, as responsabilidades, os

critérios básicos e as diretrizes gerais para uso e implementação

da Avaliação de Impacto Ambiental como um dos instrumentos da

Política Nacional do Meio Ambiente.

Pois bem.

Efetuado esse panorama legislativo e conceitual,

emerge uma incompatibilidade da norma impugnada com as

normas parâmetros, visto que se opera uma dispensa de forma

legislativamente abstrata do licenciamento ambiental a

determinadas atividades consideradas de mínimo e pequeno

porte, de baixo potencial poluidor.

Há assim um choque com a norma nacional

aplicável, a Lei n. 6.938/81, que menciona ser competência do

CONAMA definir critérios e regras de licenciamentos, e ainda com
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a Resolução n. 237 do CONAMA, que deriva diretamente de

norma editada pela União.

A norma estadual não poderia prevê uma

dispensa de licenciamento ambiental exigida pela legislação

federal, consequentemente, afastar eventual estudo prévio de

impacto ambiental, sob pena de usurpar competência privativa da

União sobre normas gerais em matéria de proteção ambiental.

Na linha do que foi exposto a competência para

licenciamento se define pela prevalência de interesses, de modo

que o interesse nacional se sobreleva em relação ao do Estado.

Neste ponto, o Plenário do Supremo Tribunal

Federal, quando do julgamento da ADI 1.086/SC, Rel. Min. Ilmar

Galvão, pacificou entendimento no sentido de que somente as

normas gerais sobre conservação da natureza e proteção do meio

ambiente de competência da União, poderiam estabelecer

hipóteses de dispensa do estudo de impacto ambiental previsto no

art. 225, § 1º, IV, da Constituição. Dessa forma, não cabe à

legislação estadual criar exceções ao dispositivo constitucional

mencionado.

Transcrevo trecho do voto do Ministro Ilmar

Galvão:
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Por outro lado, é certo que, pela lógica sistemática

da distribuição de competência legislativa, apenas a lei federal

seria apta a excluir hipóteses à incidência do aludido preceito

geral, já que se trata de matéria nitidamente inserida no

campo de abrangência das normas gerais sobre conservação

da natureza e proteção do meio ambiente e, não, de normas

complementares, que são da atribuição constitucional dos

Estados-membros (art. 24, inc. VI, da CF).

Não é de ser invocada, igualmente, a competência

legislativa plena dos Estados-membros (art. 24, § 3º, da CF),

quando menos porque não se compreende qual seja a

peculiaridade local que se estaria atendendo com a edição de

uma regra constitucional com tal conteúdo normativo.

 

No mesmo sentido:

 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO

EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AMBIENTAL. LEI

6.938/1981, LEI ESTADUAL 1.356/1988 E RESOLUÇÃO DO

CONAMA 1/86. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.

OFENSA INDIRETA. NECESSIDADE DE REEXAME DE

FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF.
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IMPOSSIBILIDADE DE LEI ESTADUAL DISPENSAR

ESTUDO PRÉVIO DE IMPACTO AMBIENTAL. AGRAVO

IMPROVIDO. I - É inadmissível o recurso extraordinário

quando sua análise implica rever a interpretação de norma

infraconstitucional que fundamenta a decisão a quo. A afronta

à Constituição, se ocorrente, seria indireta. II - Inviável em

recurso extraordinário o reexame do conjunto fático-probatório

constante dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. III - O

Plenário desta Corte, ao julgar a ADI 1.086/SC, Rel. Min.

Ilmar Galvão, assentou que a previsão, por norma

estadual, de dispensa ao estudo de impacto ambiental

viola o art. 225, § 1º, IV, da Constituição Federal. IV –

Agravo regimental improvido. (RE 650909 AgR, Rel. Min.

Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em

17/4/2012, acórdão eletrônico DJE-085 divulg 2/5/2012 public

3/5/2012) (negritamos).

 

Não bastasse isso, os atos normativos estaduais,

dentro de uma competência suplementar, não podem previamente

e de forma abstrata outorgar ao Órgão Ambiental Estadual

(administração pública direta) poder administrativo discricionário

de estabelecer em simples regulamento a dispensa de

licenciamento ambiental, atividades ou empreendimentos para os
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quais a lei federal o exige e sem maiores explicitações técnica e

motivacionais.

Explica-se.

É cediço que pode perfeitamente haver dispensa

de licenciamento por meio de ato administrativo do órgão

competente, no entanto não pode haver uma invasão de

competência do ente estadual sob normas estabelecidas pela

União.

Da mesma forma, deve haver uma motivação

embasada em critérios científicos e objetivos, não podendo haver

espaço para uma discricionariedade que possa contrariar

diretamente a lei federal ou que possa ensejar uma ausência de

motivação técnica ou objetiva.

Analisando o dispositivo impugnado, percebe-se

que seu objetivo é atribuir ao Estado o poder para definir critérios,

via regulamento, e classificar por meio de um julgamento

administrativo, se o empreendimento possui porte e potencial

poluidor, sem uma intervenção da legislação eminentemente

federal.

Entendo absolutamente precoce, diante do quadro

legislativo federal, que se possa conceder ao Estado de Rondônia

o poder de estabelecer via Lei Estadual, autonomamente, por



09/10/2018 pje.tjro.jus.br/sg/ConsultaPublica/DetalheProcessoConsultaPublica/documentoSemLoginHTML.seam?ca=592e843838393e9b55e…

http://pje.tjro.jus.br/sg/ConsultaPublica/DetalheProcessoConsultaPublica/documentoSemLoginHTML.seam?ca=592e843838393e9b55e7fa06… 17/133

meio de simples regulamento ou decreto regulamentar, quais os

empreendimentos ou atividades que serão objeto de

licenciamento, sem que haja uma norma federal que estipule

esses critérios gerais.

Além desse quadro poder gerar uma proteção

ambiental deficiente, essa discricionariedade pode gerar uma

desigualdade entre outros estados da federação, permitindo

hipoteticamente que se possa alinhar um maior ou menor rigor de

licenciamento, de acordo com o nível de proteção ambiental que o

ente possa ter estabelecido em seus regulamentos.

Imaginemos: se dois Estados da federação

estabeleçam via lei ordinária uma flexibilização diferenciada,

ensejando uma competição entre os regulamentos maior ou

menor rigorosos. No meu sentir, esse quadro abala uma estrutura

federal de proteção ambiental, permitindo uma possível

fragilização da política nacional do meio ambiente.

Em conclusão, entendo pela inconstitucionalidade

do aludido normativo.

 

3. Das licenças de operação para teste – LOT (art.

6º, IV, e art. 10) e da licença ambiental única – LAU (art. 6º, V, e

art. 11, §§1º e 2º)
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Neste tópico, a ação direita de

inconstitucionalidade argumenta que a legislação estadual inovou

quanto ao tema atinente ao procedimento do licenciamento

ambiental, criando dois novos modelos de licenças, que não estão

previstas na Lei Federal n. 6.938/1981, tão pouco na Resolução n.

237/97 do CONAMA.

Vejamos os normativos pertinentes constantes na

Lei n. 3686/2015:

 

Art. 6º Ao empreendimento ou atividade sujeitos ao

Licenciamento Ambiental, podem ser concedidas as seguintes

Licenças Ambientais:

I - Licença Prévia -LP;

II - Licença de Instalação - LI;

III - Licença de Operação - LO;

IV - Licença de Operação para Teste - LOT; e

V - Licença Ambiental Única - LAU.

 

Art. 10. A Licença de Operação para Teste - LOT

autoriza a operação, a título precário, da atividade ou
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empreendimento, nos casos em que for necessário avaliar a

eficiência das condições, restrições e medidas de controle

ambiental impostas à atividade ou empreendimento, visando à

obtenção de dados e elementos de desempenho necessários

para subsidiar a concessão da Licença de Operação - LO.

Parágrafo único. O prazo de validade da Licença de

Operação para Teste é estabelecido em função do período

necessário para se avaliar a eficiência das condições,

restrições e medidas de controle ambiental impostas à

atividade ou ao empreendimento, não podendo, em qualquer

hipótese, exceder o prazo de 6 (seis) meses.

Art. 11. A Licença Ambiental Única - LAU é

concedida antes de se iniciar a implantação do

empreendimento ou atividade e, em uma única etapa, atesta a

viabilidade ambiental, aprova a localização e autoriza a

implantação e a operação do empreendimento ou atividade,

nos casos definidos em regulamento e em que a análise da

viabilidade ambiental não depender da elaboração de

EIA/RIMA, estabelecendo as condições e medidas de controle

ambiental que deverão ser atendidas.

§ 1º O prazo de validade da Licença Ambiental

Única é, no mínimo, de 4 (quatro) anos e, no máximo, de 10

(dez) anos.
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§ 2º A Licença Ambiental Única não se aplica às

atividades e empreendimentos que já tenham iniciado a sua

implantação ou operação, casos em que deve ser concedido

outro tipo de licença, ou uma Autorização Ambiental,

conforme o caso.

 

Assim, segundo o parquet, a Licença de Operação

para Teste (LOT) autoriza a operação de atividades ou

empreendimentos potencialmente poluidores antes de

preenchidos todos os requisitos necessários para a concessão da

Licença de Operação (LO), visto que será autorizada a operação

ainda no período de avaliação das condições, restrições e

medidas de controle ambiental que visam à obtenção de dados e

elementos necessário para a concessão da licença de operação.

Já a Licença Ambiental Única (LAU) permite a

implantação, atesta a viabilidade ambiental, aprova a localização e

autoriza a operação de empreendimentos e atividades em uma

única etapa, tudo com vista a acelerar a concessão do

licenciamento ambiental, não permitindo que sejam aplicados os

procedimentos graduais das três etapas de licenças previstas na

lei federal.

Como dito no tópico anterior, o licenciamento

ambiental é um instituto que realiza o direito constitucional a um
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meio ambiental ecologicamente equilibrado.

Para proteger esse direito, a Constituição Federal

de 1988 estabeleceu entre os deveres do Poder Público, o de

“exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade

potencialmente causadora de significativa degradação do meio

ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará

publicidade” (art. 225, § 1º, IV).

De tal modo, esse estudo se aperfeiçoa

justamente no âmbito das regras de licenciamento ambiental, que

estabelecem um rito ou processo de avaliação prévia que busca

identificar todas as variáveis ambientais dos empreendimentos e

atividades potencialmente poluidoras, sendo que essa avaliação

se dá em fases previamente estabelecida nas normas federais.

Esse processo se estabelece em 3 (três) etapas

que se reúnem nas licenças prévias, licença de instalação e

licença de operação.

A respeito vejamos o art. 9º da Resolução 237 do

CONAMA:

 

Art. 7º - Os empreendimentos e atividades serão

licenciados em um único nível de competência, conforme

estabelecido nos artigos anteriores.
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Art. 8º - O Poder Público, no exercício de sua

competência de controle, expedirá as seguintes licenças:

I - Licença Prévia (LP) - concedida na fase

preliminar do planejamento do empreendimento ou atividade

aprovando sua localização e concepção, atestando a

viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e

condicionantes a serem atendidos nas próximas fases de sua

implementação;

II - Licença de Instalação (LI) - autoriza a instalação

do empreendimento ou atividade de acordo com as

especificações constantes dos planos, programas e projetos

aprovados, incluindo as medidas de controle ambiental e

demais condicionantes, da qual constituem motivo

determinante;

III - Licença de Operação (LO) - autoriza a operação

da atividade ou empreendimento, após a verificação do

efetivo cumprimento do que consta das licenças anteriores,

com as medidas de controle ambiental e condicionantes

determinados para a operação.

Parágrafo único - As licenças ambientais poderão

ser expedidas isolada ou sucessivamente, de acordo com a

natureza, características e fase do empreendimento ou

atividade.
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Art. 10 - O procedimento de licenciamento ambiental

obedecerá às seguintes etapas:

I - Definição pelo órgão ambiental competente, com

a participação do empreendedor, dos documentos, projetos e

estudos ambientais, necessários ao início do processo de

licenciamento correspondente à licença a ser requerida;

II - Requerimento da licença ambiental pelo

empreendedor, acompanhado dos documentos, projetos e

estudos ambientais pertinentes, dando-se a devida

publicidade;

III - Análise pelo órgão ambiental competente,

integrante do SISNAMA, dos documentos, projetos e estudos

ambientais apresentados e a realização de vistorias técnicas,

quando necessárias;

IV - Solicitação de esclarecimentos e

complementações pelo órgão ambiental competente,

integrante do SISNAMA, uma única vez, em decorrência da

análise dos documentos, projetos e estudos ambientais

apresentados, quando couber, podendo haver a reiteração da

mesma solicitação caso os esclarecimentos e

complementações não tenham sido satisfatórios;
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V - Audiência pública, quando couber, de acordo

com a regulamentação pertinente;

VI - Solicitação de esclarecimentos e

complementações pelo órgão ambiental competente,

decorrentes de audiências públicas, quando couber, podendo

haver reiteração da solicitação quando os esclarecimentos e

complementações não tenham sido satisfatórios;

VII - Emissão de parecer técnico conclusivo e,

quando couber, parecer jurídico;

VIII - Deferimento ou indeferimento do pedido de

licença, dando-se a devida publicidade.

§ 1º - No procedimento de licenciamento ambiental

deverá constar, obrigatoriamente, a certidão da Prefeitura

Municipal, declarando que o local e o tipo de empreendimento

ou atividade estão em conformidade com a legislação

aplicável ao uso e ocupação do solo e, quando for o caso, a

autorização para supressão de vegetação e a outorga para o

uso da água, emitidas pelos órgãos competentes.

§ 2º - No caso de empreendimentos e atividades

sujeitos ao estudo de impacto ambiental - EIA, se verificada a

necessidade de nova complementação em decorrência de

esclarecimentos já prestados, conforme incisos IV e VI, o
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órgão ambiental competente, mediante decisão motivada e

com a participação do empreendedor, poderá formular novo

pedido de complementação.

 

Em razão da verticalização do sistema federal e

procedimental de licenciamento ambiental, cujos caracteres estão

traduzidos em grande parte na Resolução 237 do CONAMA,

entendo que o Estado não possui competência – sob a ótica

suplementar – para criar novos tipos de licenças ambientais com

características diferenciadas.

Entendo ausente, no caso, possibilidade de

inovação legislativa pelo ente Estadual, de modo que a criação de

novos tipos de licenças com características diferenciadas das já

existentes viola as normas de competência legislativa da União.

Note-se que, no caso, em que pese o esforço das

defesas das normas apresentadas, as licenças de operação para

teste e única trazem caracteres diferenciados das demais licenças

criadas no âmbito federal.

A licença de operação para testes – LOT, embora

se sustenta que seu objetivo é promover uma aferição prévia da

atividade ou empreendimento antes de sua operação, fato é que

ela permite, ainda que de forma precária e provisória, que haja
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uma operação ou ativação do empreendimento antes da licença

de operação efetiva.

E, isso a meu ver deve ser visto com ressalvas,

porquanto em matéria ambiental, os eventuais prejuízos

provocados podem ser irreversíveis. Aliás, em razão dessa

imensa dificuldade de se restituir um status quo, que se

estabelece no direito ambiental uma série de princípio e institutos,

tais quais o da precaução, prevenção, in dubio pro meio ambiente

etc.

Assim é absolutamente perigoso que haja uma

licença que permita o funcionamento do empreendimento ou da

atividade antes da licença de operação efetiva.

A licença ambiental única (LAU) possibilita que,

em uma única etapa, haja a implantação, os estudos de

viabilidade, a aprovação da localização e a implantação e

operação do empreendimento. Esta modalidade de licença

desnatura por completo todo a articulação procedimental federal

de concessão do licenciamento, porquanto reúne ou agrupa todo

o procedimento em uma única etapa e modalidade de licença, em

total desacordo com as normas federais acima citadas.

Ademais também não se estipula quais as

verificações, estudos, programas e planejamentos devem ser

realizados para a concessão da LAU, permitindo uma dúbia
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interpretação que pode conduzir à dispensa de um prévio estudo

de impacto ambiental.

Como conclusão, no caso há uma manifesta

invasão de competência pelo Estado ao poder de legislar da

União.

A limitação de competência supletiva, em termos

gerais, também já foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal

Federal:

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.

ARTIGOS 2º, 4º E 5º DA LEI Nº 10.164/94, DO ESTADO DO

RIO GRANDE DO SUL. PESCA ARTESANAL.

INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. 1. A Constituição do

Brasil contemplou a técnica da competência legislativa

concorrente entre a União, os Estados-membros e o Distrito

Federal, cabendo à União estabelecer normas gerais e aos

Estados-membros especificá-las. 2. É inconstitucional lei

estadual que amplia definição estabelecida por texto federal,

em matéria de competência concorrente. 3. Pedido de

declaração de inconstitucionalidade julgado procedente (ADI

1245, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, julgado em

6/4/2005, DJ 26/8/2005 PP-00005 EMENT VOL-02202-01 PP-
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00064 LEXSTF v. 27, n. 321, 2005, p. 38/45 RTJ VOL-00194-

03 PP-00776).

 

Assim, também considero inconstitucionais os

dispositivos referidos neste tópico.

 

4. Da autorização ambiental para implantação e

exploração de plano de manejo florestal com propósito comercial

(art. 12, § 1º, XI e §3º)

 

Vejamos o que dispõe a Lei Estadual n.

3686/2015:

 

CAPÍTULO III

DAS AUTORIZAÇÕES AMBIENTAIS

Art. 12. A Autorização Ambiental é o ato

administrativo mediante o qual o Órgão Ambiental autoriza a

implantação ou realização de empreendimento ou atividade

de curta duração, a exploração de recursos naturais, a

execução de obras emergenciais ou a execução de atividades

sujeitas à autorização pela legislação, estabelecendo as
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condições, restrições, medidas de controle, mitigação e

compensação ambiental que devem ser atendidas.

§ 1º Aplica-se a Autorização Ambiental para:

[…] XI - implantação e exploração de plano de

manejo florestal sustentável com propósito comercial;

[…] XIV - transporte intermunicipal rodoviário,

ferroviário ou hidroviário de produtos perigosos, inflamáveis

ou químicos, bem como de óleo lubrificante usado ou

contaminado; e […].

 

Para verificar, se a norma estadual

supraimpugnada importou em vício de inconstitucionalidade, é

necessário analisar o contexto legislativo federal que se instaurou

por meio da competência da União.

Sobre o assunto imprescindível se debruçar sobre

as disposições do Código Florestal (Lei n. 12.651/2012), que

assim dispõe:

 

Art. 3º Para os efeitos desta Lei, entende-se por:

[…] VII - manejo sustentável: administração da

vegetação natural para a obtenção de benefícios econômicos,



09/10/2018 pje.tjro.jus.br/sg/ConsultaPublica/DetalheProcessoConsultaPublica/documentoSemLoginHTML.seam?ca=592e843838393e9b55e…

http://pje.tjro.jus.br/sg/ConsultaPublica/DetalheProcessoConsultaPublica/documentoSemLoginHTML.seam?ca=592e843838393e9b55e7fa06… 30/133

sociais e ambientais, respeitando-se os mecanismos de

sustentação do ecossistema objeto do manejo e

considerando-se, cumulativa ou alternativamente, a utilização

de múltiplas espécies madeireiras ou não, de múltiplos

produtos e subprodutos da flora, bem como a utilização de

outros bens e serviços; […].

 

Referido normativo impõe o regime de proteção

da reserva legal e a possibilidade de manejo sustentável:

 

Art. 17. A Reserva Legal deve ser conservada com

cobertura de vegetação nativa pelo proprietário do imóvel

rural, possuidor ou ocupante a qualquer título, pessoa física

ou jurídica, de direito público ou privado.

§ 1º. Admite-se a exploração econômica da

Reserva Legal mediante manejo sustentável, previamente

aprovado pelo órgão competente do Sisnama, de acordo

com as modalidades previstas no art. 20. (Grifamos).

 

O art. 20 da Lei n. 12.651/2012, por sua vez,

elenca as modalidades de manejo sustentável da vegetação da

reserva legal nos seguintes termos:
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Art. 20. No manejo sustentável da vegetação

florestal da Reserva Legal, serão adotadas práticas de

exploração seletiva nas modalidades de manejo sustentável

sem propósito comercial para consumo na propriedade e

manejo sustentável para exploração florestal com propósito

comercial.

 

No presente caso, tratamos sobre manejo

sustentável para exploração florestal com propósito comercial.

O art. 22 da citada lei afirma que esta modalidade

de manejo sustentável depende de autorização do órgão

competente, no entanto o termo “autorização” foi utilizado pelo

legislador no sentido “lato” ou genérico da palavra, o que em uma

interpretação literal ou gramatical deriva do verbo “autorizar”.

Vejamos:

 

Art. 22. O manejo florestal sustentável da vegetação

da Reserva Legal com propósito comercial depende de

autorização do órgão competente e deverá atender as

seguintes diretrizes e orientações:
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I - não descaracterizar a cobertura vegetal e não

prejudicar a conservação da vegetação nativa da área;

II - assegurar a manutenção da diversidade das

espécies; (Grifamos).

 

Sobre os requisitos que devem ser respeitados

para a exploração florestal para fins comerciais, o art. 31 da Lei n.

12.651/2012 não deixa dúvidas sobre a indispensabilidade de

licenciamento ambiental e aprovação prévia de Plano de Manejo

Florestal Sustentável – PMFS, conforme se vê:

 

Art. 31. A exploração de florestas nativas e

formações sucessoras, de domínio público ou privado,

ressalvados os casos previstos nos arts. 21, 23 e 24,

dependerá de licenciamento pelo órgão competente do

Sisnama, mediante aprovação prévia de Plano de Manejo

Florestal Sustentável – PMFS que contemple técnicas de

condução, exploração, reposição florestal e manejo

compatíveis com os variados ecossistemas que a cobertura

arbórea forme. (Grifamos)
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Ao se analisar o artigo citado, conclui-se que para

os casos de exploração florestal e manejo florestal sustentável da

vegetação da Reserva Legal com propósito comercial (art. 22 da

Lei n. 12.651/2012) dependerá de licenciamento ambiental pelo

órgão competente do SISNAMA.

Como se vê, a norma supracitada excluiu o

licenciamento tão somente para os casos dos arts. 21, 23 e 24 da

Lei n. 12.651/2012.

Prova disso é que a Resolução 237 do CONAMA,

que prevê as hipóteses em que são obrigatórios o licenciamento

ambiental, determinou a obrigatoriedade de licenciamento para

essas atividades.

Pois bem.

Como visto, o modelo federal de manejo florestal

sustentável da vegetação da Reserva Legal com propósito

comercial constante na Lei n. 12.651/2012 e na Resolução 237 do

CONAMA preveem a necessidade de prévio licenciamento

ambiental.

Em consequência, entendo que não poderia a

legislação estadual, atuando dentro de uma competência apenas

suplementar dispor o contrário do que previu a lei federal.
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Ademais, entendo questionável o argumento

utilizado nas informações prestadas pelo Estado de Rondônia e

seu Governador no sentido de que a autorização ambiental de

índole administrativa não dispensa um licenciamento, até porque

isso não fica claro na Lei Estadual n. 3.686/2015.

A própria divisão dos institutos de licenciamento

ambiental e autorização ambiental, trazidos pela na Lei Estadual

n. 3.686/2015 ficou nebulosa, haja vista não se perceber as

diferenciações e a natureza jurídica do instituto.

O fato é que o legislador estadual não pode dotar

de maior precariedade ou discricionariedade uma atividade, a que

a lei federal exigiu um processo de licenciamento ambiental.

Assim, considero inconstitucional o inciso XI do

art. 12 da Lei Estadual n. 3.686/2015.

 

5. Da autorização ambiental para o transporte

intermunicipal rodoviário ferroviário ou hidroviário de produtos

perigosos, inflamáveis ou químicos, bem como de óleo lubrificante

usado ou contaminado (art. 12, § 1º, XIV)

 

A Lei Estadual n. 3686/2015, em seu art. 12, XIV,

também previu a aplicação da autorização ambiental para
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seguinte atividade ou empreendimento.

 

CAPÍTULO III

DAS AUTORIZAÇÕES AMBIENTAIS

Art. 12. A Autorização Ambiental é o ato

administrativo mediante o qual o Órgão Ambiental autoriza a

implantação ou realização de empreendimento ou atividade

de curta duração, a exploração de recursos naturais, a

execução de obras emergenciais ou a execução de atividades

sujeitas à autorização pela legislação, estabelecendo as

condições, restrições, medidas de controle, mitigação e

compensação ambiental que devem ser atendidas.

§ 1º Aplica-se a Autorização Ambiental para:

[…] XIV - transporte intermunicipal rodoviário,

ferroviário ou hidroviário de produtos perigosos, inflamáveis

ou químicos, bem como de óleo lubrificante usado ou

contaminado; e […].

 

 

Novamente nesta hipótese se impõe ao julgador

comparar o modelo federal imposto para a presente atividade
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ambiental tido como bloco de constitucionalidade e as disposições

da norma estadual que pretendeu regular supletivamente o

instituto.

A Lei Complementar n. 140, de 8 de dezembro de

2011, tem por objetivo fixar normas, nos termos dos incisos III, VI

e VII do caput e do parágrafo único do art. 23 da Constituição

Federal, para a cooperação entre a União, os Estados, o Distrito

Federal e os Municípios nas ações administrativas decorrentes do

exercício da competência comum relativas à proteção das

paisagens naturais notáveis, à proteção do meio ambiente, ao

combate à poluição em qualquer de suas formas e à preservação

das florestas, da fauna e da flora.

Conforme dispõe o art. 6º da citada lei, as ações

de cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os

Municípios deverão ser desenvolvidas de modo a atingir os

objetivos previstos no art. 3o e a garantir o desenvolvimento

sustentável, harmonizando e integrando todas as políticas

governamentais.

Nesse passo, o art. 7º e 8º da referida Lei

Complementar prevê sobre as ações administrativas da União e

dos Estados, estabelecendo os respectivos campos de atuação

legislativa sobre os temas e competências.
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O art. 7º prevê que são ações administrativas da

União, entre outras, exercer o controle ambiental sobre o

transporte interestadual, fluvial ou terrestre, de produtos perigosos

(inciso XXV).

O art. 8º pontua que são ações administrativas

dos Estados exercer o controle ambiental do transporte fluvial e

terrestre de produtos perigosos, ressalvado o disposto no inciso

XXV do art. 7º.

Da legislação supra se extrai que cada ente

atuará dentro de seu campo de competência, sendo que os

Estados deverão dispor sobre o controle ambiental do transporte

fluvial e terrestre de produtos perigosos no âmbito de seu

território. Assim, se estabeleceu uma competência residual do

estado.

O modelo federal de controle ambiental do

transporte fluvial e terrestre de produtos perigosos foi instituído

pela Instrução Normativa n. 05/2012 do IBAMA, que previu uma

espécie de autorização ambiental para o exercício da atividade de

transporte marítimo e interestadual, terrestre e fluvial, de produtos

perigosos.

Vejamos o preâmbulo e o art. 1º da mencionada

Instrução Normativa:
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O Presidente Substituto do Instituto Brasileiro do

Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA,

nomeado pela Portaria n. 173, publicada no Diário Oficial da

União de 25 de maio de 2011, no uso das atribuições que lhe

confere o art. 22 do Anexo I do Decreto n. 6.099, de 27 de

abril de 2007, que aprovou a estrutura regimental do Ibama,

publicado no Diário Oficial do dia subsequente; e tendo em

vista o disposto no artigo 7º, incisos XXIV e XXV, da Lei

Complementar n. 140, de 8 de dezembro de 2011;

Considerando as disposições do art. 17, incisos I e

II, da Lei 6.938 de 31 de agosto de 1981, que instituem,

respectivamente, o Cadastro Técnico Federal de Atividades e

Instrumentos de Defesa Ambiental, para registro obrigatório

de pessoas físicas ou jurídicas que se dedicam à consultoria

técnica sobre problemas ecológicos e ambientais e à indústria

e comércio de equipamentos, aparelhos e instrumentos

destinados ao controle de atividades efetiva ou

potencialmente poluidoras; e o Cadastro Técnico Federal de

Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de

Recursos Ambientais, para registro obrigatório de pessoas

físicas ou jurídicas que se dedicam às atividades

potencialmente poluidoras ou à extração, produção,
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transporte e comercialização de produtos potencialmente

perigosos ao meio ambiente, assim como de produtos e

subprodutos da fauna e flora;

Considerando a Instrução Normativa IBAMA n. 31

de 3 de dezembro de 2009, atualizada, Art. 2º e Anexo II;

Considerando a necessidade de se estabelecer

disposições transitórias enquanto o IBAMA desenvolve e

implanta o Sistema Nacional de Transporte de Produtos

Perigosos para o controle expresso no artigo 7º, incisos XXIV

e XXV, da Lei Complementar n. 140/2011;º

Resolve:

Art. 1º. Esta Instrução Normativa dispõe sobre o

procedimento transitório de autorização ambiental para o

exercício da atividade de transporte marítimo e interestadual,

terrestre e fluvial, de produtos perigosos.

 

Como se verifica, na esfera federal, a atividade de

transporte intermunicipal rodoviário, ferroviário ou hidroviário de

produtos perigosos foi tratada por meio de instrução normativa do

IBAMA e se previu que se daria por meio de autorização

ambiental.
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Assim, entendo que esse modelo federal

específico ganhou tratamento particularizado na Instrução

Normativa n. 05/2012 do IBAMA e se mostra em consonância com

o que foi tratado pela Lei Estadual n. 3686/2015, sendo que, não

visualizo inconstitucionalidade da norma estadual neste ponto.

 

6. Do termo de compromisso ambiental (art. 28)

 

O último tópico objeto de análise na presente ação

diz respeito à verificação constitucionalidade do termo de

compromisso ambiental, criado no âmbito estado pela norma

impugnada, que assim dispõe:

 

CAPÍTULO X

DO TERMO DE COMPROMISSO AMBIENTAL

Art. 28. O Órgão Ambiental Licenciador poderá

celebrar, com força de título executivo extrajudicial, Termo de

Compromisso Ambiental com pessoas físicas ou jurídicas

responsáveis pela construção, instalação, ampliação e

funcionamento de empreendimentos ou atividades

considerados efetiva ou potencialmente poluidores.
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§ 1º O Termo de Compromisso Ambiental a que se

refere este artigo destinar-se-á a permitir que as pessoas

físicas e jurídicas mencionadas no caput possam promover as

necessárias correções de suas atividades, para o atendimento

das exigências impostas pelo Órgão Ambiental, sendo

obrigatório que o respectivo instrumento disponha sobre:

I - o nome, a qualificação e o endereço das partes

compromissadas e dos respectivos representantes legais;

II - o prazo de vigência do compromisso, que, em

função da complexidade das obrigações nele fixadas, poderá

variar entre o mínimo de noventa dias e o máximo de três

anos, com possibilidade de prorrogação por igual período;

III - a descrição detalhada de seu objeto, o valor do

investimento previsto e o cronograma físico de execução e de

implantação das obras e serviços exigidos, quando for o caso,

com metas trimestrais a serem atingidas;

IV - as multas que podem ser aplicadas à pessoa

física ou jurídica compromissada e os casos de rescisão, em

decorrência do não cumprimento das obrigações nele

pactuadas;

V - o valor da multa de que trata o inciso IV não

poderá ser superior ao valor do investimento previsto, quando
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for o caso; e

VI - o foro competente para dirimir litígios entre as

partes.

§ 2º A celebração do Termo de Compromisso

Ambiental de que trata este artigo não impede a aplicação e

execução de eventuais multas ambientais decorrentes de

infrações administrativas ambientais.

§ 3º Considera-se rescindido de pleno direito o

Termo de Compromisso Ambiental quando descumprida

qualquer de suas cláusulas, ressalvado o caso fortuito ou de

força maior.

§ 4º O Termo de Compromisso Ambiental poderá

permitir a continuidade, em caráter precário, do

funcionamento de empreendimento ou atividade irregular que

se encontre em operação na data de sua celebração,

mediante a estipulação de condições, restrições e medidas de

controle ambiental, contanto que o empreendimento ou

atividade em questão seja licenciável e seu funcionamento

não possa ocasionar danos ao meio ambiente ou à saúde,

conforme parecer técnico emitido pelo Órgão Ambiental.
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Semelhante instituto foi criado no âmbito federal

pela Lei Federal n. 9.605/1998, que dispõe sobre as sanções

penais e administrativas derivadas de condutas e atividades

lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências.

Vejamos o art. 79-A:

 

Art. 79-A. Para o cumprimento do disposto nesta

Lei, os órgãos ambientais integrantes do SISNAMA,

responsáveis pela execução de programas e projetos e pelo

controle e fiscalização dos estabelecimentos e das atividades

suscetíveis de degradarem a qualidade ambiental, ficam

autorizados a celebrar, com força de título executivo

extrajudicial, termo de compromisso com pessoas físicas ou

jurídicas responsáveis pela construção, instalação, ampliação

e funcionamento de estabelecimentos e atividades

utilizadores de recursos ambientais, considerados efetiva ou

potencialmente poluidores.

§ 1º O termo de compromisso a que se refere este

artigo destinar-se-á, exclusivamente, a permitir que as

pessoas físicas e jurídicas mencionadas no caput possam

promover as necessárias correções de suas atividades, para

o atendimento das exigências impostas pelas autoridades



09/10/2018 pje.tjro.jus.br/sg/ConsultaPublica/DetalheProcessoConsultaPublica/documentoSemLoginHTML.seam?ca=592e843838393e9b55e…

http://pje.tjro.jus.br/sg/ConsultaPublica/DetalheProcessoConsultaPublica/documentoSemLoginHTML.seam?ca=592e843838393e9b55e7fa06… 44/133

ambientais competentes, sendo obrigatório que o respectivo

instrumento disponha sobre:

I - o nome, a qualificação e o endereço das partes

compromissadas e dos respectivos representantes legais;

II - o prazo de vigência do compromisso, que, em

função da complexidade das obrigações nele fixadas, poderá

variar entre o mínimo de noventa dias e o máximo de três

anos, com possibilidade de prorrogação por igual período;

III - a descrição detalhada de seu objeto, o valor do

investimento previsto e o cronograma físico de execução e de

implantação das obras e serviços exigidos, com metas

trimestrais a serem atingidas;

IV - as multas que podem ser aplicadas à pessoa

física ou jurídica compromissada e os casos de rescisão, em

decorrência do não-cumprimento das obrigações nele

pactuadas;

V - o valor da multa de que trata o inciso IV não

poderá ser superior ao valor do investimento previsto;

VI - o foro competente para dirimir litígios entre as

partes.

§ 2º No tocante aos empreendimentos em curso até

o dia 30 de março de 1998, envolvendo construção,
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instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e

atividades utilizadores de recursos ambientais, considerados

efetiva ou potencialmente poluidores, a assinatura do termo

de compromisso deverá ser requerida pelas pessoas físicas e

jurídicas interessadas, até o dia 31 de dezembro de 1998,

mediante requerimento escrito protocolizado junto aos órgãos

competentes do SISNAMA, devendo ser firmado pelo

dirigente máximo do estabelecimento.

§ 3º Da data da protocolização do requerimento

previsto no § 2º e enquanto perdurar a vigência do

correspondente termo de compromisso, ficarão suspensas,

em relação aos fatos que deram causa à celebração do

instrumento, a aplicação de sanções administrativas contra a

pessoa física ou jurídica que o houver firmado.

§ 4º A celebração do termo de compromisso de que

trata este artigo não impede a execução de eventuais multas

aplicadas antes da protocolização do requerimento.

§ 5º Considera-se rescindido de pleno direito o

termo de compromisso, quando descumprida qualquer de

suas cláusulas, ressalvado o caso fortuito ou de força maior.

§ 6º O termo de compromisso deverá ser firmado

em até noventa dias, contados da protocolização do

requerimento.
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§ 7º O requerimento de celebração do termo de

compromisso deverá conter as informações necessárias à

verificação da sua viabilidade técnica e jurídica, sob pena de

indeferimento do plano.

§ 8º Sob pena de ineficácia, os termos de

compromisso deverão ser publicados no órgão oficial

competente, mediante extrato.

 

Como visto, a norma impugnada possui

semelhante disposição em comparação com a norma federal (Lei

n. 9.605/98), que também estabeleceu a possibilidade de

celebração de termo de compromisso ambiental na esfera federal.

Aliás, esse instituto que foi inspirado nos

regramentos das ações civis públicas ou de improbidade

administrativa, possui importante função de servir como

instrumento de reparação e proteção do meio ambiente.

A respeito cito trecho de artigo de autoria de Luiz

Flávio Gomes e Silvio Maciel sobre o tema:

 

A Medida Provisória 216333411, de 23/8/2001,

inseriu na presente Lei o art 79-A, que dispõe sobre o Termo

de Compromisso Ambiental (TCA), que pode ser celebrado
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entre as pessoas físicas e jurídicas que exerçam atividades

efetiva ou potencialmente poluidoras e os órgãos ambientais

(federais, estaduais, distritais e municipais) integrantes do

SISNAMA (Sistema Nacional do Meio Ambiente).

A finalidade do Termo de Compromisso Ambiental é,

conforme explicitado no 1.º deste art. 79-A, permitir que as

pessoas físicas e jurídicas que exerçam tais atividades

possam promover as necessárias correções de suas

atividades, para o atendimento das exigências impostas.

O TCA pode ser celebrado nos casos de

construção, instalação, ampliação ou funcionamento de

atividades e estabelecimentos efetiva ou potencialmente

poluidoras (art. 79-A, caput). É dizer, pode firmar

compromisso quem supostamente provocará degradação

ambiental, bem como quem já causou degradação ao exercer

sua atividade econômica. Aim sendo, este art. 79-A tem

relação não somente com o crime do art. 60 desta Lei que se

referem apenas a estabelecimentos, obras ou serviços

potencialmente poluidores mas também com os demais

delitos de poluição e assemelhados, previstos na Lei

Ambiental […].
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Assim, não vislumbro a existência de

inconstitucionalidade neste particular.

 

7. Dispositivo

 

Ante o exposto dou parcial provimento para julgar

procedentes os pedidos formulados na presente ação direta de

inconstitucionalidade para declarar inconstitucionais o art. 2º, § 2º;

art. 6º, IV e V; art. 10, caput, e parágrafo único; art. 11, §§ 1º e 2º;

inciso XI do § 1º do art. 12 e § 3º, todos da Lei n. 3.686/2015.

É como voto.

 

DESEMBARGADOR MIGUEL MONICO NETO

Peço vista.

 

DESEMBARGADOR RADUAN MIGUEL FILHO

Aguardo.

 

DESEMBARGADORA MARIALVA HENRIQUES

DALDEGAN BUENO
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Aguardo.

 

JUIZ JOHNNY GUSTAVO CLEMES

Aguardo.

 

DESEMBARGADOR DANIEL RIBEIRO LAGOS

Aguardo.

 

DESEMBARGADOR GILBERTO BARBOSA

Aguardo.

 

DESEMBARGADOR OUDIVANIL DE MARINS

Aguardo.

 

DESEMBARGADOR ISAIAS FONSECA MORAES

Aguardo.

 

 

DESEMBARGADOR VALDECI CASTELLAR

CITON
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Aguardo.

 

DESEMBARGADOR HIRAM SOUZA MARQUES

Aguardo.

 

DESEMBARGADOR JOSÉ JORGE RIBEIRO DA

LUZ

Aguardo.

 

JUIZ FRANCISCO BORGES FERREIRA NETO

Aguardo.

 

DESEMBARGADOR EURICO MONTENEGRO

Aguardo.

 

DESEMBARGADOR RENATO MARTINS

MIMESSI

Aguardo.
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DESEMBARGADOR ROOSEVELT QUEIROZ

COSTA

Aguardo.

 

JUIZ RINALDO FORTI SILVA

Aguardo.

 

DESEMBARGADOR SANSÃO SALDANHA

Aguardo.

 

16/4/2018 – CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO

 

VOTO-VISTA

DESEMBARGADOR MIGUEL MONICO NETO

 

Trata-se de ADI proposta pelo Procurador-Geral

de Justiça, em face dos arts. 2º, § 2º; 6º, IV e V; 10, parágrafo

único; 11, §§ 1º e 2º, 12, § 1º, XI e XIV e § 3º e art. 28, todos da

Lei Estadual n. 3.686, de 8 de dezembro de 2015, a saber:
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1. Hipótese de dispensa de licenciamento ambiental (art. 2º);

2. Licença de Operação para Teste – LOT (art. 6º, IV, e art. 10);

3. Licença Ambiental Única – LAU (art. 6º, V, e art. 11);

4. Autorização Ambiental para implementação e exploração de plano

de manejo de florestas com propósito comercial (art. 12, § 1º, XI);

5. Autorização ambiental para o transporte intermunicipal rodoviário,

ferroviário ou hidroviário de produtos perigosos, inflamáveis ou

químicos, bem como de óleo lubrificante usando ou contaminado

(art. 12, § 1º, XIV); e

6. Termo de Compromisso Ambiental (art. 28).

 

O eminente relator deu parcial provimento ao

pedido inicial e declarou inconstitucionais os arts. 2º, § 2º; 6º, IV e

V; 10, caput e parágrafo único; 11, §§ 1º e 2º, XI do § 1º do art. 12

e § 3º, todos da Lei Estadual n. 3.686, de 8 de dezembro de 2015.

Pedi vista do processo para melhor analisá-lo.

De início, é importante registrar que, na ação

direta de inconstitucionalidade, a causa de pedir é aberta, ou seja,

tanto o Supremo Tribunal Federal como também os demais

Tribunais não estão vinculados às razões de direito aduzidas na

inicial, podendo declarar a constitucionalidade ou
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inconstitucionalidade da norma objeto da ação com fundamento

diverso dos trazidos pelo autor.

Na hipótese, o cerne da questão é quanto à

competência da União e Estados, na edição de normas relativas

ao Direito Ambiental.

Sabe-se que a repartição de competências é

característica essencial do estado federal. Definição constitucional

de atribuições distintas entre os integrantes da federação é

pressuposto que lhes permite coexistência harmoniosa.

A Constituição Federal reservou competência para

disciplinar determinadas matérias à União, de forma privativa, e

conferiu aos Estados competência legislativa remanescente.

Em relação as normas sobre florestas, caça,

pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos

recursos naturais, proteção do ambiente e controle da poluição

(art. 24, VI, CF/88), compete à União, aos Estados e ao Distrito

Federal legislar, concorrentemente.

Em outras palavras, cabe a União editar normas

gerais acerca das matérias pontuadas e aos Estados de forma

suplementar ou, inexistindo lei federal sobre o tema, de forma

plena.
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Assim, cabe à União estabelecer normas gerais,

ou seja, fixar parâmetros mínimos de proteção ao meio ambiente

que deverão ser observados pelos demais entes federativos. Por

sua vez, aos Estados incumbe legislar suplementarmente,

adaptando as normas jurídicas às peculiaridades regionais e

locais. E nos casos de omissão, o Estado pode legislar

plenamente.

Vale registrar que, da simples leitura do art. 24 da

CF/88, entende-se pela exclusão dos municípios para legislar

sobre matéria ambiental. Porém, da interpretação do art. 30 da

CF/88, depreende-se que cabe aos municípios legislar sobre os

assuntos de interesse local (inciso I) e de forma suplementar a

legislação federal e estadual no que couber (inciso II), não

especificando a matéria. Nesse passo, mesmo em matéria de

meio ambiente, caberá aos municípios legislar sobre temas de

interesse local.

Sobre o tema, repartição de competências, é

importante destacar a lição de José Afonso da Silva:

 

Sistema de repartição de competências.

O sistema de repartição de competências entre as

entidades da Federação Brasileira é bastante complexo. A
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Constituição de 1988 busca realizar o equilíbrio federativo por

meio de uma repartição de competências que se fundamenta

na técnica da enumeração dos poderes da União (arts. 21 e

22), com poderes remanescentes para os Estados (art. 25, §

1º) e poderes definidos indicativamente para os Municípios

(arts. 29 e 30), mas combina, com essa reserva de campos

específicos, áreas comuns em que se preveem atuações

paralelas da União, Estados, Distrito Federal e Municípios

(art. 23) e setores concorrentes entre União e Estados, em

que a competência para estabelecer políticas gerais, diretrizes

e normas gerais cabe à União, enquanto se defere aos

Estados e até aos Municípios a competência suplementar

(arts. 24 e 30).

Sob outro aspecto, a Constituição separa a

competência material e a competência legislativa. Temos,

então: 1) a competência material: a) exclusiva: da União (art.

21), dos Estados, que se extrai de seus poderes

remanescentes do art. 25, § 1º, e dos Município (art. 30, III e

VIII); b) comum: da União, Estados, Distrito Federal e

Municípios (art. 23); 2) a competência legislativa: a) privativa

ou exclusiva: da União (art. 22), dos Estados (art. 25, §§ 1º e

2º) e dos Municípios (art. 30, I); b) concorrente entre União,

Estados e Distrito Federal (art. 24), onde a legislação da
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União é de normas gerais e a dos Estados e Distrito Federal

de normas suplementares; c) também está prevista a

legislação suplementar dos Municípios (art. 30, II). (in Direto

Ambiental Constitucional, 4ª ed., 2ª tiragem, Editora

Malheiros, p. 72).

 

Do mesmo modo, lecionam Ingo Wolfgang Sarlet

e Tiago Fensterseifer:

 

A “regra geral” a respeito da distribuição da

competência legislativa em matéria ambiental, conforme

veremos adiante é de natureza “concorrente”, ou seja, todos

os entes federativos podem legislar sobre o tema, mas dentro

das diretrizes normativas traçadas pela CF88 (art. 24), ou

seja, cabe à União a edição de norma geral, ao passo que

aos Estados e aos Municípios atribui-se a competência

legislativa suplementar.

[…] “Quanto ao tópico em questão, de acordo com

Paulo de Bessa Antunes, “a lógica que tem sido a prevalente

sobre todas as outras formas de competência, quando os

assuntos tiverem entre si intersecções relevantes. Assim, se a

matéria é minerária (competência privativa da União), os
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aspectos ambientais (competência concorrente) não podem

se sobrepor ao aspecto mineral. Na prática, a competência

concorrente se esvazia diante da competência privativa. As

normas estaduais e municipais se transformam em inócuas.

[…] Nessa linha de compreensão, conforme lição de

Paulo Afonso Leme Machado, “suplementar não é desunir.

Suplementar não é somente ornamentar uma norma geral,

como se a competência representasse uma superfluidade.

Adicionar, complementar e aprimorar a norma geral federal

faz parte de um federalismo participativo e cooperativo.

[…] “Mas suplementar – atente-se – como adjetivo

de significado precisamente dicionarizado: acrescer alguma

coisa. Fornecer suplemento ou aditamento. Suprir, acudir,

inteirar, com o objetivo de solver os déficits de proteção e

defesa de que as normas gerais venham a padecer.” (in

Direito Constitucional Ambiental, Constituição, Direitos

Fundamentais e Proteção do Ambiente, 3ª ed., revista,

atualizada e ampliada, Editora TR, pp. 154 e 160). (g.n.).

 

Conclui-se, portanto, que todos os entes

federativos podem legislar sobre meio ambiente, sempre

observando o princípio da predominância do interesse.
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De outra banda, é de ser ressaltar, que os

Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão legislar

de modo a oferecer menor proteção ao meio ambiente do que

aquela prevista nas normas federais. Assim, a União, Estados,

Distrito Federal e Municípios têm o comum dever/poder de

proteger o meio ambiente, sendo incabível a edição de normas

que, ao fim e ao cabo, promovam retrocesso à legislação

ambiental em razão do princípio da proibição à regressão da

legislação ambiental, visto que a nenhuma esfera da

administração pública é permitida a restrição da proteção

ambiental já alcançada.

O meio ambiente não conhece as divisões

territoriais criadas pelo homem. A proteção ecológica, para

alcançar sua máxima efetividade, deve ser pensada da forma

mais ampla e uniforme possível, sendo inadmissível que a

autonomia dos Estados e Municípios constitua um obstáculo à

preservação dos recursos naturais do país.

A definição do papel de cada ente federativo é

tema de fundamental importância para a eficácia das normas de

proteção ambiental. A ausência de critérios claros na definição

das competências vem trazendo conflitos na aplicação dos

instrumentos da gestão ambiental, como a sobreposição de ações
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de entes federados ou mesmo a omissão destes no cumprimento

de seus deveres constitucionais de proteção ao meio ambiente.

Isso acontece, dentre outras opções, porque

inexiste Lei Complementar disciplinando a forma de cooperação

entre os entes da Federação.

Sobre o tema, leciona Vladimir Passos de Freitas:

 

2.3 Meio ambiente. Competência legislativa

Interessa neste estudo preliminar a competência

das pessoas políticas para elaborar leis sobre matérias

atinentes ao meio ambiente. A proposta só é simples na

aparência, pois há vários campos em que os limites são

imprecisos e vagos. Além disso, até o presente momento não

foi editada lei complementar especificando a forma de

cooperação entre os entes da Federação, conforme o

disposto no art. 23, parágrafo único, da Lei Maior (in A

Constituição Federal e a Efetividade das Normas Ambientais,

2ª edição revista, Editora RT, p. 56). (g.n.).

 

Ainda sobre o tema, mais uma vez nos

reportamos a lição dos ilustres mestres Ingo Wolfgang Sarlet e

Tiago Fensterseifer:
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A competência legislativa concorrente entre

União, Estados e Distrito Federal em matéria ambiental

(art. 24, VI, VII e VIII, da CF 88)

De acordo com o que já sinalizamos anteriormente,

a competência legislativa concorrente deve ser tomada como

a “regra geral” para o exercício da competência legislativa em

matéria ambiental. A razão para tal assertiva é bastante

simples. Muito embora o extenso rol de atribuições legislativas

privativas da União trazido pelo art. 22 da CF 88, conforme

tratado no tópico antecedente, não há qualquer previsão

(geral ou específica) para o exercício da competência

legislativa no tocante à matéria ambiental. Há sim, consoante

já apontado, matérias de “interesse ambiental” – como, por

exemplo, atividades nucleares, mineração, energia,

populações indígenas -, mas não há no rol do art. 22 qualquer

dispositivo específico dispondo sobre matéria ambiental, ao

contrário do que verificamos no art. 24 da CF 88, que trata da

competência legislativa concorrente. O art. 24, VI, consagra,

como matéria atinente à competência legislativa concorrente,

“a competência para legislar sobre florestas, caça, pesca,

fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos

recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle
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da poluição”. O dispositivo em questão expressa, sem

dúvida, a “regra geral” a que nos referimos anteriormente,

dado que, pela amplitude do seu conteúdo, ao trazer

expressões como “conservação da natureza”, “proteção do

meio ambiente” e “controle da poluição”, o mesmo comporta

toda a matéria ambiental possível de ser considerada. É uma

norma geral sobre competência legislativa ambiental e, por si

só, bastaria para compreender toda a legislação ambiental

brasileira editada até hoje, tornando até mesmo dispensáveis

os outros dois incisos do mesmo artigo constitucional que

tratam também da matéria ambiental (incisos VII e VIII). A

fórmula “vertical” de distribuição da competência legislativa

ambiental, conforme consagrado no art. 24, ampara um

sistema cooperativo e, portanto, descentralizado para o

exercício de tal competência legislativa constitucional,

alicerçando as bases normativas um constitucionalismo

democrático-participativo.

A competência legislativa concorrente (art. 24), na

linha do que referimos antes, é exercida de forma conjunta e

coordenada entre os entes federativos, partindo-se da

premissa de que a competência da União limitar-se-á a

estabelecer normas gerais (art. 24, § 1º). De acordo com a

lição do Ministro Carlos Velloso, com o qual concordamos, as
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normas gerais “devem apresentar generalidade maior do que

apresentam, de regra, as leis. Penso que norma geral’, tal

como posta na Constituição, tem o sentido de diretriz, de

princípio geral. A norma geral federal, melhor será dizer

nacional, seria a moldura do quadro a ser pintado pelos

Estados e Municípios no âmbito de suas competências”. Ou

seja, compete à União estabelecer a regulação normativa

geral na matéria, o que não exclui a competência

legislativa suplementar dos Estados (art. 24, § 2º) – e

também dos Municípios, conforme veremos à frente -,

incorporando conteúdos relevantes a partir das

realidades regional e local. A Lei da Política Nacional do

Meio Ambiente (Lei 6.938/81), muito embora tenha sido

editada entes da CF 88, nos parece um bom exemplo de

norma geral tal como preconizada no § 1º do art. 24. O

estabelecimento dos princípios (art. 2º), objetivos (art. 4º) e

instrumentos (art. 9º) da Política Nacional do Meio Ambiente

pelo diploma em questão assume a condição de uma norma

geral. De igual maneira, o delineamento da estruturação

federativa do Sistema Nacional do Meio Ambiente (art. 6º)

exemplifica de forma bastante clara um modelo cooperativo

de distribuição de competências, recortando o papel de cada

ente federativo, com o propósito, por exemplo, de estabelecer

a criação de órgãos administrativos ambientais especializados
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no âmbito de todos eles, inclusive no plano municipal. A partir

da diretriz normativa geral traçada pela Lei 6.938/81, cabe a

cada ente federativo exercer a sua competência legislativa

suplementar na matéria, adaptando a norma geral às

realidades regional e local.

Há, sob tal ótica, o estabelecimento, por parte da

União, de um quadro normativo geral e também de um

patamar legislativo mínimo em termos de proteção ambiental

a ser respeitado pelos demais entes federativos – Estados,

Distrito Federal e Municípios – no exercício da sua

competência legislativa suplementar. A partir do quadro

normativo geral traçado pela União, cabe aos demais entes

federativos também preencherem o espaço normativo que

lhes cabe suplementar no âmbito da competência legislativa

concorrente, “pintando” o conteúdo do “quadro” normativo

geral a partir das realidades regionais e locais, tendo sempre

como parâmetro constitucional o respeito à legitimação

democrática e autonomia dos entes políticos estaduais e

municipais. É a relação, por assim dizer, entre a norma geral,

editada pela União, e a norma específica editada pelo Estado

e pelo Município. Conforme a lição do Ministro Carlos Ayres

Britto, a União, em se tratando de competência legislativa

concorrente, “tem de atuar contidamente no campo das
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normas gerais (menos que plenas), pois a legislação

específica sobre o mesmo tema ou relação jurídica é

titularizada por outrem: cada qual dos nossos entes federados

periféricos”. (in op. cit. p.157/159). (g.n.).

 

Ainda sobe o tema, destaco os ensinamentos de

Luís Paulo Sirvinskas:

 

5. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE

Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal

(competência concorrente) legislar sobre: direito urbanístico,

floresta, caça, pesca, fauna, conservação, defesa do meio

ambiente e dos recursos naturais, proteção ao patrimônio

histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico e

responsabilidade por dano ao meio ambiente (art. 24, I, VI, VII

e VIII, da CF).

Isso não exclui a competência suplementar dos

Estados (art. 24, § 2º, da CF). Cabe a estes, na ausência de

normas gerais, exercer a competência plena para atender a

suas peculiaridades (art. 24, § 3º, da CF).

Excluindo-se a competência legislativa exclusiva da

União, a maior parte das matérias é de competência
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concorrente, impondo-se à União a responsabilidade de

disciplinar normas gerais, e, aos Estados e Distrito Federal a

edição de normas específicas. Essa distribuição de

competência traz em seu bojo o sentido de cooperação entre

os entes federados na esfera administrativa e legislativa. A

proteção do meio ambiente não deve ficar sob

responsabilidade de um único ente da Federação, mas deve

ser partilhada entre todas as entidades desta e a comunidade,

em observância ao princípio maior previsto no art. 225 da CF.

A competência concorrente permite que dois ou

mais entes da Federação possam legislar sobre a mesma

matéria. Essa competência pode ser dividia em competência

concorrente cumulativa e não cumulativa. A primeira é a que

permite à União Estados e Distrito Federal legislar sobre

matérias a eles atribuídas sem limites prévios, enquanto a não

cumulativa não permite aos entes federados legislar

plenamente, devendo respeitar a competência vertical dos

entes de hierarquia superior. Nossa Constituição Federal

adotou a competência concorrente não cumulativa no sentido

de atribuir à União a responsabilidade de legislar sobre

normas de caráter geral (art. 24, § 1º, CF), e aos Estados e

Distrito Federal, sobre normas específicas (art. 24, § 2º, da
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CF). (in Manual de Direito Ambiental, 15ª Ed. Editora Saraiva,

2017, p. 200/201).

 

Em assonância, recentemente, o ministro do STF

Alexandre de Moraes, decidiu no dia 20 de março de 2018 deferir

Medida Cautelar na ADI n. 3.829/RS, suspendendo a eficácia de

dispositivos da Lei 12.557/2006, do Rio Grande do Sul, que

regulamentam as modalidades de pesca semiprofissional e

esportiva no estado, expondo importantes esclarecimentos sobre

o tema, os quais, com sua venia, destaco:

 

[…] A conceituação de competência concorrente

pressupõe dois elementos: (i) a possibilidade de mais de um

ente federativo dispor sobre a mesma matéria; e (ii) a

primazia da União para fixar normas gerais.

A delimitação dos domínios normativos franqueados

a cada ente federativo, especialmente nas matérias de

competência concorrente, é imprescindível para a

manutenção do equilíbrio constitucional, pois o federalismo e

suas regras de distribuição de competências legislativas são

um dos grandes alicerces da consagração da fórmula Estado

de Direito, que, conforme salientado por PABLO LUCAS
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VERDÚ, ainda exerce particular fascinação sobre os juristas.

Essa fórmula aponta a necessidade de o Direito ser

respeitoso com as interpretações acerca de diferentes

dispositivos constitucionais que envolvem diversas

competências legislativas, para que se garanta a previsão do

legislador constituinte sobre a divisão dos centros de poder

entre os entes federativos, cuja importância é ressaltada tanto

por JORGE MIRANDA (Manual de direito constitucional. 4.

Ed. Coimbra: Coimbra Editora, 1990, t. 1, p. 13-14), quanto

por JOSÉ GOMES CANOTILHO (Direito constitucional e

teoria da Constituição. Almedina, p. 87).

A essencialidade da discussão não está na maior ou

na menor importância do assunto específico tratado pela

legislação, mas sim, na observância respeitosa à competência

constitucional do ente federativo para editá-la (MAURICE

DUVERGER. Droit constitutionnel et institutions politiques.

Paris: Presses Universitaires de France, 1955. p. 265 ss), com

preservação de sua autonomia e sem interferência dos

demais entes da federação, pois, como salientado por LÚCIO

LEVI:

 

“a federação constitui, portanto, a realização mais

alta dos princípios do constitucionalismo. Com efeito, a ideia
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do Estado de direito, o Estado que submete todos os poderes

à lei constitucional, parece que pode encontrar sua plena

realização somente quando, na fase de uma distribuição

substancial das competências, o Executivo e o Judiciário

assumem as características e as funções que têm no Estado

Federal” (NORBERTO BOBBIO, NICOLA MATTEUCCI,

GIANFRANCO PASQUINO (Coord.). Dicionário de política. v.

I, p. 482).

 

O equilíbrio na interpretação constitucional sobre a

distribuição de competências na história do federalismo iniciou

com a Constituição norte-americana de 1787. A análise de

suas características e consequências, bem como do

desenvolvimento de seus institutos vem sendo realizada

desde os escritos de JAY, MADISON e HAMILTON, nos

artigos federalistas, publicados sob o codinome Publius,

durante os anos de 1787-1788, até os dias de hoje, e mostra

que se trata de um sistema baseado principalmente na

consagração da divisão constitucional de competências, para

manutenção de autonomia dos entes federativos e equilíbrio

no exercício do poder (THOMAS MCINTYRE COOLEY. The

general principles of constitutional law in the United States of

America. 3. ed. Boston: Little, Brown and Company, 1898. p.
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52; DONALD L. ROBINSON. To the best of my ability: the

presidency the constitution. New York: W. W. Norton &

Company, 1987. p. 18/19).

Em 1887, em seu centenário, o estadista inglês

WILLIAM GLADSTONE, um dos mais influentes primeiros-

ministros ingleses, afirmou que a Constituição dos Estados

Unidos “era a mais maravilhosa obra jamais concebida num

momento dado pelo cérebro e o propósito do homem”, por

equilibrar o exercício do poder.

É importante salientar, dentro dessa perspectiva da

“mais maravilhosa obra jamais concebida”, que a questão do

federalismo e do equilíbrio entre o Poder Central e os Poderes

Regionais foi das questões mais discutidas durante a

Convenção norte-americana, pois a manutenção do equilíbrio

Democrático e Republicano, no âmbito do Regime

Federalista, depende do bom entendimento, definição, fixação

de funções, deveres e responsabilidades entre os três

Poderes, bem como a fiel observância da distribuição de

competências legislativas, administrativas e tributárias entre

União, Estados e Municípios, característica do Pacto

Federativo, consagrado constitucionalmente no Brasil, desde

a primeira Constituição Republicana, em 1891, até a

Constituição Federal de 1988.
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A Federação, portanto, nasceu adotando a

necessidade de um poder central, com competências

suficientes para manter a união e coesão do próprio País,

garantindo-lhes, como afirmado por HAMILTON, a

oportunidade máxima para a consecução da paz e liberdade

contra o facciosismo e a insurreição (The Federalist papers, n.

IX) e permitindo à União realizar seu papel aglutinador dos

diversos Estados-Membros e de equilíbrio no exercício das

diversas funções constitucionais delegadas aos três poderes

de Estado.

Durante a evolução do federalismo, passou-se da

ideia de três campos de poder mutuamente exclusivos e

limitadores, segundo a qual a União, os Estados e os

Municípios teriam suas áreas exclusivas de autoridade, para

um novo modelo federal baseado, principalmente na

cooperação, como salientado por KARL LOEWENSTEIN

(Teoria de la constitución. Barcelona: Ariel, 1962. p. 362).

O legislador constituinte de 1988, atento a essa

evolução, bem como sabedor da tradição centralizadora

brasileira, tanto, obviamente nas diversas ditaduras que

sofremos, quanto nos momentos de normalidade democrática,

instituiu novas regras descentralizadoras na distribuição

formal de competências legislativas, com base no princípio da
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predominância do interesse, e ampliou as hipóteses de

competências concorrentes, além de fortalecer o Município

como polo gerador de normas de interesse local.

O princípio geral que norteia a repartição de

competência entre os entes componentes do Estado Federal

brasileiro, portanto, é o princípio da predominância do

interesse, não apenas para as matérias cuja definição foi

preestabelecida pelo texto constitucional, mas também em

termos de interpretação em hipóteses que envolvem várias e

diversas matérias, como na presente ação direta de

inconstitucionalidade.

A própria Constituição Federal, portanto,

presumindo de forma absoluta para algumas matérias a

presença do princípio da predominância do interesse,

estabeleceu, a prior, diversas competências para cada um dos

entes federativos, União, Estados-Membros, Distrito Federal e

Municípios, e a partir dessas opções pode ora acentuar maior

centralização de poder, principalmente na própria União (CF,

art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-

Membros e Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I).

Atuando dessa maneira, se na distribuição formal de

competências houve um maior afastamento do federalismo

centrípeto que sempre caracterizou a república brasileira, na
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distribuição material, nossas tradições históricas, político-

econômicas e culturais somadas ao próprio interesse do

legislador constituinte, que permaneceria como poder

constituído (Congresso Nacional), após a edição da

Constituição de 1988, acabaram por produzir grande

generosidade do texto constitucional na previsão dos poderes

enumerados da União, com a fixação de competência

privativa para a maioria dos assuntos de maior importância

legislativa.

Consequentemente, concordemos ou não, no texto

da Constituição de 1988, as contingências históricas, político-

econômicas e culturais mantiveram a concentração dos temas

mais importantes no Congresso Nacional, em detrimento das

Assembleias locais, como salientado por JOSÉ ALFREDO DE

OLIVEIRA BARACHO (Teoria geral do federalismo. Rio de

Janeiro: Forense, 1986. p. 317), e facilmente constatado ao

analisarmos o rol de competências legislativas da União

estabelecidas no artigo 22 do texto constitucional.

Essa opção inicial do legislador constituinte, ao

centralizar nos poderes enumerados da União a maioria das

matérias legislativas mais importantes, contudo, não afastou

da Constituição de 1988 os princípios básicos de nossa

tradição republicana federalista, que gravita em torno do
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princípio da autonomia, da participação política e da

existência de competências legislativas próprias dos

Estados/Distrito Federal e Municípios, indicando ao intérprete

a necessidade de aplicá-los como VETORES PRINCIPAIS em

cada hipótese concreta em que haja a necessidade de análise

da predominância do interesse, para que se garanta a

manutenção, fortalecimento e, principalmente, o equilíbrio

federativo (GERALDO ATALIBA. República e constituição.

São Paulo: Revista dos Tribunais, 1985. p. 10), que se

caracteriza pelo respeito às diversidades locais, como bem

salientado por MICHAEL J. MALBIN, ao apontar que a

intenção dos elaboradores da Carta Constitucional Americana

foi justamente estimular e incentivar a diversidade,

transcendendo as facções e trabalhando pelo bem comum (A

ordem constitucional americana. Rio de Janeiro: Forense

Universitária, 1987, p. 144), consagrando, ainda, a pluralidade

de centros locais de poder, com autonomia de autogoverno e

autoadministração, para que se reforçasse a ideia de

preservação da autonomia na elaboração do federalismo,

como salientado por ALEXIS DE TOCQUEVILLE, ao

comentar a formação da nação americana (Democracia na

América: leis e costumes. São Paulo: Martins Fontes, 1988. p.

37 e ss.), que serviu de modelo à nossa Primeira Constituição

Republicana em 1891.
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Nos regimes federalistas, respeitadas as opções

realizadas pelo legislador constituinte e previamente

estabelecidas no próprio texto constitucional, quando surgem

dúvidas sobre a distribuição de competências e,

consequentemente, a necessidade de definição do ente

federativo competente para legislar sobre determinado e

específico assunto, que engloba uma ou várias matérias com

previsão ou reflexos em diversos ramos do Direito, caberá ao

interprete priorizar o fortalecimento das autonomias locais e o

respeito às suas diversidades como pontos caracterizadores e

asseguradores do convívio no Estado Federal, que garantam

o imprescindível equilíbrio federativo (JUAN FERRANDO

BADÍA. El estado unitário: El federal y El estado regional.

Madri: Tecnos, 1978, p. 77; MANOEL GONÇALVES

FERREIRA FILHO. O Estado federal brasileiro na

Constituição de 1988. Revista de Direito Administrativo, n.

179, p. 1; RAUL MACHADO HORTA. Tendências atuais da

federação brasileira. Cadernos de direito constitucional e

ciência política, n. 16, p. 17; e, do mesmo autor: Estruturação

da federação. Revista de Direito Público, n. 81, p. 53 e ss.;

CARLOS MÁRIO VELLOSO. Estado federal e estados

federados na Constituição brasileira de 1988: do equilíbrio

federativo. Revista de Direito Administrativo, n. 187, p. 1 e ss.;

JOSAPHAT MARINHO. Rui Barbosa e a federação. Revista
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de Informação Legislativa, n. 130, p. 40 e ss.; SEABRA

FAGUNDES. Novas perspectivas do federalismo brasileiro.

Revista de Direito Administrativo, n. 99, p. 1 e ss.). […] (g.n.).

 

Como se pode observar, não há dúvidas de que

compete a União legislar sobre as normas gerais em matéria

ambiental, estabelecendo princípios e as diretrizes básicas e, aos

Estados e ao Distrito Federal, em sua competência concorrente e

suplementar, deve detalhar os princípios e diretrizes básicas

formulados pela legislação federal e, plenamente, quando inexistir

norma federal.

Em outras palavras, podemos afirmar que, em

relação à proteção do meio ambiente, a competência legislativa é,

em regra, concorrente, sendo possível que cada um dos entes

federados possua legislação própria sobre o assunto, desde que

observados os limites estabelecidos pela Constituição da

República.

Quando há conflito entre as normas municipais,

estaduais e federais concorrentes, a doutrina e jurisprudência tem

entendido e decidido pela prevalência das normas de maior

hierarquia.
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Mas, com a devida venia, a hierarquia aqui não se

pode entender como prevalência das normas federais sobre as

estaduais e, consequentemente, das estaduais sobre as

municipais, pois não é dado (permitido) para nenhum dos entes

federativos, a possibilidade de invasão de competência, só

havendo exceção para os Estados legislar plenamente sobre meio

ambiente quando inexistir norma federal geral sobre o assunto,

como já mencionado.

Vale registrar que em nosso País, normalmente as

normas gerais estabelecidas pela União, são extremamente

detalhistas, ou seja, ao invés de editar normas de caráter geral,

que têm por escopo estabelecer princípio de natureza

fundamental a ser aplicada em todo o território nacional; às vezes,

percebe-se que as normas federais ou qualquer de seus

complementos (decretos, resoluções etc.) adentram na

competência dos estados, mesmo diante da existência da

FÓRMULA VERTICAL DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA

que não permite a União especificar situações reservadas aos

estados ou municípios.

Nesse passo, é plenamente sabido que as

particularidades devem ficar ao encargo dos Estados, que

deverão detalhar a legislação de acordo com suas peculiaridades

regionais, desde que compatíveis com o panorama legislativo
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traçado no plano nacional, do mesmo modo que os municípios

obrigatoriamente devem observar as peculiaridades locais, tudo

dentro do exercício das competências que lhe foram atribuídas na

Constituição Federal.

Um princípio importantíssimo, relacionado com a

questão da autonomia dos entes federativos em matéria

ambiental, é o princípio da subsidiariedade. Segundo esse

princípio, regra maior do federalismo, “nada deveria ser exercido

por um poder de nível superior, desde que pudesse ser cumprido

pelo inferior”. Isso implicaria dizer que, em matéria de repartição

de competências, deve-se dar prioridade aos entes menores em

satisfação aos interesses regionais e locais.

Nesse passo, havendo conflito entre as normas

federais, estaduais ou municipais, não é a hierarquia das normas

que deve prevalecer, mas sim qual ente federativo tem o

poder/dever de legislar sobre o tema de acordo com a previsão

constitucional já mencionada, ou seja, o poder de legislar dos

entes federativos, possui limites na própria atuação de outros

entes. Se a União extrapolar sua competência, pode ter sua

norma invalidada da mesma forma que os Estados e os

Municípios.

Importante ressaltar que além do princípio já

mencionado da subsidiariedade, temos outro ainda de importância
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ímpar, o princípio geral que norteia a repartição de competências

entre os entes federativos (União, Estados, Distrito Federal e os

Municípios), o PRINCÍPIO DA PREDOMINÂNCIA DO

INTERESSE, de forma que a União deve tratar dos assuntos de

interesse nacional, enquanto os Estados ocupam-se dos assuntos

de interesse regional e os Municípios, das matérias de interesse

local. O Distrito Federal acumula as competências estadual e

municipal.

Essa forma de distribuição das competências

legislativas contribuiu decisivamente para a transição do

federalismo clássico, que pregava a separação plena e exaustiva

das competências dos entes federados, para o modelo do

federalismo cooperativo, em que prevalece a interdependência

das diferentes esferas de governo, principalmente mediante a

cooperação e coordenação entre a União, Estados, Distrito

Federal e Municípios.

Nesse modelo, busca-se o equilíbrio entre a

descentralização e a integração nacional, de forma que as

particularidades regionais e locais sejam respeitadas sem

comprometer a unidade da federação.

Mais uma vez nos reportamos as lições de Ingo

Wolfgang Sarlet e Tiago Fensterseifer:
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A interpretação de caráter centralizador criticada em

passagem anterior – ainda prevalente nos nossos Tribunais -,

notadamente quando rejeita qualquer iniciativa do ente

regional ou local com o propósito de ampliar os padrões

normativos de proteção ambiental (ou mesmo regulá-lo

integralmente na hipótese de sua ausência), também está em

total desacordo com a autonomia constitucional assegurada

aos mesmos e os deveres de proteção ambiental a cargo do

Estado (e, nessa perspectiva, também ao Estado-Legislador

em todos os planos federativos) delineados no art. 225 da CF

88. (in op. cit. p. 157). (g.n.).

 

Por fim, não podemos olvidar do princípio da

precaução (vorsorgeprinzip), formulado pelos gregos mas aplicado

ao meio jurídico no Direito Alemão, na década de 1970, e

consagrado internacionalmente na “Declaração do Rio Janeiro”,

oriunda da Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente

e o Desenvolvimento, realizada em 1992, encontrando-se

presente no Princípio 15 daquela, no sentido de que “de modo a

proteger o meio ambiente, o princípio da precaução deve ser

amplamente observado pelos Estados, de acordo com suas

capacidades” e que “quando houver ameaça de danos sérios ou

irreversíveis, a ausência de absoluta certeza científica não deve
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ser utilizada como razão para postergar medidas eficazes e

economicamente viáveis para prevenir a degradação ambiental”.

Deste modo, temos que o princípio relaciona-se com a associação

respeitosa e funcional do homem com a natureza. Trata das ações

antecipatórias para proteger a saúde das pessoas e dos

ecossistemas. Precaução é um dos princípios que guia as

atividades humanas e incorpora parte de outros conceitos como

justiça, equidade, respeito, senso comum e prevenção. Assim,

havendo conflito aparente de normas de proteção ao ambiente,

deve prevalecer o conjunto normativo que propicie maior controle

de atividades potencialmente poluidoras, capazes de causar

degradação ambiental. Coaduna-se com esse entendimento

aplicação da legislação federal sobre licenciamento ambiental,

pois mais rigorosa e favorável à proteção ambiental.

Diante do exposto, firmados os conceitos e

princípios aplicados, passamos a análise do mérito.

 

I – DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

PREVISTO NO ART. 2º, § 2º, DA LEI ESTADUAL Nº 3.686/2015.

 

O Licenciamento Ambiental é um instrumento da

Política Nacional de Meio Ambiente instituído pela Lei n. 6938, de
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31 de agosto de 1981, com a finalidade de promover o controle

prévio à construção, instalação, ampliação e funcionamento de

estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais,

considerados efetiva e potencialmente poluidores, bem como os

capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental.

O processo de licenciamento ambiental tem como

principais normas legais a Lei n. 6.938/81; a Resolução CONAMA

n. 001, de 23 de janeiro de 1986, que estabeleceu diretrizes gerais

para elaboração do Estudo de Impacto Ambiental – EIA e

respectivo Relatório de Impacto Ambiental – RIMA nos processos

de licenciamento ambiental; e a Resolução n. 237, de 19 de

dezembro de 1997, que estabeleceu procedimentos e critérios, e

reafirmou os princípios de descentralização presentes na Política

Nacional de Meio Ambiente e na Constituição Federal de 1988.

A Constituição Federal assumiu a relevância da

questão ambiental no País, dedicando ao meio ambiente o

Capítulo VI, Art. 225, que define os direitos e deveres do Poder

Público e da coletividade em relação à conservação do meio

ambiente como bem de uso comum.

No § 1º, Inciso IV, do Art. 225, a avaliação de

impacto ambiental foi recepcionada pela Constituição Federal,

devendo assim ser exigida pelo Poder Público (como “estudo

prévio de impacto ambiental”), para instalação de obra ou
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atividade potencialmente causadora de significativa degradação

do meio ambiente.

Assim, como se pode observar, o licenciamento

ambiental é um dos mais importantes mecanismos de controle,

pois é através deste que o Poder Público estabelece condições e

limites ao exercício de determinada atividade.

O licenciamento ambiental no Brasil antecede a

própria CF/88 – ele foi instituído pela Lei n. 6.938/81, que criou a

Política Nacional do Meio Ambiente. Contudo, a Constituição

Federal recepcionou esta Lei, e inovou ao estabelecer a

competência ambiental comum dos entes federativos, elevando a

proteção e defesa do Meio Ambiente à condição de preceito

constitucional, bem como a necessidade de Estudo Prévio de

Impacto Ambiental para a instalação de obra ou atividade

potencialmente causadora de significativa degradação do meio

ambiente.

Como já afirmado, A CF/88 repartiu as

competências, em matéria de meio ambiente, entre a União, os

estados, o Distrito Federal e os municípios em razão da

autonomia de cada ente federado.

A competência administrativa é comum à União,

aos estados e aos municípios, consoante estabelece o art. 23 da

Carta Magna:
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Art. 23 – É competência comum da União, dos

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

[…] III – proteger os documentos, as obras e

outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os

monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios

arqueológicos;

VI – proteger o meio ambiente e combater a

poluição em qualquer de suas formas;

VII – preservar as florestas, a fauna e a flora.

[…] Parágrafo único. Leis complementares

fixarão normas para a cooperação entre a União e os

Estados, o Distrito Federal e os Municípios, tendo em vista o

equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito

nacional.

 

Importante relembrar que não existe hierarquia

entre os entes federativos, considerando que todos eles possuem

autonomia entre si. A competência legislativa em matéria

ambiental, como já mencionado, é concorrente, consoante

disciplina o art. 24 da CF/88:
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Art. 24 – Compete à União, aos Estados e ao

Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:

[…] VI - florestas, caça, pesca, fauna, conservação

da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção

do meio ambiente e controle da poluição;

VII - proteção ao patrimônio histórico, cultural,

artístico, turístico e paisagístico;

VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente,

ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético,

histórico, turístico e paisagístico […].

 

A Lei 6.938/81 prevê, em seu Art. 10, a

competência para o licenciamento:

 

Art. 10. A construção, instalação, ampliação e

funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadores

de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores

ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação

ambiental dependerão de prévio licenciamento ambiental

competente. (g.n.).
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O Decreto Federal n. 99.274/90, que figura como

uma das principais normas legais a dispor sobre licenciamento

ambiental, foi editado para regulamentar a Lei n. 6.938/81.

O art. 17 e seguintes do mencionado Decreto n.

99.274/90 estabelecem os critérios gerais a serem adotados no

licenciamento de atividades utilizadoras de recursos ambientais e

potencialmente poluidoras, sendo que tais critérios podem ser

modificados pelos estados, desde que os padrões estaduais

impliquem em maior proteção ao meio ambiente.

A Resolução CONAMA 237/97, considerando as

competências comuns em matéria ambiental previstas na CF/88,

instituiu um sistema de licenciamento ambiental em que as

competências para licenciar são atribuídas aos diferentes entes

federativos (art. 4º, 5º e 6º da Resolução 237/97) em razão da

localização do empreendimento, da abrangência dos impactos

diretos ou em razão da matéria.

A mesma Resolução CONAMA 237/97, em seu

art. 8º, disciplina as seguintes licenças:

 

I - Licença Prévia (LP) - concedida na fase

preliminar do planejamento do empreendimento ou atividade

aprovando sua localização e concepção, atestando a
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viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e

condicionantes a serem atendidos nas próximas fases de sua

implementação;

II - Licença de Instalação (LI) - autoriza a instalação

do empreendimento ou atividade de acordo com as

especificações constantes dos planos, programas e projetos

aprovados, incluindo as medidas de controle ambiental e

demais condicionantes, da qual constituem motivo

determinante;

III - Licença de Operação (LO) - autoriza a operação

da atividade ou empreendimento, após a verificação do

efetivo cumprimento do que consta das licenças anteriores,

com as medidas de controle ambiental e condicionantes

determinados para a operação.

Parágrafo único - As licenças ambientais poderão

ser expedidas isolada ou sucessivamente, de acordo com a

natureza, características e fase do empreendimento ou

atividade.

 

Por fim, a Resolução CONAMA n. 237/97 prevê

que o licenciamento ambiental se dará em um único nível de

competência (art. 7º), isso quer dizer que, uma vez estabelecida a
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competência de um ente federado para licenciar, os demais

deverão abster-se de fazê-lo – salvo no caso da competência

supletiva do IBAMA, além de apresentar em seu anexo um rol

exemplificativo de atividade ou empreendimentos sujeitos ao

licenciamento ambiental.

Por sua vez, a Lei Estadual n. 3.686/2015, objeto

desta ADI, em seu art. 2º, e §§, disciplinou:

 

Art. 2º Estão sujeitos ao Licenciamento Ambiental

os empreendimentos e atividades utilizadores de recursos

ambientais, considerados efetiva ou potencialmente

poluidores, bem como os capazes, sob qualquer forma, de

causar degradação ambiental.

§ 1º Os empreendimentos e atividades sujeitos ao

Licenciamento Ambiental são os relacionados no Anexo I da

presente Lei, sem prejuízo de outros previstos em lei ou

regulamento.

§ 2º O Órgão Ambiental poderá dispensar do

Licenciamento Ambiental os empreendimentos e atividades

de mínimo e pequeno porte considerados de baixo potencial

poluidor, que atendam aos critérios previstos em regulamento,
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independentemente de estarem previstos no Anexo I desta

Lei.

§ 3º Nos casos de dispensa de licenciamento,

permanece a obrigatoriedade de obtenção de outros

instrumentos do Sistema de Licenciamento Ambiental

aplicáveis e de atendimento da legislação vigente.

 

O requerente afirma que o § 2º do art. 2º da Lei n.

3.686/2015 é inconstitucional porque, ao prever dispensa de

licenciamento ambiental para empreendimentos de baixo potencial

poluidor, contraria a norma da União, especialmente o anexo I da

Resolução CONAMA n. 237/1997.

Realmente, a norma federal não prevê tal

dispensa de licenciamento ambiental para empreendimentos de

baixo potencial poluidor. Todavia, em que pese entendimentos

contrários, a norma estadual em análise não contraria a

Resolução CONAMA n. 237/1997; ao revés, a complementa, pois

cria possibilidades dos órgãos estaduais competentes editarem

regulamentos para definir quais as atividades e empreendimentos

poderão ser classificados como de mínimo e pequeno porte no

Estado de Rondônia e ser considerados de baixo potencial

poluidor, possibilitando a dispensa de licenciamento ambiental,
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sem que tenha que realizar um procedimento para chegar-se à

mesma conclusão.

Ademais, temos, ainda, na Carta Magna, o

preceito insculpido no art. 170:

 

Art. 170. A ordem econômica, fundada na

valorização do trabalho humano e na livre-iniciativa, tem por

fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames

da justiça social, observados os seguintes princípios:

[…] VI – defesa do meio ambiente, inclusive

mediante tratamento diferenciado conforme o impacto

ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de

elaboração e prestação; […].

 

Assim, a norma estadual completa a norma

federal em nítido equilíbrio, especialmente porque mantêm a

proteção ambiental e disponibiliza mecanismos para que algumas

atividades e empreendimentos classificados de baixo potencial

poluidor não precisem de procedimento administrativo para ser

dispensados do licenciamento ambiental, obedecendo ao

tratamento diferenciado conferido pela Constituição Federal no

tratamento a ser dado àqueles que têm impacto ambiental
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diferenciado, ou seja, obedecendo-se à máxima jurídica de tratar

os iguais como iguais e os desiguais como desiguais.

Diante do exposto, com a devida venia, divirjo do

relator que entendeu pela inconstitucionalidade do § 2º do art. 2º

da Lei 3.686/2015, apenas para reconhecer a possibilidade da

dispensa das licenças ambientais quando, conforme o resultado

ambiental declarado, se constatar se tratar de atividade de menor

impacto.

 

II – DAS LICENÇAS DE OPERAÇÃO PARA

TESTE – LOT (ART. 6º, IV E ART. 10) E DA LICENÇA

AMBIENTAL ÚNICA – LAU (ART. 6º, V, E ART. 11).

 

Neste tópico, o requerente defende que o estado,

ao instituir modalidade de licença ambiental inexistente no

complexo normativo federal, violou competência a União para

editar normas gerais para proteção ao meio ambiente,

sustentando a inconstitucionalidade.

O relator, desembargador Marcos Alaor, após

considerações relativas a verticalização do sistema federal e

procedimental de licenciamento ambiental, decidiu pela
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inconstitucionalidade dos dispositivos por manifesta invasão de

competência pelo Estado ao poder de legislar da União.

O CONAMA, no uso de suas atribuições, elaborou

a Resolução n. 237/1997, que dispõe sobre procedimentos e

critérios para licenciamento ambiental, e em seu art. 8º, já

destacado, estabeleceu três tipos de licença, dependendo da

etapa do empreendimento.

Assim, nesta parte, concordo com o voto do

relator, pois a União, dentro de sua competência, já legislou sobre

o tema, não havendo espaço para que o Estado posse legislar.

Repiso que a União, ao editar suas legislações, o faz de forma

mais detalhada, explorando minúcias e particularidades muitas

vezes além de sua alçada mais genérica e, assim, deixando

pouco espaço para os Estados atuarem concorrente e

complementarmente na legislação já existente.

Diferente do que ocorreu no tópico anterior, a

legislação estadual criou novos tipos de licenças e, com isso,

usurpou a competência da União em legislar sobre normas gerais

em tema que já existe legislação federal. Não foi uma

regulamentação, mas sim a criação de novos tipos de licença

sem, como já afirmado, competência legal do ente federado para

tanto.
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O Min. Ilmar Galvão, ao proferir seu voto na Ação

Direta de Inconstitucionalidade n. 1.086-7, se manifestou em igual

sentido, conforme transcrevo, com a devida vênia, o excerto

abaixo:

 

“Por outro lado, é certo que, pela lógica sistemática

da distribuição de competência legislativa, apenas a lei

federal seria apta a excluir hipóteses à incidência do

aludido preceito geral, já que se trata de matéria

nitidamente inserida no campo de abrangência das

normas gerais sobre conservação da natureza e proteção

do meio ambiente e, não, de normas complementares,

que são da atribuição constitucional dos Estados-

membros (art. 24, inc. VI, da CF).

Não é de ser invocada, igualmente, a competência

legislativa plena dos Estados-membros (art. 24, § 3º, da CF),

quando menos porque não se compreende qual seja a

peculiaridade local que se estaria atendendo com a edição de

uma regra constitucional com tal conteúdo normativo” (g.n.).

 

Igualmente, Eros Grau, ao decidir a ADI n. 1245,

sustentou:
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[…] 8. A Constituição de 1988 contemplou, em seu

art. 24, a técnica da competência legislativa concorrente entre

a União, os Estados-membros e o Distrito Federal, cabendo à

União estabelecer normas gerais e aos Estados-membros

especificá-las. O descumprimento desse comando

constitucional conduz à usurpação de competência, que tanto

pode ser da União – quando extrapola os poderes que lhe

foram deferidos para estabelecer preceitos gerais – quanto

dos Estados-membros – quando, existindo ato legislativo

genérico, editam lei invasora.

9. Esta Corte, quando do julgamento da medida

cautelar na ADI 2667, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ

de 12/3/2004, assentou:

 

“[…] A Constituição da República, nas hipóteses

de competência concorrente (CF, art. 24), estabeleceu

verdadeira situação de condomínio legislativo entre a

União Federal, os Estados-membros e o Distrito Federal

[...], daí resultando clara repartição vertical de

competências normativas entre essas pessoas estatais,

cabendo à União, estabelecer normas gerais, e, aos
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Estados-membros e ao Distrito Federal, exercer

competência suplementar.” (g.n.)

 

Nesse passo, acompanho o relator nesta parte de

seu voto pela inconstitucionalidade dos referidos dispositivos

deste tópico. Do mesmo modo, no restante, DAS

AUTORIZAÇÕES AMBIENTAIS e DO TERMO DE

COMPROMISSO AMBIENTAL – acompanho integralmente o voto

do relator, que com maestria resolveu a lide.

Com essas considerações, divirjo apenas quanto

à inconstitucionalidade do § 2º do art. 2º da Lei n. 3.686/2015, e

acompanhando integralmente o relator no restante do seu voto.

É como voto.

 

DESEMBARGADOR RADUAN MIGUEL FILHO

Peço vista dos autos.

 

DESEMBARGADORA MARIALVA HENRIQUES

DALDEGAN BUENO

Aguardo.
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JUIZ JOHNNY GUSTAVO CLEMES

Aguardo.

 

DESEMBARGADOR DANIEL RIBEIRO LAGOS

Aguardo.

 

DESEMBARGADOR GILBERTO BARBOSA

Aguardo.

 

DESEMBARGADOR OUDIVANIL DE MARINS

Aguardo.

 

DESEMBARGADOR ISAIAS FONSECA MORAES

Aguardo.

 

DESEMBARGADOR VALDECI CASTELLAR

CITON

Aguardo.
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DESEMBARGADOR HIRAM SOUZA MARQUES

Aguardo.

 

DESEMBARGADOR JOSÉ JORGE RIBEIRO DA

LUZ

Aguardo.

 

JUIZ JOSÉ ANTONIO ROBLES

Aguardo.

 

DESEMBARGADOR EURICO MONTENEGRO

Aguardo.

 

DESEMBARGADOR VALTER DE OLIVEIRA

Aguardo.

 

DESEMBARGADOR ROOSEVELT QUEIROZ

COSTA

Aguardo.
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DESEMBARGADOR ROWILSON TEIXEIRA

Aguardo.

 

DESEMBARGADOR SANSÃO SALDANHA

Aguardo.

 

DESEMBARGADOR KIYOCHI MORI

Aguardo.

 

7/5/2018 – CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO

 

VOTO-VISTA

DESEMBARGADOR RADUAN MIGUEL FILHO

 

Cuida-se de arguição de inconstitucionalidade de

dispositivos da Lei Municipal n. 3.686/2015 e meu pedido de vista

se prende à análise da divergência inaugurada pelo Des. Miguel

Monico Neto, que não reconhece a inconstitucionalidade do § 2º

do art. 2º daquela lei, enquanto o Rel. Des. Marcos Alaor o

declara inconstitucional.
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O dispositivo estabelece:

 

Art. 2º. Estão sujeitos ao Licenciamento Ambiental

os empreendimentos e atividades utilizadores de recursos

ambientais, considerados efetiva ou potencialmente

poluidores, bem como os capazes, sob qualquer forma, de

causar degradação ambiental.

[…] § 2º. O Órgão Ambiental poderá dispensar do

Licenciamento Ambiental os empreendimentos e atividades

de mínimo e pequeno porte considerados de baixo potencial

poluidor, que atendam aos critérios previstos em regulamento,

independentemente de estarem previstos no Anexo I desta

Lei. Sublinhei.

 

O Des. Miguel Monico fundamenta seu voto,

dizendo que, embora a norma federal não contemple a dispensa

de licenciamento ambiental para empreendimentos de baixo

potencial poluidor, a norma estadual em discussão não

contrariaria a Resolução CONAMA n. 237/1997, ao contrário, a

complementaria, na medida em que cria possibilidades de os

órgãos estaduais competentes editarem regulamentos para

definirem quais atividades e empreendimentos poderão ser
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classificados como de mínimo e pequeno porte no Estado de

Rondônia a serem considerados de baixo potencial poluidor,

possibilitando a dispensa de licenciamento ambiental, sem prévio

procedimento administrativo.

No entanto, o relator está a fundamentar que a

norma impugnada opera uma dispensa de licenciamento

ambiental que as normas federais parâmetros (Lei n. 6.938/81,

Resoluções CONAMA ns. 1/86 e 237/97) não preveem, ao

contrário, exigem o licenciamento de modo indiscriminado.

Então, afirma que a lei estadual, autonomamente,

não pode abrir espaço para uma discricionariedade que a lei

federal não abriga, sob pena de implicar proteção ambiental

deficiente, inclusive desigualdade entre outros entes da federação.

Diante disso, faz-se mister saber se a excetuação

do licenciamento ambiental guarda ou não compatibilidade com o

ordenamento jurídico.

O licenciamento ambiental foi instituído em âmbito

nacional pela Lei 6.938/81, que dispôs sobre a Política Nacional

do Meio Ambiente e criou o Sistema Nacional do Meio Ambiente.

Vale dizer, esse é o instrumento mediante o qual o poder público

controla as atividades econômicas que degradam ou que

simplesmente podem degradar.
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Com efeito, as atividades potencial ou

efetivamente causadoras de impactos ao meio ambiente, como

qualquer outra capaz de interferir nas condições ambientais, estão

sujeitas a ele. Isso implica dizer que são considerados os

impactos ambientais causados pelo funcionamento normal da

atividade, bem como os causados em situações de desastre, de

forma que se trata inquestionavelmente de um mecanismo de

gestão de riscos.

Mencionada lei, em seus arts. 9º, IV, 10, caput e

11, dispõe:

 

Art. 9º. São instrumentos da Política Nacional do

Meio Ambiente:

[…] IV - o licenciamento e a revisão de atividades

efetiva ou potencialmente poluidoras;

Art. 10. A construção, instalação, ampliação e

funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadores

de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores

ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação

ambiental dependerão de prévio licenciamento ambiental

(Redação dada pela Lei Complementar n. 140, de 2011).

Destaquei.
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Art. 11. Compete ao IBAMA propor ao CONAMA

normas e padrões para implantação, acompanhamento e

fiscalização do licenciamento previsto no artigo anterior, além

das que forem oriundas do próprio CONAMA (Redação dada

pela Lei n. 7.804, de 1989).

 

O fato é que a obrigatoriedade do licenciamento

deve ser interpretada à luz do art. 2º, caput e § 2º, da Resolução

CONAMA n. 237/97, a saber:

 

Art. 2º- A localização, construção, instalação,

ampliação, modificação e operação de empreendimentos e

atividades utilizadoras de recursos ambientais consideradas

efetiva ou potencialmente poluidoras, bem como os

empreendimentos capazes, sob qualquer forma, de causar

degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento

do órgão ambiental competente, sem prejuízo de outras

licenças legalmente exigíveis.

[…] § 2º – Caberá ao órgão ambiental competente

definir os critérios de exigibilidade, o detalhamento e a

complementação do Anexo 1, levando em consideração as
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especificidades, os riscos ambientais, o porte e outras

características do empreendimento ou atividade. Destaquei.

 

Tem-se que a mencionada resolução instituiu um

sistema de licenciamento ambiental em que as competências para

licenciar são atribuídas aos diferentes entes federativos, em razão

da localização do empreendimento, da abrangência dos impactos

diretos ou em razão da matéria.

A propósito, cito os dispositivos a seguir:

 

Art. 4º - Compete ao Instituto Brasileiro do Meio

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA,

órgão executor do SISNAMA, o licenciamento ambiental, a

que se refere o artigo 10 da Lei n. 6.938, de 31 de agosto de

1981, de empreendimentos e atividades com significativo

impacto ambiental de âmbito nacional ou regional, a saber:

I - localizadas ou desenvolvidas conjuntamente no

Brasil e em país limítrofe; no mar territorial; na plataforma

continental; na zona econômica exclusiva; em terras

indígenas ou em unidades de conservação do domínio da

União.
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II - localizadas ou desenvolvidas em dois ou mais

Estados;

III - cujos impactos ambientais diretos ultrapassem

os limites territoriais do País ou de um ou mais Estados;

IV - destinados a pesquisar, lavrar, produzir,

beneficiar, transportar, armazenar e dispor material radioativo,

em qualquer estágio, ou que utilizem energia nuclear em

qualquer de suas formas e aplicações, mediante parecer da

Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN;

V- bases ou empreendimentos militares, quando

couber, observada a legislação específica.

§ 1º - O IBAMA fará o licenciamento de que trata

este artigo após considerar o exame técnico procedido pelos

órgãos ambientais dos Estados e Municípios em que se

localizar a atividade ou empreendimento, bem como, quando

couber, o parecer dos demais órgãos competentes da União,

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, envolvidos

no procedimento de licenciamento.

§ 2º - O IBAMA, ressalvada sua competência

supletiva, poderá delegar aos Estados o licenciamento de

atividade com significativo impacto ambiental de âmbito

regional, uniformizando, quando possível, as exigências.
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Art. 5º - Compete ao órgão ambiental estadual ou do

Distrito Federal o licenciamento ambiental dos

empreendimentos e atividades:

I - localizados ou desenvolvidos em mais de um

Município ou em unidades de conservação de domínio

estadual ou do Distrito Federal;

II - localizados ou desenvolvidos nas florestas e

demais formas de vegetação natural de preservação

permanente relacionadas no artigo 2º da Lei n. 4.771, de 15

de setembro de 1965, e em todas as que assim forem

consideradas por normas federais, estaduais ou municipais;

III - cujos impactos ambientais diretos ultrapassem

os limites territoriais de um ou mais Municípios;

IV – delegados pela União aos Estados ou ao

Distrito Federal, por instrumento legal ou convênio.

Parágrafo único. O órgão ambiental estadual ou do

Distrito Federal fará o licenciamento de que trata este artigo

após considerar o exame técnico procedido pelos órgãos

ambientais dos Municípios em que se localizar a atividade ou

empreendimento, bem como, quando couber, o parecer dos

demais órgãos competentes da União, dos Estados, do
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Distrito Federal e dos Municípios, envolvidos no procedimento

de licenciamento.

Art. 6º - Compete ao órgão ambiental municipal,

ouvidos os órgãos competentes da União, dos Estados e do

Distrito Federal, quando couber, o licenciamento ambiental de

empreendimentos e atividades de impacto ambiental local e

daquelas que lhe forem delegadas pelo Estado por

instrumento legal ou convênio. Destaquei.

 

Como se viu das normas citadas, cabe ao órgão

ambiental competente definir os critérios de exigibilidade, o

detalhamento e a complementação do Anexo I da Resolução

CONAMA 237/97, a teor do disposto em seu art. 2º, § 2º. Logo, é

possível aos entes federados, em suas regulamentações,

dispensar o licenciamento levando em consideração as

especificidades, os riscos ambientais, o porte e outras

características do empreendimento ou atividade.

Com efeito, deve ser considerado que o

empreendimento seja efetiva ou potencialmente poluidor ou possa

causar degradação ambiental, conforme critérios de exigibilidade,

detalhamento e complementação definidos pelo órgão ambiental

responsável pelo licenciamento, considerando-se, repita-se, as
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especificidades, os riscos ambientais, o porte e outras

características do empreendimento ou atividade.

Diante disso, tem-se que a Lei Estadual n.

3.686/15, quando está a prever a dispensa do licenciamento, em

alguns casos, o faz com base na competência dos Estados-

Membros para suplementar as normas gerais sobre a matéria, o

que lhe é permitido pelo permissivo da própria Lei Federal de

regência e da Resolução CONAMA.

Com efeito, a despeito de a norma federal não

estabelecer, especificamente, casos de dispensa, está a permitir,

a depender das peculiaridades do caso concreto, que os entes

federados competentes a estabeleçam, por óbvio, se verificado

que a atividade a ser exercida não polui nem é capaz de gerar

uma poluição socialmente relevante, hipótese em que não há,

realmente, se falar em licenciamento ambiental.

Muitas vezes essas iniciativas surgem para

estimular determinados segmentos econômicos, em forma de

incentivo aos pequenos empreendedores. Seria o caso da

agricultura familiar, da aquicultura, da habitação social ou das

práticas de extrativismo, por exemplo.

Posto isso, pedindo vênia ao relator Des. Marcos

Alaor Diniz Grangeia, acompanho a divergência.
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É como voto.

 

DESEMBARGADORA MARIALVA HENRIQUES

DALDEGAN BUENO

Com o relator.

 

JUIZ JOHNNY GUSTAVO CLEMES

Acompanho o relator, inclusive justificando que

entendo que a norma em comento, que foi objeto de divergência,

trata de uma questão de segurança contra a poluição e também é

de nível geral, portanto federal.

 

DESEMBARGADOR DANIEL RIBEIRO LAGOS

Com a vênia do relator, acompanho a divergência

do Des. Miguel Monico.

 

DESEMBARGADOR GILBERTO BARBOSA

Em que pese de início já assentir com a

divergência do Des. Monico, peço vista, pois recebi memorial e

visita de procuradores do Estado e estes fizeram observações que
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me deixaram com dúvidas, notadamente no que respeita à licença

preliminar temporária.

 

DESEMBARGADOR OUDIVANIL DE MARINS

Aguardo.

 

DESEMBARGADOR ISAIAS FONSECA MORAES

Aguardo.

 

DESEMBARGADOR VALDECI CASTELAR

CITON

Aguardo.

 

DESEMBARGADOR HIRAM SOUZA MARQUES

Aguardo.

 

DESEMBARGADOR JOSÉ JORGE RIBEIRO DA

LUZ

Aguardo.
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JUIZ JOSÉ ANTONIO ROBLES

Aguardo.

 

DESEMBARGADOR EURICO MONTENEGRO

Aguardo.

 

DESEMBARGADOR RENATO MARTINS

MIMESSI

Aguardo.

 

DESEMBARGADOR VALTER DE OLIVEIRA

Aguardo.

 

DESEMBARGADOR ROOSEVELT QUEIROZ

COSTA

Aguardo.

 

DESEMBARGADOR ROWILSON TEIXEIRA

Aguardo.
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DESEMBARGADOR SANSÃO SALDANHA

Aguardo.

 

DESEMBARGADOR KIYOCHI MORI

Aguardo.

 

9/7/2018 – CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO

 

VOTO-VISTA

DESEMBARGADOR GILBERTO BARBOSA

 

Como bem relata o Rel. Des. Marcos Alaor Diniz

Grangeia, cuida-se de ação direta de inconstitucionalidade

proposta pelo Procurador-Geral de Justiça e aponta vício nos

artigos 2º, §2º; 6º, inciso IV e V; 10, caput e parágrafo único; 11,

§§1º e 2º; 12, §1º, inciso XI e XIV e §3º e 28, todos da LE

3.686/2015, por afronta ao disposto no artigo 9º, inciso VI da

Constituição Estadual.

O relator, Des. Marcos Grangeia, em sessão de

julgamento realizada em 19/3/2018, anotando que a dispensa

administrativa do licenciamento ambiental, a criação de inéditas
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espécies de licença e a previsão de autorização ambiental para

implantação e exploração de plano de manejo florestal com

propósito comercial ofuscam a competência legislativa federal

sobre a matéria, julgou parcialmente procedente a ação para

declarar inconstitucionais os artigos 2º, §2º; 6º, inciso IV e V; 10,

caput e parágrafo único; 11, §§1º e 2º e 12, §1º, inciso XI e §3º da

LE 3.686/2015.

Após o voto do relator, pediu vista o Des. Miguel

Monico Neto, que, em sessão de julgamento realizada em

16/4/2018, divergiu parcialmente por reconhecer constitucional o

impugnado artigo 2º, §2º, da LE 3.686/2015 acompanhando, no

mais, o voto proferido pelo Des. Marcos Alaor Diniz Grangeia.

Na ocasião, pediu vista o Des. Raduan Miguel

Filho, que, na sessão de julgamento realizada em 7/5/2018,

acompanhou a divergência.

Pedi vista para melhor examinar a questão e,

após tê-lo feito, sinto-me em condições de emitir juízo.

Pois bem.

Como bem pontuaram os pares, que, antes se

manifestaram, a competência em matéria ambiental é guiada por

diversos dispositivos constitucionais, dentre os quais se destaca o

artigo 24, incisos VI e VIII, que estabelecem a competência
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legislativa concorrente entre União, Estados e Distrito Federal

para dispor sobre florestas, caça, pesca, fauna, conservação da

natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do

meio ambiente e controle de poluição, responsabilidade por dano

ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor

artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico.

Em que pese este dispositivo constitucional não

contemplar os Municípios em seu rol de competências

concorrentes, certo é que está consolidada em doutrina e

jurisprudência a aptidão genérica destes Entes para, no exercício

da competência legislativa suplementar, prevista no artigo 30,

inciso VIII da Constituição Federal, promover a devida

normatização no que respeita a interesse local.

Entretanto, no que se refere à competência

material, em se tratando de meio ambiente – dentre a qual se

insere a atribuição de outorga da licença ambiental –, prevê o

artigo 23, inciso V da Constituição Federal a competência comum

conferida à União, Estados, Distrito Federal e Municípios, com

destaque para o parágrafo único que dispõe sobre a cooperação

entre os diversos Entes Federados, a ser disciplinada por meio de

lei complementar.

Em atendimento ao mandamento constitucional, e

visando disciplinar a forma de cooperação dos Entes Políticos, foi
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editada a LC 140/2011 que, regulando as competências

ambientais comuns – notadamente no que respeita a

licenciamento ambiental – elegeu, para definir a competência do

Ente licenciante, dois critérios fundados no princípio da

preponderância do interesse: a) critério da dimensão do impacto

ou dano ambiental; b) critério da dominialidade do bem público

afetável.

Como é intuitivo, o primeiro critério (da dimensão

do impacto ou dano ambiental) estabelece a competência

municipal, estadual e federal em consonância com a abrangência

dos danos, que podem ter, concomitantemente, impacto local,

estadual ou nacional.

Lado outro, o critério da dominialidade do bem

público afetável está ligado, como se deduz da própria

nomenclatura, à titularidade do bem a ser afetado pelo

empreendimento licenciado.

Imperioso destacar, como, aliás, bem pontuou o e.

Des. Mônico, que a definição do critério vertical para repartição

constitucional de competências concorrentes entre os Entes

Federados não significa a preponderância da normatização

editada pelo Ente de maior grau; pelo contrário, o que irá definir a

atribuição legislativa é o já mencionado princípio da

preponderância do interesse, não se afigurando legítima
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legislação federal que desça à minudencias próprias do âmbito

estadual, tampouco legislação do Estado que, fulminando

competência atribuída a Município, esgote matéria de interesse

local.

Neste sentido, colhe-se ensinança de Gilmar

Mendes e Paulo Gonet:

 

11. INEXISTÊNCIA DE HIERARQUIA ENTRE LEI

FEDERAL E ESTADUAL

O critério de repartição de competências adotado

pela Constituição não permite que se fale em superioridade

hierárquica das leis federais sobre as leis estaduais. Há,

antes, divisão de competências entre esses entes. Há

inconstitucionalidade tanto na invasão da competência da

União pelo Estado-membro como na hipótese inversa (Curso

de Direito Constitucional, 7º ed.; Saraiva – edição virtual).

 

No mesmo sentido, pontua Pedro Lenza:

 

Não se pode falar em hierarquia de atos normativos.

Existem campos de atribuição, definidos pelo constituinte

originário. Não se pode afirmar, por exemplo, que a lei
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municipal é hierarquicamente inferior a uma certa lei federal.

No fundo, o que se tem são campos de atuação e, portanto,

se, eventualmente, um determinado Município legisla sobre

assunto de competência da União, o vício não é legislativo

(entre as leis), mas, em essência, constitucional, ou seja, em

relação à competência federativa para legislar sobre aquele

assunto (Direito Constitucional, 15ª ed., Saraiva – ed. Virtual).

 

Sobre o tema, aliás, já se manifestou o Supremo

Tribunal Federal:

 

AÇÃO CAUTELAR INOMINADA – DIREITO

AMBIENTAL – CRIAÇÃO DE RESERVA EXTRATIVISTA –

PROCEDIMENTO DE INSTITUIÇÃO DESSA UNIDADE DE

USO SUSTENTÁVEL – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO

DE CONSULTA PÚBLICA (LEI Nº 9.985/2000, ART. 22, §2º E

§3º, C/C O DECRETO Nº 4.340/2002, ART. 5º, ‘CAPUT’) –

PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL –

INSTITUIÇÃO, PELA UNIÃO FEDERAL, DE RESERVA

EXTRATIVISTA EM ÁREA QUE COMPREENDE TERRAS

PÚBLICAS PERTENCENTES A UM ESTADO- -MEMBRO DA

FEDERAÇÃO – EXISTÊNCIA DE POTENCIAL CONFLITO

FEDERATIVO – INSTAURAÇÃO DA COMPETÊNCIA
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ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COMO

TRIBUNAL DA FEDERAÇÃO – PRECEDENTES –

DESAPROPRIAÇÃO, PELA UNIÃO FEDERAL, DE BENS

INTEGRANTES DO PATRIMÔNIO PÚBLICO ESTADUAL – A

QUESTÃO DA PRIMAZIA EXPROPRIATÓRIA –

POSSIBILIDADE DO ATO EXPROPRIATÓRIO, SUJEITO, NO

ENTANTO, QUANTO À SUA EFETIVAÇÃO, À PRÉVIA

AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA DO CONGRESSO NACIONAL

(DL Nº 3.365/41, ART. 2º, §2º) – CONTROLE POLÍTICO,

PELO PODER LEGISLATIVO DA UNIÃO, DO ATO

EXCEPCIONAL DE EXPROPRIAÇÃO FEDERAL DE BENS

INTEGRANTES DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO ESTADUAL

– DOUTRINA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO

REGULAR PROCEDIMENTO EXPROPRIATÓRIO,

INCLUSIVE COM O RECONHECIMENTO DO DEVER DA

UNIÃO FEDERAL DE INDENIZAR O ESTADO-MEMBRO –

PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL –

CONFLITO ENTRE A UNIÃO FEDERAL E AS DEMAIS

UNIDADES FEDERADA NO EXERCÍCIO, EM TEMA

AMBIENTAL, DE SUA COMPETÊNCIA MATERIAL COMUM –

CRITÉRIOS DE SUPERAÇÃO DESSE CONFLITO:

CRITÉRIO DA PREPONDERÂNCIA DO INTERESSE E

CRITÉRIO DA COLABORAÇÃO ENTRE AS PESSOAS

POLÍTICAS – RECONHECIMENTO, NA ESPÉCIE, EM JUÍZO
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DE DELIBAÇÃO, DO CARÁTER MAIS ABRANGENTE DO

INTERESSE DA UNIÃO FEDERAL – INOCORRÊNCIA,

AINDA, DE SITUAÇÃO DE IRREVERSIBILIDADE

DECORRENTE DA CONSULTA PÚBLICA CONVOCADA

PELO IBAMA – AUSÊNCIA, NA ESPÉCIE, DOS

PRESSUPOSTOS DA PLAUSIBILIDADE JURÍDICA (‘FUMUS

BONI JURIS’), DE UM LADO, E DA POSSIBILIDADE DE

LESÃO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO

(‘PERICULUM IN MORA’), DE OUTRO – MEDIDA LIMINAR

INDEFERIDA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE

AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO – NÃO

COMPROVAÇÃO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL

– ART. 796 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – VÍNCULO

DE ACESSORIEDADE E DE DEPENDÊNCIA DO

PROCESSO CAUTELAR EM RELAÇÃO À CAUSA

PRINCIPAL – CONSEQUENTE EXTINÇÃO ANÔMALA DO

PROCESSO CAUTELAR SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO

(AgRg na MC 1.255, Plenário, Rel. Min. Celso de Mello, j.

27/6/2007).

 

Para melhor elucidar a questão, transcrevo trecho

do didático voto proferido, neste acórdão, pelo relator, Min. Celso

de Mello, verbis:
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Vê-se, portanto, considerada a repartição

constitucional de competências em matéria ambiental, que, na

eventualidade de surgir conflito entre as pessoas políticas no

desempenho de atribuições que lhes sejam comuns – como

sucederia, p. ex., no exercício da competência material a que

aludem os incisos VI e VII do art. 23 da Constituição –, tal

situação de antagonismo resolver-se-á mediante aplicação do

critério da preponderância do interesse e, quando tal for

possível, pela utilização do critério da cooperação entre as

entidades integrantes da Federação, como observa, em

preciso magistério, CELSO ANTONIO PACHECO FIORILLO

(‘Curso de Direito Ambiental Brasileiro’, p. 79, item n. 4.2, 7ª

ed., 2006, Saraiva):

 

‘Por vezes, o fato de a competência ser comum a

todos os entes federados poderá tornar difícil a tarefa de

discernir qual a norma administrativa mais adequada a uma

determinada situação. Os critérios que deverão ser verificados

para tal análise são: a) o critério da preponderância do

interesse; e b) o critério da colaboração (cooperação) entre os

entes da Federação, conforme determina o já transcrito

parágrafo único do art. 23. Desse modo, deve-se buscar,
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como regra, privilegiar a norma que atenda de forma mais

efetiva ao interesse comum.’

 

Isso significa que, concorrendo projetos da União

Federal e do Estado-membro visando à instituição, em

determinada área, de reserva extrativista, o conflito de

atribuições será suscetível de resolução, caso inviável a

colaboração entre tais pessoas políticas, pela aplicação do

critério da preponderância do interesse, valendo referir –

como já assinalado – que, ordinariamente, os interesses da

União revestem-se de maior abrangência.

 

Voltando para o caso posto para exame, mister se

tenha em conta que o que se busca neste julgamento é definir se

a legislação dita inconstitucional suplanta a competência

concorrente estadual para legislar sobre essa matéria, ou se

ofusca a normatização federal de caráter geral sobre meio

ambiente.

E com as vênias aos que pensam em contrário,

estou convicto da constitucionalidade dos artigos 6º, inciso IV e V;

10 e 11 da objurgada Lei n. 3.686/2015, que disciplinam as

licenças de operação para teste (LOT) e ambiental única (LAU).
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É indiscutível que essas licenças se referem à

normatização da matéria no âmbito estadual, desvelando ínsito

interesse regional na regulamentação, pois em consonância com

as peculiaridades inerentes à competência do Ente legiferante.

Lado outro, também não há incompatibilidade com

o regramento federal – de aspecto geral – sobre a matéria.

A Lei 6.938/81, ao dispor sobre a política do meio

ambiente (PNMA), estabelece toda a sistemática de política

ambiental a ser observada pelos demais Entes Federativos.

Este regramento, em seu artigo 10, estabelece

que se faz indispensável prévio licenciamento ambiental para

construção, instalação, ampliação e funcionamento de

estabelecimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais,

efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes de, sob qualquer

forma, causar degradação ambiental.

Anote-se que a regulamentação deste dispositivo

coube à Resolução CONAMA n. 237/97 que, em seu artigo 1º,

define o licenciamento ambiental como procedimento

administrativo pelo qual o órgão ambiental competente licencia a

localização, instalação, ampliação e a operação de

empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos

ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou

daquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação
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ambiental, considerando as disposições legais e regulamentares e

as normas técnicas aplicáveis ao caso.

Dispondo sobre as espécies de licenças, o artigo

8º da citada Resolução 237 prevê:

 

I – Licença Prévia (LP) – concedida na fase

preliminar do planejamento do empreendimento ou atividade

aprovando sua localização e concepção, atestando a

viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e

condicionantes a serem atendidos nas próximas fases de sua

implementação; II – Licença de Instalação (LI) – autoriza a

instalação do empreendimento ou atividade de acordo com as

especificações constantes dos planos, programas e projetos

aprovados, incluindo as medidas de controle ambiental e

demais condicionantes, da qual constituem motivo

determinante; c) III – Licença de Operação (LO) – autoriza a

operação da atividade ou empreendimento, após a verificação

do efetivo cumprimento do que consta das licenças anteriores,

com as medidas de controle ambiental e condicionantes

determinados para a operação.
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Leitura apressada desse dispositivo pode levar à

equivocada interpretação de se tratar de rol taxativo, vedada,

como consequência, a instituição, ou expedição, de outras

licenças.

Ocorre, entretanto, que essa não é, a meu pensar,

a compreensão mais adequada, se considerada a dicção do artigo

12 da citada Resolução 237, que prevê a possibilidade de adoção

de processo unifásico para expedição de licenciamento nos casos

em que a atividade não traga considerável impacto ambiental,

verbis:

 

Art. 12 – O órgão ambiental competente definirá, se

necessário, procedimentos específicos para as licenças

ambientais, observadas a natureza, características e

peculiaridades da atividade ou empreendimento e, ainda, a

compatibilização do processo de licenciamento com as etapas

de planejamento, implantação e operação.

§1º – Poderão ser estabelecidos procedimentos

simplificados para as atividades e empreendimentos de

pequeno potencial de impacto ambiental, que deverão ser

aprovados pelos respectivos Conselhos de Meio Ambiente.
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§2º – Poderá ser admitido um único processo de

licenciamento ambiental para pequenos

empreendimentos e atividades similares e vizinhos ou

para aqueles integrantes de planos de desenvolvimento

aprovados, previamente, pelo órgão governamental

competente, desde que definida a responsabilidade legal

pelo conjunto de empreendimentos ou atividades.

§3º – Deverão ser estabelecidos critérios para

agilizar e simplificar os procedimentos de licenciamento

ambiental das atividades e empreendimentos que

implementem planos e programas voluntários de gestão

ambiental, visando a melhoria contínua e o aprimoramento do

desempenho ambiental (destaquei).

 

E, convenha-se, a combatida licença ambiental

única (artigo 6º, inciso V e 11 da LE 3.686/15), longe de ofuscar o

arcabouço normativo federal, nada mais é que a materialização e

exercício da competência conferida pela União ao prever a

possibilidade de instituição de processo simplificado único,

obrando o Estado, na sua competência legislativa, em estrita

observância à faculdade conferida pelo citado artigo 12 da

Resolução 237/97 CONAMA.
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Sobre a adequação fática de referida previsão,

comentando impugnação de norma do Estado do Amapá, com

idêntico conteúdo a que se está a comentar (ADI 5.475/STF), o

consultor jurídico ambiental Maurício Fernandes, de forma

percuciente, traz luz à questão com caricato exemplo, verbis:

 

O sistema de licenciamento brasileiro, de tríplice

licença, não é compatível com todas atividades e

empreendimentos. Para as atividades industriais compreende-

se, embora burocrático e de questionável necessidade.

Contudo, atividades como loteamentos prescindem de LO.

Em atividades de baixo impacto, como painéis publicitários

p.ex., não há justificativa para três ou até mesmo duas

licenças. Ou seja, LP, LI e LO justifica-se em algumas

atividades, não em todas. A Lei Complementar n. 5/94, com

redação da LC n. 70/12 do Estado do Amapá, que cria a

Licença Única para atividades do agronegócio é pertinente,

adequada e não é inovadora. No Brasil inteiro há legislações

municipais prevendo a famosa LU. O Ministério Público, ao

questionar a norma, postula que o produtor rural submeta-se

a um demorado e desnecessário rito autorizativo. Imagine-se

o cúmulo: produtor prepara o solo para plantio de alface

somente após a LI. Afinal a LP seria para indicar ao órgão
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ambiental onde será a lavoura. Alface crescido, tem que

esperar a LO para colher. Com efeito, adotando postura

irônica, certamente tal absurdo é ambientalmente mais

adequado do que uma única licença ambiental, como prevê a

norma. Espera-se que o STF reconheça que os Estados e os

Municípios têm sim, essa competência. Afinal, o mais

relevante é o monitoramento ambiental, não o licenciamento

(in http://direitoambiental.com/lei-do-amapa-que-cria-licenca-

ambiental-unica-e-questionada-no-stf/ - acesso em 8/5/2018).

 

Vale ressaltar que a conclusão sobre a

constitucionalidade da combatida licença única se harmoniza ao

próprio entendimento manifestado pelo Des. Miguel Monico, que

inaugurou a divergência por considerar constitucional o artigo 2º,

§2º da LE 3.686/2015, que prevê a possibilidade de dispensa do

licenciamento ambiental.

Isso porque, na esteira da máxima jurídica de que

quem pode o mais pode o menos (decorrência própria da teoria

dos poderes implícitos de legitimidade reconhecida pelo STF no

célebre caso do poder investigatório do Ministério Público – RExt

593.727), se é lícito ao Estado dispensar o licenciamento

ambiental, com mais razão é possível implementar o

licenciamento em etapa única.
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E, seguindo nesta mesma linha de raciocínio,

também não vislumbro mácula a impingir de inconstitucionalidade

a previsão de licença de operação para teste (LOT), prevista nos

artigos 6º, incisos V e 10 da LE 3.686/15.

Isso porque, ao contrário do entendimento

esposado pelos e. Pares que me precederam, a licença ambiental

de operação para teste, longe de representar flexibilização da

proteção ambiental e macular os princípios da prevenção e

precaução, em verdade se afigura como instrumento legitimador a

garantir, com mais rigor, direito ao meio ambiente ecologicamente

equilibrado (art. 225/CF).

Em que pese prevista em artigo próprio, intuitivo

que essa licença de operação para teste nada mais é que a

concessão precária e submetida a condicionantes da licença de

operação, prevista nos artigos 6º, inciso III e 9º da LE 3.686/15,

bem como no artigo 8º, inciso III da Resolução CONAMA 237/97.

E, convenha-se, mostra-se absolutamente

pertinente a concessão precária da licença de operação – com

vigência máxima de seis meses – quando a concessão de licença

definitiva – com prazo mínimo de quatro anos, art. 8º, III, da

Resolução CONAMA 237/97– puder causar riscos desconhecidos

ou imprevisíveis (consagração do princípio da precaução), de
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forma a melhor atender ao postulado da integral proteção do meio

ambiente.

Como se vê, essa hipótese de concessão precária

da licença de operação, ao invés da aludida flexibilização de

regras para operação de empreendimentos potencialmente

poluidores, caracteriza efetivo incremento de rigor ao processo de

licenciamento, submetendo o empreendimento avaliado a fase

específica de avaliação de riscos para só após, evidenciada a

compatibilidade entre preservação do meio ambiente e o

desenvolvimento econômico (consagração do princípio do

desenvolvimento sustentável) conceder, em definitivo, a licença de

operação.

Pela absoluta pertinência, vale anotar que referida

licença não é novidadeira, pois albergada em larga escala no

direito nacional, cabendo ressaltar a sua previsão no artigo 64 do

Decreto n. 8.468/76 do Estado de São Paulo; no artigo 84 do

Decreto 1.745/79 de Goiás; no artigo 98, parágrafo único, da LE

5.587/95 do Pará; no artigo 3º, da Resolução n. 01 COPAM, em

Minas Gerais e, até mesmo, no âmbito legislativo regional, com

previsão no §1º, do artigo 16 da LC 547/93, que criou o sistema

estadual de desenvolvimento ambiental – SEDAR.

Vale destacar que, até mesmo na esfera federal,

não é inédita a modalidade precária de licenciamento, a exemplo
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do que se extrai da LO 1.397/2017 que, sob condições

específicas, autorizou testes de longa duração na bacia de

Santos/SP.

Sendo assim, por se revelar fundamental para a

avaliação de fatores de impacto sobre o meio ambiente de forma

prévia ao início da efetiva operação, tenho por adequada,

pertinente e constitucional a previsão do artigo 6º, inciso V e 10 da

LE 3.686/15 no sentido de permitir a expedição precária da licença

de operação resguardando, em observância aos princípios da

precaução e prevenção, o direito fundamental do meio ambiente

ecologicamente equilibrado (artigo 225/CF).

Por todo o exposto, com vênias aos que pensam

em contrário, acompanho o Des. Miguel Monico, no que se refere

ao reconhecimento da constitucionalidade do artigo 2º, §2º, da LE

3.686/2015.

Divirjo, entretanto, no que se refere aos artigos 6º,

inciso IV e V; 10 e 11 da objurgada LE 3.686/2015 e que

disciplinam a licença de operação para teste (LOT) e licença

ambiental única (LAU), pois as tenho por adequadas e em

consonância com a competência para legislar sobre a matéria, em

estrita observância do previsto no artigo 9º, inciso VI da

Constituição do Estado de Rondônia.

É como voto.
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DESEMBARGADOR OUDIVANIL DE MARINS

Acompanho o voto do desembargador Gilberto.

 

DESEMBARGADOR ISAIAS FONSECA MORAES

Acompanho o voto do desembargador Gilberto.

 

DESEMBARGADOR HIRAM SOUZA MARQUES

Acompanho o voto do relator.

 

JUIZ DALMO ANTONIO DE CASTRO BEZERRA

Acompanho o voto do desembargador Miguel

Monico.

 

DESEMBARGADOR RENATO MARTINS

MIMESSI

Acompanho o voto do desembargador Gilberto.

 

DESEMBARGADOR VALTER DE OLIVEIRA

Acompanho o voto do desembargador Gilberto.
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DESEMBARGADOR ROOSEVELT QUEIROZ

COSTA

Acompanho o voto do desembargador Gilberto.

 

DESEMBARGADOR ROOSEVELT QUEIROZ

COSTA

Acompanho o voto do desembargador Gilberto.

 

DESEMBARGADOR ROWILSON TEIXEIRA

Também acompanho o voto do desembargador

Gilberto.

 

DESEMBARGADOR SANSÃO BATISTA

SALDANHA

Acompanho o voto do relator.

 

DESEMBARGADOR KIYOCHI MORI

Acompanho o voto do desembargador Miguel

Monico.
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EMENTA

Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei

Estadual n. 3.686/2015. Sistema de

Licenciamento Ambiental do Estado de Rondônia.

Hipótese de licenciamento. Licença de operação

para teste – LOT. Licença ambiental única – LAU.

Autorização ambiental para implantação e

exploração de plano de manejo florestal com

propósito comercial. Autorização ambiental para o

transporte intermunicipal rodoviário, ferroviário ou

hidroviário de produtos perigosos, inflamáveis ou

químicos, bem como de óleo lubrificante usado ou

contaminado. Termo de compromisso ambiental.

 

É incabível a previsão de autorização ambiental

para implantação e exploração de plano de manejo florestal com

propósito comercial, quando a lei federal a respeito exige

modalidade de licenciamento ambiental para o exercício dessa

atividade.

Evidenciado que a União estabelece um modelo

de normatização do controle ambiental do transporte fluvial e

terrestre interestadual de produtos perigosos no âmbito por meio
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de instrução do IBAMA e mediante autorização administrativa,

mostra-se constitucional símile disposição prevista pela Lei

Estadual n. 3.686/2015.

É constitucional a criação de espécie de termo de

compromisso ambiental pela norma estadual, em semelhança

com as disposições da lei federal aplicável.

Não atingida maioria absoluta dos membros do

Tribunal de Justiça, reunidos em sua composição plenária,

impossível a declaração de inconstitucionalidade dos arts. 2º, § 2º;

art. 6º, IV e V; art. 10, caput e parágrafo único, art. 11, §§ 1º e 2º;

todos da Lei n. 3.686/2015.

 

 

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 PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA
DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE SOMENTE DO ART. 12, § 1º, XI E § 3º DA
LEI N. 3.686/2015 NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, POR MAIORIA. EM VIRTUDE
DE NÃO TER SIDO ATINGIDA A MAIORIA ABSOLUTA A QUE ALUDE O ARTIGO 73, §
2º, I DO RITJRO, DEIXARAM DE SER DECLARADOS INCONSTITUCIONAIS OS
DEMAIS DISPOSITIVOS LEGAIS.

 

 

Porto Velho, 09 de Julho de 2018 
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MARCOS ALAOR DINIZ GRANGEIA

RELATOR
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
GOVERNADORIA

LEIN. 3.686 -DE 8 DE DEZEMBRO DE 2015.

Dispõe sobre o Sistema de Licenciamento
Ambiental do Estado de Rondônia e dá outras
providências.

0 GOVERNADOR DO ESTADO DE RONDÔNIA:
Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPITULO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. Io. Esta Lei dispõe sobre o Sistema de Licenciamento Ambiental do Estado de Rondônia e dá
outras providências.

Art. 2o. Estão sujeitos ao Licenciamento Ambiental os empreendimentos e atividades utilizadores de
recursos ambientais, considerados eletiva ou potencialmente poluidores, bem como os capazes, sob
qualquer forma, de causar degradação ambiental.

§ 1°. Os empreendimentos e atividades sujeitos ao Licenciamento Ambiental são os relacionados no
Anexo I da presente Lei, sem prejuízo de outros previstos em lei ou regulamento.

§ 2o. O Órgão Ambiental poderá dispensar do Licenciamento Ambiental os empreendimentos e
atividades de mínimo e pequeno porte considerados de baixo potencial poluidor. que atendam aos
critérios previstos em regulamento, independentemente de estarem previstos no Anexo I desta Lei.

§ 3o. Nos casos de dispensa de licenciamento, permanece a obrigatoriedade de obtenção de outros
instrumentos do Sistema de Licenciamento Ambiental aplicáveis e de atendimento da legislação vigente.

Art. 3o. O Órgão Ambiental Licenciador. extraordinariamente, poderá instar o empreendedor a
requerer Licença Ambiental nos casos em que considerar o empreendimento ou a atividade
potencialmente poluidores, mesmo que não esteja relacionado no Anexo I da presente Lei, ou em outra lei
ou regulamento, não respondendo o empreendedor, até então, por infração administrativa decorrente da
instalação ou operação sem licença, desde que o requerimento seja protocolado no prazo estabelecido.

Art. 4o. São instrumentos do Sistema de Licenciamento Ambiental do Estado de Rondônia:

1 - Licença Ambiental;

II - Autorização Ambiental:

III - Certidão Ambiental;

IV - Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos; e

V - Documento de Averbação.
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CAPÍTULO II
DAS LICENÇAS AMBIENTAIS

Art. 5o. Licenças Ambientais são atos administrativos mediante os quais o Órgão Ambiental
estabelece as condições, restrições e medidas de controle ambiental que devem ser atendidas para a
localização, instalação, ampliação e operação de empreendimentos ou atividades considerados efetiva ou
potencialmente poluidores ou daqueles que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental.

Art. 6o. Ao empreendimento ou atividade sujeitos ao Licenciamento Ambiental, podem ser
concedidas as seguintes Licenças Ambientais:

I - Licença Prévia -LP;

II - Licença de Instalação - LI;

III - Licença de Operação - LO;

IV - Licença de Operação para Teste - LOT; e

V - Licença Ambiental Única - LAU.

Art. 7o. A Licença Prévia é concedida na fase preliminar do planejamento do empreendimento ou
atividade e aprova sua localização e concepção, atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo os
requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos nas fases seguintes de sua implantação.

Parágrafo único. O prazo de validade da Licença Prévia é, no mínimo, o estabelecido no
cronograma de elaboração dos planos, programas e projetos e. no máximo, de 5 (cinco) anos.

Art. 8o. A Licença de Instalação é concedida antes de iniciar a implantação do empreendimento ou
atividade e autoriza a instalação do empreendimento ou atividade de acordo com as especificações
constantes dos planos, programas e projetos aprovados, incluindo as medidas de controle ambiental e
demais condicionantes. da qual constituem motivo determinante.

Parágrafo único. O prazo de validade da Licença de Instalação é, no mínimo, o estabelecido no
cronograma de instalação e. no máximo, de 6 (seis) anos.

Art. 9o. A Licença de Operação autoriza a operação da atividade ou empreendimento, após a
verificação do efetivo cumprimento do que consta das licenças anteriores, com as medidas de controle
ambiental e condicionantes determinados para a operação.

§ Io. O prazo de validade da Licença de Operação é. no mínimo, de 4 (quatro) anos e. no máximo,
de 10 (dez) anos.

§ 2o. O Órgão Ambiental competente poderá estabelecer prazos de validade específicos para os
empreendimentos ou atividades que. por sua natureza e peculiaridades, estejam sujeitos a encerramento
ou modificação em prazos inferiores.

Art. 10. A Licença de Operação para Teste^ LOT autoriza a operação, a título precário, daatividade
ou empreendimento, nos casos en.i-.que for/necessário avaliar a eficiência das condições, restrições e
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medidas de controle ambiental impostas à atividade ou empreendimento, visando à obtenção de dados e
elementos de desempenho necessários para subsidiar aconcessão da Licença de Operação - LO.

Parágrafo único. Oprazo de validade da Licença de Operação para Teste é estabelecido em função
do período necessário para se avaliar a eficiência das condições, restrições e medidas de controle
ambiental impostas à atividade ou ao empreendimento, não podendo, em qualquer hipótese, exceder o
prazo de 6 (seis) meses.

Art. 11. A Licença Ambiental Única - LAU é concedida antes de se iniciar a implantação do
empreendimento ou atividade e, em uma única etapa, atesta a viabilidade ambiental, aprova a localização
e autoriza a implantação e a operação do empreendimento ou atividade, nos casos definidos em
regulamento e em que a análise da viabilidade ambiental não depender da elaboração de EIA/RIMA,
estabelecendo as condições e medidas de controle ambiental que deverão ser atendidas.

§ Io. O prazo de validade da Licença Ambiental Única é, no mínimo, de 4 (quatro) anos e, no
máximo, de 10 (dez) anos.

§ 2o. A Licença Ambiental Única não se aplica às atividades e empreendimentos que já tenham
iniciado a sua implantação ou operação, casos em que deve ser concedido outro tipo de licença, ou uma
Autorização Ambiental, conforme o caso.

CAPÍTULO III
DAS AUTORIZAÇÕES AMBIENTAIS

Art. 12. A Autorização Ambiental é o ato administrativo mediante o qual o Órgão Ambiental
autoriza a implantação ou realização de empreendimento ou atividade de curta duração, a exploração de
recursos naturais, a execução de obras emergenciais ou a execução de atividades sujeitas à autorização
pela legislação, estabelecendo as condições, restrições, medidas de controle, mitigação e compensação
ambiental que devem ser atendidas.

§ Io. Aplica-se a Autorização Ambiental para:

I - execução de obras emergenciais, necessárias em decorrência de emergência ou calamidade
pública, que demandam urgência de atendimento em situação que possa ocasionar prejuízo ou
comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos ou outros bens, públicos ou
particulares;

II - supressão de vegetação nativa, nos casos previstos na legislação;

III - intervenção em Área dePreservação Permanente, nos casos previstos na legislação;

IV - corte seletivo de árvores;

V - uso de fogo em queima controlada;

VI - manejo de fauna selvagem em Licenciamento Ambiental, incluindo o levantamento, coleta,
colheita, captura, resgate, translocação, transporte e monitoramento;

VII - pesquisa e coleta científica dé flora dentro de unidades de conservação estaduais;
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VIII - apanha de espécimes da fauna selvagem, ovos e larvas destinadas à implantação de
criadouros eàpesquisa científica, ressalvado odisposto no inciso XX, do artigo 7o, da Lei Complementar
n. 140, de 8 dezembro de 2011;

IX - transporte de espécimes, partes, produtos e subprodutos da fauna selvagem oriundos de
cativeiro;

X - exposição e uso de espécimes, partes, produtos e subprodutos da fauna selvagem, oriundos de
cativeiro;

XI - implantação e exploração de plano de manejo florestal sustentável com propósito comercial;

XII - realização de capina química, com herbicidas de uso não agrícola;

XIII - desassoreamento e limpeza de corpos e cursos d'água;

XIV - transporte intermunicipal rodoviário, ferroviário ou hidroviário de produtos perigosos,
inflamáveis ou químicos, bem como de óleo lubrificante usadoou contaminado; e

XV - empreendimentos e atividades que se enquadrem nos critérios estabelecidos no caput deste
artigo, conforme regulamento.

§ 2o. O prazo de validade da Autorização Ambiental é, no mínimo,o estabelecido no cronograma de
implantação ou realização do empreendimentoou atividade autorizada e, no máximo, de 12 (doze) meses,
podendo ser prorrogado, uma única vez, por mais 12 (doze) meses, ressalvadas as exceções previstas em
lei.

§ 3o. Na hipótese do § Io, inciso XI, deste artigo, o prazo de validade da Autorização Ambiental
para exploração florestal de plano de manejo florestal sustentável será de 12 (doze) meses, podendo ser
prorrogado, por sucessivos e iguais períodos, até o máximo de 36 (trinta e seis) meses.

CAPÍTULO IV
DAS CERTIDÕES AMBIENTAIS

Art. 13. A Certidão Ambiental é o ato administrativo pormeio do qual o Órgão Ambiental declara,
atesta, certifica determinadas informações de caráter ambiental, mediante requerimento do interessado.

§ Io. Aplica-se a Certidão Ambiental aos seguintes casos:

I - atestado de cumprimento de condicionantes de licenças, autorizações, Termo de Ajustamento de
Conduta ou Termo de CompromissoAmbiental, sendo seu requerimento facultativo;

II - atestado de regularidade ambiental de atividades e empreendimentos que se instalaram sem a
devida licença ou autorização ambiental, a ser emitida após a aplicação de sanção pela infração cometida
e o cumprimento integral das obrigações ambientais determinadas ou fixadas em Termo de Ajustamento
de Conduta ou Termode Compromisso Ambiental, sendo seu requerimento facultativo;

III - atestado de inexistência ou existência, nos^últimos 5 (cinco) anos, de infração ambiental
praticada pelo requerente, sendo seu requerimento facultativo;
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IV - atestado de inexigibilidade de licenciamento para empreendimentos e atividades que não
estejam contempladas no Anexo I desta Lei. ou em outra lei ou ato normativo, sendo seu requerimento
facultativo;

V- declaração sobre a inserção ou não de imóvel em unidade de conservação estadual;

§ 2o. A Certidão Ambiental pode ser concedida em outras situações não relacionadas no § Io deste
artigo, desde que a informação a ser certificada guarde relação com a finalidade institucional do Órgão
Ambiental.

CAPÍTULO V
DOS DEMAIS INSTRUMENTOS DO SISTEMA DE

LICENCIAMENTO AMBIENTAL

Art. 14. A Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos é o ato administrativo mediante o qual o
Órgão Ambiental autoriza o uso de recursos hídricos, superficiais ou subterrâneos, por prazo
determinado, nos termos e condições que especifica.

Art. 15. O Documento de Averbação é o ato administrativo mediante o qual o Órgão Ambiental
altera dados constantes de Licença ou Autorização ambientais.

§ Io. As licenças e autorizações ambientais podem ser averbadas para registro das seguintes
ocorrências:

I - retificação da atividade, do local da atividade, do código da atividade ou do prazo de validade da
licença ou autorização;

II - alteração ou retificação da titularidade da licença ou autorização;

III - alteração ou retificação do endereço do titular da licença ou autorização;

IV - alteração ou retificação do nome empresarial do titular da licença ou autorização;

V - alteração do técnico responsável pelo empreendimento ou atividade; e

VI - alteração, inclusão ou exclusão de condições de validade, com base em parecer técnico
superveniente do Órgão Ambiental.

§ 2o. Além das situações previstas no parágrafo Io deste artigo, as licenças e autorizações
ambientais podem ser averbadas quando houver necessidade de corrigir erro material na sua elaboração e
para registro de outras alterações previstas em regulamento.

CAPITULO VI

DA CLASSIFICAÇÃO DOPORTE E POTENCIAL POLUIDOR

Art. 16. Os empreendimentos e atividades sujeitos ao Licenciamento Ambiental são classificados de
acordo com seu porte e potencial poluidor. conforme Anexo I desta Lei.

-
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§ Io. Oporte é estabelecido com base em critérios que qualificam o empreendimento ou a atividade
como deporte mínimo, pequeno, médio, grande ouexcepcional, conforme Anexo I desta Lei.

§ 2o. O potencial poluidor é estabelecido com base em critérios que qualificam o empreendimento
ou a atividade como de potencial poluidor baixo, médio ou alto, conforme Anexo I desta Lei.

Art. 17. Fica reservada ao Órgão Ambiental a prerrogativa de solicitar ao empreendedor
detalhamento descritivo do empreendimento ou atividade para, se necessário, arbitrar porte e potencial
poluidor específicos, em função das peculiaridades do empreendimento ou atividade em questão.

Parágrafo único. O empreendedor poderá solicitar ao Órgão Ambiental, mediante requerimento
fundamentado, a revisão do enquadramento de porte e/ou potencial poluidor do empreendimento ou
atividade objeto do licenciamento.

CAPITULO VII

DO PROCEDIMENTO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

Art. 18. O procedimento de Licenciamento Ambiental obedecerá às seguintes etapas;

I - definição pelo Órgão Ambiental dos documentos, projetos e estudos ambientais, necessários ao
início do processo de licenciamento relativo à licença ou autorização a ser requerida;

II - requerimento da licença ou autorização pelo empreendedor, acompanhado dos documentos,
projetos e estudos ambientais pertinentes,dando-sea devida publicidade;

III - análise pelo Órgão Ambiental dos documentos, projetos e estudos ambientais apresentados;

IV - realização pelo Órgão Ambiental de vistorias técnicas, quando necessárias;

V - solicitação de esclarecimentos e complementações pelo Órgão Ambiental, uma única vez, em
decorrência da análise dos documentos, projetos e estudos ambientais apresentados, quando couber,
podendo haver a reiteração da mesma solicitação caso os esclarecimentos e complementações não tenham
sido satisfatórios;

VI - audiência pública, quando couber, de acordo com a regulamentação pertinente;

VII - solicitação de esclarecimentos e complementações pelo Órgão Ambiental competente,
decorrentes de audiências públicas, quando couber, podendo haver reiteração da solicitação quando os
esclarecimentos e complementações não tenham sido satisfatórios;

VIII - emissão de parecer técnico conclusivo e, quando couber, parecer jurídico da Procuradoria
Geral do Estado; e

IX - deferimento ou indeferimento do pedido de licença ou autorização, notificando-se o requerente
e dando-se a devida publicidade.

Parágrafo único. No procedimento de Licenciamento Ambiental deverá constar, obrigatoriamente, a
certidão do Município, declarando que o local e o tipo de empreendimento ou atividade estão em
conformidade com a legislação de uso e ocupação do^lo e, químík^Tor o caso, a autorização para
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supressão de vegetação e a outorga para o uso da água, emitidas pelos órgãos competentes.

Art. 19. Os estudos necessários ao processo de licenciamento deverão ser realizados por
profissionais legalmente habilitados, às expensas do empreendedor.

§ Io. Os estudos ambientais a que se refere o capuí deste artigo contemplarão, a critério do Órgão
Ambiental, a análise sobre a sinergia dos impactos ambientais negativos quanto a outros
empreendimentos em operação ou projetados para a mesma área de influência.

§ 2o. O empreendedor e os profissionais que subscrevem os estudos previstos no capuí deste artigo
serão responsáveis pelas informações apresentadas, sujeitando-se às sanções administrativas, civis e
penais.

Art. 20. O Órgão Ambiental definirá, se necessário, procedimentos específicos para as Licenças e
Autorizações Ambientais, observadas a natureza, características e peculiaridades da atividade ou
empreendimento e. ainda, a compatibilização do processo de licenciamento com as etapas de
planejamento, implantação e operação.

§ Io. Poderão ser estabelecidos procedimentos simplificados para as atividades e empreendimentos
de pequeno potencial de impacto ambiental, que deverão ser aprovados pelos respectivos Conselhos de
Meio Ambiente.

§ 2o. Poderá ser admitido um único processo de Licenciamento Ambiental para pequenos
empreendimentos e atividades similares e vizinhos ou para aqueles integrantes de planos de
desenvolvimento aprovados, previamente, pelo órgão governamental competente, desde que definida a
responsabilidade legal pelo conjunto de empreendimentos ou atividades.

Art. 21. O Órgão Ambiental poderá estabelecer prazos de análise diferenciados para cada
modalidade de licença, em função das peculiaridades da atividade ou empreendimento, bem como para a
formulação de exigências complementares, desde que observado o prazo máximo de 6 (seis) meses a
contar do ato de protocolar o requerimento até seu deferimento ou indeferimento, ressalvados os casos em
que houver EIA/RIMA e/ou audiência pública, quando o prazo será de até 12 (doze) meses.

§ Io. A contagem do prazo previsto no capuí deste artigo será suspensa durante a elaboração dos
estudos ambientais complementares ou preparação de esclarecimentos pelo empreendedor.

§ 2°. Os prazos estipulados no capuí poderão ser alterados, desde que justificados e com a
concordância do empreendedor e do Órgão Ambiental competente.

Art. 22. O empreendedor deverá atender à solicitação de esclarecimentos e complementações.
formuladas pelo Órgão Ambiental, dentro do prazo máximo de 3 (três) meses, a contar do recebimento da
respectiva notificação.

Parágrafo único. Antes de expirado, o prazo estipulado no capuí poderá ser prorrogado, mediante
justificativa do empreendedor e anuência do Órgão Ambiental.

Art. 23. O não cumprimento do prazo estipulado no artigo 22 sujeitará o empreendedor ao
arquivamento de seu pedido de licença ou autorização.
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§ Io. O empreendedor poderá requerer o desarquivamento de seu pedido de licença ou autorização
no prazo de 6 (seis) meses, a contar da data de arquivamento, visando à continuidade do processo de
licenciamento.

§ 2o. Transcorrido o prazo a que se refere o parágrafo anterior e não havendo pedido de
desarquivamento, o processo de licenciamento será arquivado definitivamente.

Art. 24. O arquivamento definitivo do processo de licenciamento não impedirá a apresentação de
novo requerimento de licença, que deverá obedecer aos procedimentos estabelecidos no artigo 18,
mediante novo pagamento das taxas correspondentes.

CAPITULO VIII

DA RENOVAÇÃO DAS LICENÇAS AMBIENTAIS E DA PRORROGAÇÃO DAS
AUTORIZAÇÕES AMBIENTAIS

Art. 25. A renovação das licenças ambientais deve ser requerida com antecedência mínima de 120
(cento e vinte) dias da expiração de seu prazo de validade, ficando este automaticamente prorrogado até a
manifestação definitiva do Órgão Ambiental.

Art. 26. A prorrogação das autorizações ambientais, quando couber, deve ser requerida com
antecedência mínima de 30 (trinta) dias da expiração de seu prazo de validade, ficando este
automaticamente prorrogado até a manifestação definitiva doÓrgão Ambiental.

CAPÍTULO IX
DA MODIFICAÇÃO, SUSPENSÃO ECANCELAMENTO DAS LICENÇAS AMBIENTAIS

Art. 27. O Órgão Ambiental, mediante decisão motivada, poderá modificar as condicionantes e as
medidas de controle e adequação, suspenderou cancelaruma licença expedida, quando ocorrer:

I - violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais;

II - omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a expedição da licença;

III - superveniência de graves riscos ambientais e de saúde; e

IV - fundado receio de dano ao meio ambiente em decorrência de falhas ou omissões no

Licenciamento Ambiental.

CAPITULO X

DO TERMO DE COMPROMISSO AMBIENTAL

Art. 28. O Órgão Ambiental Licenciador poderá celebrar, com força de título executivo
extrajudicial, Termo de Compromisso Ambiental com pessoas físicas ou jurídicas responsáveis pela
construção, instalação, ampliação e funcionamento de empreendimentos ou atividades considerados
efetiva ou potencialmente poluidores.

§ 1°. O Termo de Compromisso Ambiental a que se refere este artigo destinar-se-á a permitir que
as pessoas físicas e jurídicas mencionadas no caput possam promover as necessárias correções de suas
atividades, para o atendimento das exigências impostas pelo*Órgão Apibiental, sendo obrigatório que o
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respectivo instrumento disponha sobre:

I - o nome, a qualificação e o endereço das partes compromissadas e dos respectivos representantes
legais;

II - o prazo de vigência do compromisso, que, em função da complexidade das obrigações nele
fixadas, poderá variar entre o mínimo de noventa dias e o máximo de três anos, com possibilidade de
prorrogação por igual período;

III - a descrição detalhada de seu objeto, o valor do investimento previsto e o cronograma físico de
execução e de implantação das obras e serviços exigidos, quando for o caso, com metas trimestrais a
serem atingidas;

IV - as multas que podem ser aplicadas à pessoa física ou jurídica compromissada e os casos de
rescisão, em decorrência do não cumprimento das obrigações nele pactuadas;

V - o valor da multa de que trata o inciso IV não poderá ser superior ao valor do investimento
previsto, quando for o caso; e

VI - o foro competente para dirimir litígiosentre as partes.

§ 2o. A celebração do Termo de Compromisso Ambiental de que trata este artigo não impede a
aplicação e execução de eventuais multas ambientais decorrentes de infrações administrativas ambientais.

§ 3o. Considera-se rescindido de pleno direito o Termo de Compromisso Ambiental quando
descumprida qualquerde suas cláusulas, ressalvado o casofortuito ou de força maior.

§ 4o. O Termo de Compromisso Ambiental poderá permitir a continuidade, em caráter precário, do
funcionamento de empreendimento ou atividade irregular que se encontre em operação na data de sua
celebração, mediante a estipulação de condições, restrições e medidas de controleambiental, contanto que
o empreendimento ou atividade em questão seja licenciável e seu funcionamento não possa ocasionar
danos ao meio ambiente ouà saúde, conforme parecer técnico emitido pelo Órgão Ambiental.

CAPÍTULO XI
DAS TAXAS

Art. 29. Ficam criadas as seguintes Taxas de Licenciamento Ambiental:

I - Taxa de Licença Prévia - TLP;

II - Taxa de Licença de Instalação - TLI;

III - Taxa de Licença de Operação - TLO;

IV - Taxa de Licença Ambiental Única - TLAU;

V - Taxa de Autorização Ambiental - TAA;

VI - Taxa de Renovação de Licença Ambiental - TRCA
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VII - Taxade Prorrogação de Autorização Ambiental - TPAA;

VIII - Taxa de Certidão Ambiental - TCA;

IX - Taxa de Averbação - TA;

X - Taxa de Análise de Estudo de Impacto Ambiental e respectivo Relatório de Impacto Ambiental
- EIA/RIMA;

XI - Taxa de Serviços Florestais - TSF; e

XII - Taxa de Serviços Ambientais Diversos - TSAD.

Art. 30. As Taxas de Licenciamento Ambiental têm como fato gerador a atuação do Órgão
Ambiental na prestação de serviços ambientais e nas diversas fases e procedimentos do Licenciamento
Ambiental de empreendimentos ou atividades considerados efetiva ou potencialmente causadores de
poluição, bem como os capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, definidos no
Anexo I desta Lei e em outros instrumentos legais cabíveis.

Parágrafo único. São considerados sujeitos passivos da taxa de Licenciamento Ambiental todas as
pessoas físicas ou jurídicas que pretendam ou venham a desenvolver os empreendimentos ou atividades
nos termos do capuí deste artigo ou demandem a prestação de algum dos serviços ambientais
especificados nos Anexos desta Lei.

Art. 31. Os valores correspondentes às Taxas de Licenciamento Ambiental são aqueles fixados nos
Anexos II a XXXV desta Lei, expressos em Unidades Padrão Fiscal do Estado de Rondônia - UPF-RO,
os quais representam o custo despendido ou estimado do serviço a ser prestado pelo Órgão Ambiental ao
contribuinte.

Art. 32. As Taxas de Licenciamento Ambiental serão devidas por ocasião do respectivo
requerimento administrativo, sendo o seu pagamento pressuposto para a prestação do serviço ou atuação
do Órgão Ambiental pretendidos.

Art. 33. O valor da Taxa de Renovação de Licença Ambiental e da Taxa de Prorrogação de
Autorização Ambiental correspondente a 100% (cem por cento) do valor que seria cobrado a título de
taxa para a emissão da Licença ou Autorização Ambiental que se pretende renovar ou prorrogar,
ressalvadas as exceções previstas nesta Lei.

Art. 34. O valor daTaxa de Licença Ambiental Única corresponde ao resultado dasoma dos valores
que seriamcobrados a título de Taxa de Licença Prévia, Taxade Licença de Instalação e Taxa de Licença
de Operação para o respectivo empreendimento ou atividade.

Art. 35. Os empreendimentos e atividades que se constituírem pela conjunção de duas ou mais
tipologias elencadas no Anexo I arcarão com o valor da maior taxa apurada, considerando o porte e o
potencial poluidor de cada uma das tipologias, desde que o Órgão Ambiental não exija licenciamento
próprio para cada uma delas.

Art. 36. O valor decorrente do pagamento das Taxas.de Licenciajnérjto Ambiental será destinado ao
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Fundo Especial de Proteção Ambiental - FEPRAM.

Ari. 37. Estão isentos do pagamento das Taxas de Licenciamento Ambiental:

I - as obras e atividades executadas diretamente por órgão da Administração Pública Direta ou
Indireta dos municípios integrantes do Estado de Rondônia;

II - atividades agropecuárias e agrossilvopastoris exercidas por agricultor familiar e empreendedor
familiar rural. assim considerado aquele que pratica atividades no meio rural,
atendendo, simultaneamente, aos seguintes requisitos:

a) não detenha, a qualquer título, área maiordo que 4 (quatro) módulos fiscais;

b) utilize predominantemente mão-de-obra da própria família nas atividades econômicas do seu
estabelecimento ou empreendimento:

c) tenha percentual mínimo da renda familiar originada de atividades econômicas do seu
estabelecimento ou empreendimento, na forma definida pelo Poder Executivo; e

d) dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua família.

Parágrafo único. Na hipótese mencionada no inciso I. quando as obras ou atividades forem
transferidas ou delegadas a pessoas jurídicas de direito privado não integrantes da Administração Pública,
as Taxas de Licenciamento Ambiental dos requerimentos serão pagas por essas pessoas jurídicas.

CAPITULO XII

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 38. Ficam a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental e o Conselho Estadual de

Política Ambiental autorizados a expedir normas técnicas e definir padrões e critérios destinados a
complementar esta Lei e seus regulamentos.

Art. 39. Serão aplicadas subsidiariamente aos casos omissos as disposições constantes da legislação
estadual e federal, bem como dos regulamentos e demais atos normativos expedidos para dar fiel
cumprimento às leis.

Art. 40. Aplica-se aos empreendimentos e atividades aquícolas o disposto na Lei n. 3.437. de 9 de
setembro de 2014.

Ari. 41. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, aplicando-se aos processos de
licenciamento em tramitação.

Palácio do Governo do Estado de Rondônia, em 8 de dezembro de 2015, 128° da República.

CONFUCIO AIRES MOURA

Governador
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ANEXO I

ATIVIDADES E EMPREENDIMENTOS SUJEITOS AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL

ITEM ATIVIDADE

UNIDADE

DE

MEDIDA

PORTE
POTENCIAL

POLUIDOR

MÍNIMO PEQUENO MÉDIO GRANDE EXCEPCIONAL

1 PESQUISA MINERAL

l.l - Pesquisa mineral

área total

requerida ao
DNPM em

hectares (ha)

até 2
de 2.0001 até

10

de 10.0001

até 30

de 30.0001

até 60
acima de 60

MÉDIO

2 EXTRAÇÃO E/OU BENEFICIAMENTO DECARVÃO MINERAL, PETRÓLEO E GÁS NATURAL

2.1
- Extração e/ou beneficiamento de
carvão mineral

área total

requerida ao
DNPM em

hectares (ha)

até 2
de 2.0001 até

10

de 10.0001

até 30

de 30.0001

até 60
acima de 60 ALTO

2.2 - Extração de petróleo e gás natural

área total

requerida ao
DNPM em

hectares (ha)

até 2
de 2.0001 até

10

de 10.0001

até 30

de 30.0001

até 60
acima de 60 ALTO

2.3
- Extração e/ou beneficiamento de
xisto

área total

requerida ao
DNPM em

hectares (ha)

até 2
de 2.0001 até

10

de 10.0001

até 30

de 30.0001

até 60
acima de 60 ALTO

2.4
- Extração e/ou beneficiamento de
areias betuminosas

área total

requerida ao
DNPM em

hectares (ha)

até 2
de 2.0001 até

10

de 10.0001

até 30

de 30.0001

até 60
acima de 60 ALIO

3
EXTRAÇÃO E/OU BENEFICIAMENTO DE MINERAIS METÁLICOS '//A
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3.1

- Extração e/ou beneficiamento de
minério de ferro - fora de recursos

hídricos

área útil em

hectares (ha)
até 0.5 de 0,5001 até 2

De 2,0001 até
5

de 5.0001 até

10
acima de 10 ALTO

3.2

- Extração e/ou beneficiamento de
minério de alumínio - fora de

recursos hídricos

área útil em

hectares (ha)
até 0.5 de 0,5001 até 2

De 2.0001 até

5

de 5.0001 até

10
acima de 10 ALTO

3.3
- Extração e/ou beneficiamento de
minério de estanho - fora de

recursos hídricos 5,0

área útil em

hectares (ha)
até 0,5 de 0,5001 até 2

De 2,0001 até
5

de 5.0001 até

10
acima de 10 ALTO

3.4

- Extração e/ou beneficiamento de
minério de manganês - fora de
recursos hídricos

área útil em

hectares (ha)
até 0.5 de 0,5001 até 2

De 2.0001 até

5

de 5.0001 até

10
acima de 10 ALTO

3.5

- Extração de minérios de metais
preciosos - fora de recursos
hídricos

área útil em

hectares (ha)
até 0,5 de 0,5001 até 2

De 2,0001 até
5

de 5.0001 até

10
acima de 10 ALTO

3.6

Extração de minérios de
cassiterita, ouro, vvolframita e
minerais - fora de recursos hídricos

área útil em

hectares (ha)
até 0.5 de 0,5001 até 2

De 2,0001 até
5

de 5.0001 até

10
acima de 10 ALTO

3.7

- Extração e/ou beneficiamento de
cobre, chumbo, zinco e de outros
minerais metálicos não-ferrosos -

fora de recursos hídricos

área útil em

hectares (ha)
até 0,5 de 0,5001 até 2

De 2.0001 até

5

de 5.0001 até

10
acima de 10 ALTO

3.8

- Extração e/ou beneficiamento de
outros minerais metálicos não

especificados - fora de recursos
hídricos

área útil em

hectares (ha)
até 0.5 de 0,500 late 2

De 2,0001 até

5

de 5.0001 até

10
acima de 10 ALTO

3.9
- Dragas e balsas com bombas de
sucção n. embarcações

1 - - - ALTO

4

EXTRAÇÃO E/OU BENEFICIAMENTO DE MINERAIS NÃO-METÁLICOS

4.1
- Extração e/ou beneficiamento de
ardósia

área total

requerida ao
DNPM em

hectares (ha)

até 2
de 2.0001 até

10

de 10,0001
até 30

de 30.0001

até 60
acima de 60 ALTO

4.2 - Extração e/ou beneficiamento de área total até 2 de 2.0001 até de 10.0001 de 30.0001 acima de 60
T; .—r--)-

ALTO

/ y
u
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granito requerida ao
DNPM em

hectares (ha)

10 até 30 até 60

4.3
- Extração e/ou beneficiamento de
mármore

área total

requerida ao
DNPM em

hectares (ha)

até 2
de 2.0001 até

10

de 10.0001

até 30

de 30,0001
até 60

acima de 60 ALTO

4.4
- Extração e/ou beneficiamento de
calcário/dolomita

área total

requerida ao
DNPM em

hectares (ha)

até 2
de 2,0001 até

10

de 10.0001

até 30

de 30,0001
até 60

acima de 60 ALTO

4.5
- Extração e/ou beneficiamento de
gesso e caulim

área total

requerida ao
DNPM em

hectares (ha)

até 2
de 2.0001 até

10

de 10.0001

até 30

de 30,0001
até 60

acima de 60 ALTO

4.6
- Extração e/ou beneficiamento de
areia, cascalho ou pedregulho

área total

requerida ao
DNPM em

hectares (ha)

até 2
de 2.0001 até

10

de 10.0001

até 30

de 30,0001
até 60

acima de 60 ALTO

4.7
- Extração e/ou beneficiamento de
argila

área total

requerida ao
DNPM em

hectares (ha)

até 2
de 2,0001 até

10

de 10.0001

até 30

de 30,0001
até 60

acima de 60 ALTO

4.8
- Extração e/ou beneficiamento de
saibro

área total

requerida ao
DNPM em

hectares (ha)

até 2
de 2,0001 até

10

de 10.0001

até 30

de 30,0001
até 60

acima de 60 ALTO

4.9
- Extração e/ou beneficiamento de
basalto

área total

requerida ao
DNPM em

hectares (ha)

até 2
de 2,0001 até

10

de 10.0001

até 30

de 30,0001
até 60

acima de 60 ALTO

4.10

- Extração e/ou britamento de
pedras e de outros materiais para
construção não especificados

área total

requerida ao
DNPM em

hectares (ha)

até 2
de 2.0001 até

10

de 10,0001
até 30

de 30,0001
até 60

acima de 60 ALTO

4.11

- Extração de minerais para
fabricação de adubos, fertilizantes
e produtos químicos

área total

requerida ao
DNPM em

hectares (ha)

até 2
de 2,0001 até

10

de 10,0001
até 30

de 30,0001
até 60

acima de 60 ALTO

4.12
- Extração de quartzo e cristal de
rocha

área total

requerida ao
DNPM em

até 2
de 2,0001 até

10

de 10.0001

até 30

de 30.0001

até 60
acima de 60 _ ALTO

v . -
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hectares (ha)

4.13
- Extração de outros minerais não-
metálicos não especificados

área total

requerida ao
DNPM em

hectares (ha)

até 2
de 2.0001 até

10

de 10,0001
até 30

de 30.0001

até 60
acima de 60 ALTO

5 FABRICAÇÃO DEPRODUTOS ALIMENTÍCIOS DEORIGEM ANIMAL

5.1
- Abate de bovinos e preparação de
produtos de carne

área útil em m2 até 1.500
de 1.500.0001

até 3.000

de

3.000,0
001 de

10.000

de

10.000.

0001

até

40.000

acima de 40.000 ALTO

5.2
- Abate de suínos e preparação de
produtos de carne

área útil em m2 até 1.500
de 1.500.0001

até 3.000

de

3.000,0
001 de

10.000

de

10.000.

0001

até

40.000

acima de 40.000 ALTO

5.3
- Abate de eqüinos e preparação de
produtos de carne

área útil em m2 até 1.500
de 1.500.0001

até 3.000

de

3.000,0
001 de

10.000

de

10.000.

0001

até

40.000

acima de 40.000 ALTO

5.4
- Abate de ovinos e caprinos e
preparação de produtos de carne

área útil em m2 até 1.500
de 1.500.0001

até 3.000

de 3.000,0001
de

10.000

de 10.000,0001
até

40.000

acima de 40.000 ALTO

5.5
- Abate de bubalinos e preparação
de produtos de carne

área útil em m2 até 1.500
de 1.500.0001

até 3.000

de 3.000,0001
de

10.000

de 10.000,0001
até

40.000

acima de 40.000 ALTO

5.6
- Abate de aves e preparação de
produtos de carne

área útil em m2 até 1.500
de 1.500.0001

até 3.000

de

3.000,0
001 de

10.000

de

10.000,
0001

até

40.000

acima de 40.000 ALTO

5.7
- Abate de pequenos animais e
preparação de produtos de carne

área útil em m2 até 1.500
de 1.500,0001

até 3.000

de

3.000,0
001 de

10.000

de

10.000.

0001

até

40.000

acima de 40.000 ALTO

5.8

- Preparação de carne, banha e
produtos de salsicharia não
associadas ao abate

área útil em m2 até 500

de 500,0001
até

1.000

de

1.000,0
001 até

de 2.500,0001
até

5.000

acima de 5.000 BAIXO



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

GOVERNADORIA

2.500

5.9
- Preparação de subprodutos não
associado ao abate

área útil em m2 até 500

de 500,0001
até

1.000

de

1.000,0
001 até

2.500

de 2.500,0001
até

5.000

acima de 5.000 BAIXO

5.10

- Preparação e conservação do
pescado e fabricação de conservas
de peixes

área útil em m2 até 500

de 500,0001
até

1.000

de

1.000,0
001 até

2.500

de 2.500,0001
até

5.000

acima de 5.000 MÉDIO

5.11

- Fabricação de farinhas de carnes,
sangue, osso. peixes, penas e
vísceras e produção de sebo

área útil em m2 até 500

de 500,0001
até

1.000

de

1.000.0

001 até

2.500

de 2.500,0001
até

5.000

acima de 5.000 MÉDIO

6
PROCESSAMENTO, PRESERVAÇÃO E PRODUÇÃODE CONSERVAS DE FRUTAS, LEGUMES E OUTROS VEGETAIS

6.1
- Processamento, preservação e
produção de conservas de frutas

área útil em m2 até 500

de 500,0001
até

1.000

de

1.000.0

001 até

2.500

de 2.500,0001
até

5.000

acima de 5.000 BAIXO

6.2

- Processamento, preservação e
produção de conservas de legumes
e outros vegetais

área útil em m2 até 500

de 500,0001
até

1.000

de

1.000.0

001 até

2.500

de 2.500,0001
até

5.000

acima de 5.000 BAIXO

6.3
- Produção de sucos de frutas e de
legumes

área útil em m2 até 500

de 500,0001
até

1.000

de

1.000,0
001 até

2.500

de 2.500,0001
até

5.000

acima de 5.000
BAIXO

7 PRODUÇÃO DEÓLEOS E GORDURAS VEGETAIS E ANIMAIS

7.1
- Produção de óleos vegetais em
bruto

área útil em m2 até 500

de 500,0001
até

1.000

de

1.000.0

001 até

2.500

de 2.500,0001
até

5.000

acima de 5.000 MÉDIO

- Refino de óleos vegetais área útil em m2 até 500

de 500,0001
até

1.000

de

1.000.0

001 até

2.500

de 2.500,0001
até

5.000

acima de 5.000 MÉDIO

7.2

- Preparação de margarina e outras
gorduras vegetais e de óleos de
origem animal não comestíveis

área útil em m2 até 500

de 500,0001
até

1.000

de

1.000.0

001 até

de 2.500,0001
até

5.000

acima de 5.000 MÉDIO

W//.-/'
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8 PRODUÇÃO DE LATICÍNIOS

8.1 - Preparação do leite área útil em m2 até 1.000
de 1.000.0001

até 3.000

de

3.000,0
001 até

10.000

de

10.000.

0001

até

30.000

acima de 30.000 ALTO

8.2
- Fabricação de produtos do
laticínio

área útil em m2 até 1.000
de 1.000.0001

até 3.000

de

3.000.0

001 até

10.000

de

10.000.

0001

até

30.000

acima de 30.000 ALTO

8.3 - Fabricação de sorvetes área útil em m2 até 1.000
de 1.000,0001

até 3.000

de

3.000,0
001 até

10.000

de

10.000,
0001

até

30.000

acima de 30.000 MÉDIO

9 MOAGEM, FABRICAÇÃODEPRODUTOS AMILÁCEOS E DERAÇÕES BALANCEADASPARA ANIMAIS

9.1
- Beneficiamento e fabricação de
produtos de arroz

área útil em m2 até 500

de 500.0001

até

1.000

de

1.000,0
001 até

2.500

de 2.500.0001

até

5.000

acima de 5.000 BAIXO

9.2
- Moagem de trigo e fabricação de
derivados

área útil em m2 até 500

de 500,0001
até

1.000

de

1.000,0
001 até

2.500

de 2.500,0001
até

5.000

acima de 5.000 BAIXO

9.3
- Produção de farinha de mandioca
e derivados

área útil em m2 até 500

de 500,0001
até

1.000

de

1.000,0
001 até

2.500

de 2.500,0001
até

5.000

acima de 5.000 BAIXO

9.4

- Fabricação de fubá, farinha e
outros derivados de milho - exceto

óleo

área útil em m2 até 500

de 500,0001
até

1.000

de

1.000.0

001 até

2.500

de 2.500,0001
até

5.000

acima de 5.000 BAIXO

9.5

- Fabricação de amidos e féculas de
vegetais e fabricação de óleos de
milho

área útil em m2 até 500

de 500,0001
até

1.000

de

1.000,0
001 até

de 2.500,0001

até

5.000

acima de 5.OOO7

_V^

MÉDIO
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

GOVERNADORIA

2.500

9.6
- Fabricação de rações balanceadas
para animais

área útil em m2 até 500

de 500,0001
até

1.000

de

1.000.0

001 até

2.500

de 2.500,0001
até

5.000

acima de 5.000 BAIXO

9.7

- Beneficiamento, moagem e
preparação de outros produtos de
origem vegetal.

área útil em m2 até 500

de 500,0001
até

1.000

de

1.000.0

001 até

2.500

de 2.500,0001
até

5.000

acima de 5.000 BAIXO

10 FABRICAÇÃO E REFINO DEAÇÚCAR

10.1 - Usinas de açúcar área útil em m2 até 1.000
de 1.000,0001

até 3.000

de

3.000,0
001 até

6.000

de 6.000,0001
até

12.000

acima de 12.000 ALTO

10.2
- Refino e moagem de açúcar de
cana

área útil em m2 até 1.000
de 1.000,0001

até 3.000

de

3.000.0

001 até

6.000

de 6.000.0001

até

12.000

acima de 12.000 ALTO

10.3
- Fabricação de açúcar de cereais
(dextrose) e de beterraba

área útil em m2 até 1.000
de 1.000.0001

até 3.000

de

3.000.0

001 até

6.000

de 6.000,0001

até

12.000

acima de 12.000 ALTO

10.4 - Fabricação de açúcar de Stévia área útil em m2 até 1.000
de 1.000,0001

até 3.000

de

3.000.0

001 até

6.000

de 6.000,0001
até

12.000

acima de 12.000 ALTO

11 TORREFAÇÃO E MOAGEM DE CAFÉ

11.1
- Torrefação e moagem de café

área útil em m2 até 500

de 500,0001
até

1.000

de

1.000,0
001 até

2.500

de 2.500.0001

até

5.000

acima de 5.000
BAIXO

11.2
- Fabricação de café solúvel

área útil em m2 até 500

de 500,0001
até

1000

de

1.000.0

001 até

2500

de 2.500,0001

até

5000

acima de 5.000 BAIXO

12 FABRICAÇÃO DEOUTROS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS % , /~)



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

GOVERNADORIA

12.1
- Fabricação de biscoitos e
bolachas

área útil em m2 até 500

de 500.0001

até

1.000

de

1.000,0
001 até

2.500

de 2.500,0001
até

5.000

acima de 5.000 MÉDIO

12.2
- Produção de derivados do cacau e
elaboração de chocolates

área útil em m2 até 500

de 500.0001

até

1.000

de

1.000,0
001 até

2.500

de 2.500.0001

até

5.000

acima de 5.000 MÉDIO

12.3
- Produção de balas e semelhantes
e de frutas cristalizadas

área útil em m2 até 500

de 500.0001

até

1.000

de

1.000,0
001 até

2.500

de 2.500.0001

até

5.000

acima de 5.000 MÉDIO

12.4 - Fabricação de massas alimentícias área útil em m2 até 500

de 500.0001

até

1.000

de

1.000,0
001 até

2.500

de 2.500.0001

até

5.000

acima de 5.000 MÉDIO

12.5
Preparação de especiarias,

molhos, temperos e condimentos.
área útil em m2 até 500

de 500.0001

até

1.000

de

1.000,0
001 até

2.500

de 2.500,0001
até

5.000

acima de 5.000 MÉDIO

12.6

- Preparação de produtos dietéticos,
alimentos para crianças e outros
alimentos conservados

área útil em m2 até 500

de 500.0001

até

1.000

de

1.000,0
001 até

2.500

de 2.500,0001

até

5.000

acima de 5.000 MÉDIO

12.7
- Fabricação de outros produtos
alimentícios

área útil em m2 até 500

de 500,0001
até

1.000

de

1.000,0
001 até

2.500

de 2.500,0001
até

5.000

acima de 5.000 MÉDIO

13 FABRICAÇÃO DE BEBIDAS

13.1

Fabricação, retificação,
homogeneização e mistura de
aguardentes e outras bebidas
destiladas

área útil em m2 até 1.000
de 1.000,0001

até 3.000

de

3.000,0
001 até

10.000

de

10.000,
0001

até

30.000

acima de 30.000
ALTO

13.2 - Fabricação de vinho área útil em m2 até 1.000
de 1.000,0001

até 3.000

de

3.000,0
001 até

10.000

de

10.000,
0001

até

acima de 30.000 ALTO



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

GOVERNADORIA

30.000

13.3
- Fabricação de malte, cervejas e
chopes

área útil em m2 até 1.000
de 1.000,0001

até 3.000

de

3.000,0

001 até

10.000

de

10.000,
0001

até

30.000

acima de 30.000 ALTO

13.4
- Engarrafamento e gaseificação de
águas minerais

área útil em m2 até 1.000
de 1.000,0001

até 3.000

de

3.000.0

001 até

10.000

de

10.000.

0001

até

30.000

acima de 30.000 ALTO

13.5 - Fabricação de refrigerantes área útil em m2 até 1.000
de 1.000,0001

até 3.000

de

3.000,0
001 até

10.000

de

10.000,
0001

até

30.000

acima de 30.000 ALTO

14 CURTIMENTO

14.1 - Curtume área útil em m2 até 250
de 250.0001

até 2000

de 2000,0001
até

10.000

de

10.000.

0001

até

30.000

acima de 30.000 ALTO

15 FABRICAÇÃO DE ARTIGOS PARA VIAGEM E ARTEFATOS DIVERSOS DECOURO

15.1

- Fabricação de malas, bolsas,
valises e outros artefatos para
viagem, de qualquer material

área útil em m2 até 150
de 150,0001

até 400

de 400,0001
até 800

de 800,0001
até

2.400

acima de 2400 BAIXO

15.2
- Fabricação de outros artefatos de
couro

área útil em m2 até 150
de 150,0001

até 400

de 400,0001
até 800

de 800.0001

até

2.400

acima de 2400 BAIXO

16 FABRICAÇÃO DECALÇADOS

16.1 - Fabricação de calçados de couro área útil em m2 até 250
de 250,0001

até 750

de 750,0001
até

3000

de 3.000,0001
até

6.000

acima de 6.000 BAIXO

16.2
- Fabricação de tênis de qualquer
material

área útil em m2 até 250
de 250,0001

até 750

de 750,0001
até

de 3.000.0001

até
acima de 6.000 BAIXO

_ ..



16.3

16.4

17

17.1

17.2

17.3

17.4

17.5

17.6

17.7

- Fabricação de calçados de
plástico

- Fabricação de calçados de outros
materiais.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

GOVERNADORIA

área útil em m2 até 250

área útil em m2 até 250

de 250,0001
até 750

de 250,0001
até 750

3000

de 750.0001

até

3000

de 750.0001

até

3.000

6.000

de 3.000,0001
até 6.000

de 3.000,0001
até 6.000

acima de 6.000

acima de 6.000

FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE MADEIRA, CORTIÇA E MATERIAL TRANÇADO - EXCETO MÓVEIS

- Serraria com desdobramento de

madeira,

- Serraria sem desdobramento de

madeira

Preservação de madeira

- Fabricação e beneficiamento de
carvão vegetal

- Comercio varejista e atacadista de
madeira, artefatos e produtos
derivados

- Fabricação de madeira laminada e
de chapas de madeira compensada,
prensada ou aglomerada

- Produção de casas de madeira
pré-fabricadas

área útil em m2

área útil em m2

área útil em m2

área útil em m2

área útil em m2

área útil em m2

área útil em m2

até 5.000

até 750

até 750

até 750

até 750

até 5.000

até 750

de 5.000,0001
até

10.000

de 750,0001
até 1.500

de 750,0001
até 1.500

de 750,0001
até 1.500

de 750.0001

até 1.500

de 5.000 até

10.000

de 750,0001
até 1.500

de

de

de

de

de

de

de

10.000.

0001

até

15.000

1.500.0

001 até

3.000

1.500.0

001 até

3.000

1.500,0
001 até

3.000

1.500.0

001 até

3.000

10.000.

0001

até

15.000

1.500.0

001 até

3.000

de

De

De

De

15.000,
0001

até

30.000

3.000,0
001 até

6.000

3.000,0
001 até

6.000

3.000,0
001 até

6.000

de 3.000.0001

até

6.000

de 15.000 até

30.000

de 3.000,0001
até

6.000

acima de 30.000

acima de 6.000

acima de 6.000

acima de 6.000

acima de 6.000

acima de 30.000

acima de 6.000

BAIXO

BAIXO

ALTO

MÉDIO

MÉDIO

MÉDIO

MÉDIO

ALTO

MÉDIO

{^-



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

GOVERNADORIA

17.8

- Fabricação de esquadrias de
madeira, venezianas e de peças de
madeira para instalações industriais
e comerciais

área útil em m2 até 750
de 750,0001
até 1500

de

1.500,0
001 até

3.000

de 3.000.0001

até

6.000

acima de 6.000 MÉDIO

17.9
- Fabricação de outros artigos de
carpintaria

área útil em m2
até 750 de 750.0001

até 1500

de

1.500,0
001 até

3.000

de 3.000.0001

até

6.000

acima de 6.000 BAIXO

17.10
- Fabricação de artefatos de
tanoaria e embalagens de madeira

área útil em m2
até 750 de 750.0001

até 1500

de

1.500,0
001 até

3.000

de 3.000,0001
até

6.000

acima de 6.000 BAIXO

17.11

- Fabricação de artefatos diversos
de madeira, palha, cortiça e
material trançado - exceto móveis

área útil em m2
até 750 de 750.0001

até 1500

de

1.500,0
001 até

3.000

de 3.000,0001
até

6.000

acima de 6.000 BAIXO

18
FABRICAÇÃO DECELULOSE E OUTRAS PASTAS PARA A FABRICAÇÃO DE PAPEL

18.1
- Fabricação de celulose e outras
pastas para a fabricação de papel

área útil em m2 até 250

de 250.0001

até 2.000

de

2.000,0001
até 10.000

de

10.000.0001

até 30.000
acima de 30.000 ALTO

19 FABRICAÇÃO DE PAPEL, PAPELÃO LISO, CARTOLINA E CARTÃO

19.1 - Fabricação de papel área útil em m2 até 250

de 250,0001
até 2.000

de

2.000,0001
até 10.000

de

10.000,0001
até 30.000

acima de 30.000 ALTO

19.2
- Fabricação de papelão liso,
cartolina e cartão

área útil em m2 até 250

de 250,0001
até 2.000

de

2.000.0001

até 10.000

de

10.000,0001
até 30.000

acima de 30.000 ALTO

20 FABRICAÇÃO DE EMBALAGENS DE PAPEL OU PAPELÃO

20.1
- Fabricação de embalagens de
papel

área útil em m2 até 250
de 250.0001

até 2.000

de

2.000.0001

de

10.000.0001
acima de 30.000 MÉDIO

—^ 1
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

GOVERNADORIA

até 10.000 até 30.000

20.2
- Fabricação de embalagens de
papelão - inclusive a fabricação de
papelão corrugado

área útil em m2 até 250

de 250,0001
até 2.000

de

2.000.0001

até 10.000

de

10.000,0001
até 30.000

acima de 30.000 MÉDIO

21 FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DIVERSOS DEPAPEL, PAPELÃO, CARTOLINA E CARTÃO

21.1
- Fabricação de fitas e formulários
contínuos - impressos ou não

área útil em m2 até 150
de 150,0001

até 400

de 400.0001

até 800

de 800,0001
até

2.400

acima de 2400 BAIXO

21.2

- Fabricação de outros artefatos de
pastas, papel, papelão, cartolina e
cartão

área útil em m2 até 150
de 150,0001

até 400

de 400.0001

até 800

de 800,0001
até

2.400

acima de 2400 BAIXO

22 EDIÇÃO E IMPRESSÃO

22.1
- Edição; edição e impressão de
jornais, revista e livros

área útil em m2 até 150
de 150,0001

até 400

de 400.0001

até 800

de 800,0001
até

2.400

acima de 2400 BAIXO

22.2
- Edição de discos, fitas e outros
materiais gravados

área útil em m2 até 150
de 150,0001

até 400

de 400,0001
até 800

de 800,0001
até

2.400

acima de 2400 BAIXO

22.3
- Edição; edição e impressão de
produtos gráficos

área útil em m2 até 150
de 150,0001

até 400

de 400.0001

até 800

de 800,0001
até

2.400

acima de 2400 BAIXO

23 FABRICAÇÃODEÁLCOOL

23.1 - Fabricação de álcool área útil em m2 até 250

de 250,0001
até 2.000

de

2.000.0001

até 10.000

de

10.000,0001
até 30.000

acima de 30.000 ALTO

24 FABRICAÇÃO DEPRODUTOS QUÍMICOS INORGÂNICOS

24.1 - Fabricação de cloroe álcalis | área útil em m2 | até 250 | de 250.0001 | de2.000.0001 | de 10.000,0001 | acimade 30.000 | ALTO



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

GOVERNADORIA

até 2.000 até 10.000 até 30.000

24.2
- Fabricação de intermediários para
fertilizantes

área útil em m2 até 250

de 250.0001

até 2.000

de

2.000,0001
até 10.000

de

10.000.0001

até 30.000

acima de 30.000 ALTO

24.3

Fabricação de fertilizantes
fosfatados. nitrogenados e
potássicos

área útil em m2 até 250

de 250.0001

até 2.000

de

2.000,0001
até 10.000

de

10.000,0001
até 30.000

acima de 30.000 ALTO

24.4 - Fabricação de gases industriais área útil em m2 até 250

de 250,0001
até 2.000

de

2.000,0001
até 10.000

de

10.000,0001
até 30.000

acima de 30.000 ALTO

24.5
- Fabricação de outros produtos
inorgânicos

área útil em m2 até 250

de 250,0001
até 2.000

de

2.000,0001
até 10.000

de

10.000,0001
até 30.000

acima de 30.000 ALTO

25 FABRICAÇÃO DE PRODUTOS PETROQUÍMICOS BÁSICOS

25.1
Fabricação de produtos

petroquímicos básicos
área útil em m2 até 250

de 250.0001

até 2.000

de

2.000,0001
até 10.000

de

10.000,0001
até 30.000

acima de 30.000 ALTO

25.2
- Fabricação de intermediários para
resinas e fibras

área útil em m2 até 250

de 250,0001
até 2.000

de

2.000,0001

até 10.000

de

10.000,0001
até 30.000

acima de 30.000 ALTO

25.3
- Fabricação de outros produtos
químicos orgânicos

área útil em m2 até 250

de 250,0001
até 2.000

de

2.000,0001
até 10.000

de

10.000,0001
até 30.000

acima de 30.000 ALTO

26
FABRICAÇÃO DERESINAS E ELASTÔMEROS

26.1
Fabricação de resinas

termoplásticas
área útil em m2 até 250

de 250,0001
até 2.000

de

2.000,0001
até 10.000

de

10.000,0001
até 30.000

acima de 30.000 ALTO

26.2 - Fabricação de resinas termofixas área útil em m2 até 250 de 250,0001 de de acima de 3,0.000 ALTO

-, ) . /
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26.3

27

27.1

27.2

28

28.1

28.2

28.3

29

29.1

29.2

- Fabricação de elastômeros

- Fabricação de fibras, fios. cabos e
filamentos contínuos artificiais

- Fabricação de fibras, fios, cabos e
filamentos contínuos sintéticos

Fabricação de produtos
farmoquímicos

- Fabricação de medicamentos para
uso humano ou veterinário

- Fabricação de materiais para usos
médicos, hospitalares e
odontológicos

Fabricação de inseticidas,
fungicidas, herbicidas

- Fabricação de outros defensivos
agrícolas

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

GOVERNADORIA

área útil em m2 até 250

até 2.000

de 250,0001
até 2.000

2.000,0001
até 10.000

de

2.000,0001
até 10.000

10.000.0001

até 30.000

de

10.000,0001

até 30.000

acima de 30.000

FABRICAÇÃO DE FIBRAS, FIOS, CABOS E FILAMENTOS CONTÍNUOS

área útil em m2 até 250

área útil em m2 até 250

de 250,0001
até 2.000

de 250,0001
até 2.000

de

2.000,0001
até 10.000

de

2.000,0001
até 10.000

de

10.000.0001

até 30.000

de

10.000.0001

até 30.000

FABRICAÇÃO DEPRODUTOS FARMACÊUTICOS

área útil em m2

área útil em m2

área útil em m2

área útil em m2

área útil em m2

até 250

até 250

até 250

de 250,0001
até 2.000

de 250.0001

até 2.000

de 250,0001
até 2.000

de

2.000,0001
até 10.000

de

2.000,0001
até 10.000

de

2.000,0001
até 10.000

de

10.000.0001

até 30.000

de

10.000.0001

até 30.000

de

10.000.0001

até 30.000

FABRICAÇÃO DE DEFENSIVOSAGRÍCOLAS

até 250

até 250

de 250,0001
até 2.000

de 250,0001
até 2.000

de

2.000,0001
até 10.000

de 2.000,0001
até 10.000

de

10.000,0001

até 30.000

de 10.000,0001
até 30.000

acima de 30.000

acima de 30.000

acima de 30.000

acima de 30.000

acima de 30.000

acima de 30.000

acima de 30.000

ALTO

ALTO

ALTO

ALTO

ALTO

ALTO

ALTO

ALTO



30

30.1

30.2

30.3

31

31.1

31.2

31.3

32

32.1

32.2

32.3

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

GOVERNADORIA

FABRICAÇÃO DE SABÕES, DETERGENTES, PRODUTOS DE LIMPEZA E ARTIGOS DE PERFUMARU

- Fabricação de sabões, sabonetes e
detergentes sintéticos

- Fabricação de produtos de
limpeza e polimento

Fabricação de artigos de
perfumaria e cosméticos

área útil em m2

área útil em m2

área útil em m2

até 250

até 250

até 250

de 250,0001
até 2.000

de 250,0001
até 2.000

de 250,0001
até 2.000

de

2.000.0001

até 10.000

de

2.000.0001

até 10.000

de

2.000.0001

até 10.000

de

10.000,0001
até 30.000

de

10.000,0001
até 30.000

de

10.000,0001
até 30.000

acima de 30.000

acima de 30.000

acima de 30.000

FABRICAÇÃO DE TINTAS, VERNIZES, ESMALTES, LAÇAS, SOLVENTES E PRODUTOS AFINS

- Fabricação de tintas, vernizes,
esmaltes e laças

- Fabricação de tintas de impressão

Fabricação de
impermeabilizantes, solventes e
produtos afins

- Fabricação de adesivos e selantes

Fabricação de pólvoras,
explosivos e detonantes

Fabricação de artigos
pirotécnicos.

área útil em m2 até 250

área útil em m2 até 250

área útil em m2 até 250

de 250,0001
até 2.000

de 250,0001
até 2.000

de 250,0001
até 2.000

de

2.000.0001

até 10.000

de

2.000.0001

até 10.000

de

2.000,0001
até 10.000

de

10.000,0001
até 30.000

de

10.000,0001
até 30.000

de

10.000,0001
até 30.000

FABRICAÇÃO DE PRODUTOS E PREPARADOS QUÍMICOS DIVERSOS

área útil em m2 até 250

área útil em m2 até 250

área útil em m2 até 250

de 250,0001
até 2.000

de 250,0001
até 2.000

de 250,0001
até 2.000

de

2.000.0001

até 10.000

de

2.000,0001
até 10.000

de

2.000.0001

até 10.000

de

10.000,0001
até 30.000

de

10.000,0001
até 30.000

de

10.000,0001
até 30.000

acima de 30.000

acima de 30.000

acima de 30.000

acima de 30.000

acima de 30.000

acima de 30.000

g;

ALTO

ALTO

ALTO

ALTO

ALTO

ALTO

ALTO

ALTO

ALTO
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32.4 - Fabricação de catalisadores área útil em m2 até 250

de 250.0001

até 2.000

de

2.000.0001

até 10.000

de

10.000,0001
até 30.000

acima de 30.000 ALTO

32.5
- Fabricação de aditivos de uso
industrial

área útil em m2 até 250

de 250,0001
até 2.000

de

2.000,0001
até 10.000

de

10.000,0001
até 30.000

acima de 30.000 ALTO

32.6

- Fabricação de chapas, filmes,
papéis e outros materiais e
produtos químicospara fotografia

área útil em m2 até 250

de 250.0001

até 2.000

de

2.000,0001
até 10.000

de

10.000.0001

até 30.000

acima de 30.000 ALTO

32.7

- Fabricação de outros produtos
químicos não especificados ou não
classificados

área útil em m2 até 250

de 250.0001

até 2.000

de

2.000,0001
até 10.000

de

10.000.0001

até 30.000
acima de 30.000 ALTO

33 FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE BORRACHA

33.1
- Fabricação de pneumáticos e de
câmaras-de-ar

área útil em m2 até 250

de 250.0001

até 2.000

de

2.000,0001
até 10.000

de

10.000,0001

até 30.000
acima de 30.000 ALTO

33.2
Recondicionamento de

pneumáticos
área útil em m2 até 250

de 250.0001

até 2.000

de

2.000,0001
até 10.000

de

10.000,0001
até 30.000

acima de 30.000 MÉDIO

33.3
- Fabricação de artefatos diversos
de borracha

área útil em m2 até 250

de 250.0001

até 2.000

de

2.000,0001
até 10.000

de

10.000,0001
até 30.000

acima de 30.000 MÉDIO

34 FABRICAÇÃO DEPRODUTOS DEPLÁSTICO

34.1
- Fabricação de laminados planos e
tubulares de plástico

área útil em m2 até 250

de 250.0001

até 2.000

de

2.000,0001
até 10.000

de

10.000,0001
até 30.000

acima de 30.000 MÉDIO

34.2
- Fabricação de embalagem de
plástico

área útil em m2 até 250

de 250,0001
até 2.000

de

2.000.0001

até 10.000

de

10.000.0001

até 30.000

acima de 30.000 MÉDIO

€
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34.3
- Fabricação de artefatos diversos
de material plástico

área útil em m2 até 250

de 250,0001
até 2.000

de

2.000,0001
até 10.000

de

10.000,0001
até 30.000

acima de 30.000
MÉDIO

35 FABRICAÇÃO DEVIDRO E PRODUTOS DE VIDRO

35.1
- Fabricação de vidro plano e de
segurança

área útil em m2 até 250

de 250,0001
até 2.000

de

2.000.0001

até 10.000

de

10.000,0001
até 30.000

acima de 30.000 MÉDIO

35.2
- Fabricação de embalagens de
vidro

área útil em m2 até 250

de 250,0001
até 2.000

de

2.000.0001

até 10.000

de

10.000,0001
até 30.000

acima de 30.000 MÉDIO

35.3 - Fabricação de artigos de vidro área útil em m2 até 250
de 250,0001

até 2.000

de 2.000,0001

até 10.000

de 10.000,0001
até 30.000

acima de 30.000 MÉDIO

36 FABRICAÇÃO DE CIMENTO

36.1 - Fabricação de cimento área útil em m2 até 250

de 250,0001
até 2.000

de

2.000,0001
até 10.000

de

10.000,0001
até 30.000

acima de 30.000 ALTO

37 FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO, CIMENTO, FIBROCIMENTO, GESSO E ESTUQUE

37.1

- Fabricação de artefatos de
concreto, cimento, fibrocimento,
gesso e estuque

área útil em m2 até 250

de 250,0001
até 2.000

de

2.000.0001

até 10.000

de

10.000,0001
até 30.000

acima de 30.000 MÉDIO

37.2
- Fabricação de massa de concreto
e argamassa para construção

área útil em m2 até 250

de 250.0001

até 2.000

de

2.000,0001
até 10.000

de

10.000,0001
até 30.000

acima de 30.000
MÉDIO

38 FABRICAÇÃODEPRODUTOS CERÂMICOS

38.1

- Fabricação de artefatos de
cerâmica ou barro cozido para uso
na construção civil - exceto
azulejos e pisos

área útil em m2 até 250

de 250,0001
até 2.000

de

2.000,0001
até 10.000

de

10.000,0001

até 30.000
acima de 30.000 MÉDIO
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38.2 - Fabricação de azulejos e pisos área útil em m2 até 250

de 250,0001
até 2.000

de

2.000,0001
até 10.000

de

10.000.0001

até 30.000
acima de 30.000 MÉDIO

38.3
- Fabricação de produtos cerâmicos
refratários

área útil em m2 até 250

de 250,0001
até 2.000

de

2.000.0001

até 10.000

de

10.000,0001
até 30.000

acima de 30.000 MÉDIO

38.4

- Fabricação de outros produtos
cerâmicos não-refratários para usos
diversos

área útil em m2 até 250
de 250,0001

até 2.000

de 2.000,0001
até 10.000

de 10.000,0001
até 30.000 acima de 30.000 MÉDIO

39 APARELHAMENTO DE PEDRAS E FABRICAÇÃO DECAL E DE OUTROS PRODUTOSDE MINERAIS NÃO METÁLICOS

39.1

- Britamento, aparelhamento e
outros trabalhos em pedras (não
associados à extração)

área útil em m2 até 250

de 250,0001
até 2.000

de

2.000,0001
até 10.000

de

10.000,0001
até 30.000

acima de 30.000 MÉDIO

39.1
- Fabricação de cal virgem, cal
hidratada e gesso

área útil em m2 até 250

de 250,0001
até 2.000

de

2.000.0001

até 10.000

de

10.000,0001
até 30.000

acima de 30.000 ALTO

39.2
- Fabricação de outros produtos de
minerais não-metálicos

área útil em m2 até 250

de 250,0001
até 2.000

de

2.000.0001

até 10.000

de

10.000,0001
até 30.000

acima de 30.000
MÉDIO

40 INDÚSTRIA METALÚRGICA

40.1
- Produção de laminados planos de
aço

área útil em m2 até 250

de 250,0001
até 2.000

de

2.000,0001
até 10.000

de

10.000,0001
até 30.000

acima de 30.000 ALTO

40.2
- Produção de laminados não-
planos de aço

área útil em m2 até 250

de 250,0001
até 2.000

de

2.000,0001
até 10.000

de

10.000,0001
até 30.000

acima de 30.000 ALTO

40.3
- Produção de tubos e canos sem
costura

área útil em m2 até 250
de 250,0001

até 2.000

de

2.000,0001
até 10.000

de

10.000,0001
até 30.000

acima de 30.000 ALTO

40.4
- Produção de outros laminados
não-planos de aço

área útil em m2 até 250
de 250,0001

até 2.000

de

2.000.0001

de

10.000.0001
acima de 30.000, ALTO

'/''
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até 10.000 até 30.000

40.5 - Produção de gusa área útil em m2 até 250

de 250.0001

até 2.000

de

2.000,0001
até 10.000

de

10.000.0001

até 30.000
acima de 30.000 ALTO

40.6

- Produção de ferro, aço e ferro
ligas em formas primárias e semi-
acabados

área útil em m2 até 250

de 250,0001

até 2.000

de

2.000,0001
até 10.000

de

10.000.0001

até 30.000
acima de 30.000 ALTO

40.7 - Produção de arames de aço área útil em m2 até 250

de 250.0001

até 2.000

de

2.000,0001
até 10.000

de

10.000,0001
até 30.000

acima de 30.000 ALTO

40.8

- Produção de relaminados, trefilados e
retrefilados de aço, e de perfis
estampados - exceto em siderúrgicas
integradas

área útil em m2 até 250

de 250.0001

até 2.000

de

2.000,0001
até 10.000

de

10.000.0001

até 30.000
acima de 30.000 MÉDIO

40.9

- Fabricação de tubos de aço com
costura - exceto em siderúrgicas
integradas

área útil em m2 até 250

de 250.0001

até 2.000

de

2.000,0001
até 10.000

de

10.000.0001

até 30.000
acima de 30.000 MÉDIO

40.10

- Fabricação de outros tubos de
ferro e aço - exceto em siderúrgicas
integradas

área útil em m2 até 250

de 250.0001

até 2.000

de

2.000,0001
até 10.000

de

10.000,0001
até 30.000

acima de 30.000 MÉDIO

40.11
Fabricação de produtos

siderúrgico não especificado
área útil em m2 até 250

de 250,0001
até 2.000

de

2.000,0001
até 10.000

de

10.000,0001
até 30.000

acima de 30.000 ALTO

41 METALURGIA DE METAIS NÃO-FERROSOS

41.1

- Metalurgia do alumínio e suas
ligas área útil em m2 até 250

de 250,0001
até 2.000

de

2.000,0001
até 10.000

de

10.000,0001
até 30.000

acima de 30.000 ALTO

41.2 - Metalurgia dos metais preciosos área útil em m2 até 250

de 250,0001
até 2.000

de

2.000,0001
até 10.000

de

10.000,0001
até 30.000

acima de 30.000

->

ALTO
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41.3
- Metalurgia de outros metais não-
ferrosos e suas ligas

área útil em m2 até 250

de 250,0001
até 2.000

de

2.000.0001

até 10.000

de

10.000,0001
até 30.000

acima de 30.000 ALTO

42 FUNDIÇÃO

42.1
- Produção de peças fundidas de
ferro e aço

área útil em m2 até 250

de 250,0001

até 2.000

de

2.000.0001

até 10.000

de

10.000,0001
até 30.000

acima de 30.000
ALTO

42.2
- Produção de peças fundidas de
metais não-ferrosos e suas ligas

área útil em m2 até 250

de 250,0001
até 2.000

de

2.000,0001
até 10.000

de

10.000,0001
até 30.000

acima de 30.000 ALTO

43 FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS E OBRAS DE CALDEIRARIA PESADA

43.1

- Fabricação de estruturas metálicas
para edifícios, pontes, torres de
transmissão, andaimes e outros fins

área útil em m2 até 250

de 250.0001

até 2.000

de

2.000,0001

até 10.000

de

10.000,0001
até 30.000

acima de 30.000 MÉDIO

43.2
- Fabricação de esquadrias de
metal, associada ao tratamento
superficial de metais

área útil em m2 até 250

de 250,0001
até 2.000

de

2.000.0001

até 10.000

de

10.000,0001
até 30.000

acima de 30.000 MÉDIO

43.3

- Fabricação de esquadrias de
metal, não associada ao tratamento
superficial de metais

área útil em m2 até 250

de 250,0001
até 2.000

de

2.000,0001
até 10.000

de

10.000,0001
até 30.000

acima de 30.000 MÉDIO

43.4
- Fabricação de obras de caldeiraria
pesada

área útil em m2 até 250

de 250,0001
até 2.000

de

2.000,0001
até 10.000

de

10.000,0001
até 30.000

acima de 30.000 MÉDIO

44 FABRICAÇÃODETANQUES, RESERVATÓRIOS METÁLICOS E CALDEIRAS

44.1

Fabricação de tanques,
reservatórios metálicos e caldeiras

para aquecimento central
área útil em m2 até 250

de 250,0001
até 2.000

de

2.000.0001

até 10.000

de

10.000,0001

até 30.000
acima de 30.000 MÉDIO

44.2 área útil em m2 até 250 de 250,0001 de de acima de 30.000
-~>
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- Fabricação de caldeiras geradoras
de vapor - exceto para aquecimento
central e para veículos

até 2.000 2.000,0001
até 10.000

10.000,0001
até 30.000 MÉDIO

45

FORJARIA, ESTAMPARIA, METALURGIA DO PÓ E SERVIÇOS DETRATAMENTO DEMETAIS

45.1
- Produção de forjados de aço

área útil em m2 até 250

de 250.0001

até 2.000

de

2.000,0001
até 10.000

de

10.000,0001
até 30.000

acima de 30.000 MÉDIO

45.2
- Produção de forjados de metais
não-ferrosos e suas ligas

área útil em m2 até 250

de 250.0001

até 2.000

de

2.000,0001
até 10.000

de

10.000,0001
até 30.000

acima de 30.000 MÉDIO

45.3
- Produção de artefatos estampados
de metal

área útil em m2 até 250

de 250.0001

até 2.000

de

2.000,0001
até 10.000

de

10.000,0001

até 30.000
acima de 30.000 MÉDIO

45.4 - Metalurgia do pó área útil em m2 até 250

de 250,0001

até 2.000

de

2.000,0001
até 10.000

de

10.000,0001

até 30.000
acima de 30.000 MÉDIO

45.5

Tempera, cementação e
tratamento térmico do aço, serviços
de usinagem. galvanotécnica e
solda

área útil em m2 até 250

de 250.0001

até 2.000

de

2.000,0001
até 10.000

de

10.000,0001

até 30.000
acima de 30.000 MÉDIO

46 FABRICAÇÃO DEARTIGOS DECUTELARIA, DE SERRALHERIA E FERRAMENTAS MANUAIS

46.1 - Fabricação de artigos de cutelaria área útil em m2 até 250

de 250,0001

até 2.000

de

2.000,0001
até 10.000

de

10.000,0001
até 30.000

acima de 30.000 MÉDIO

46.2
Fabricação de artigos de

serralheria, exceto esquadrias
área útil em m2 até 250

de 250.0001

até 2.000

de

2.000,0001
até 10.000

de

10.000,0001
até 30.000

acima de 30.000
MÉDIO

46.3
Fabricação de ferramentas

manuais
área útil em m2 até 250

de 250,0001

até 2.000

de

2.000,0001
até 10.000

de

10.000,0001

até 30.000

acima de 30.000
->

MÉDIO
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47 FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS DE METAL

47.1
Fabricação de embalagens

metálicas
área útil em m2 até 250

de 250,0001
até 2.000

de

2.000.0001

até 10.000

de

10.000,0001
até 30.000

acima de 30.000 MÉDIO

47.2

- Fabricação de artefatos de
trefilados de ferro, aço e de metais
não-ferrosos

área útil cm m2 até 250

de 250,0001
até 2.000

de

2.000.0001

até 10.000

de

10.000,0001
até 30.000

acima de 30.000 MÉDIO

47.3

- Fabricação de artigos de funilaria
e de artigos de metal para usos
doméstico e pessoal

área útil em m2 até 250

de 250,0001
até 2.000

de

2.000.0001

até 10.000

de

10.000.0001

até 30.000
acima de 30.000 MÉDIO

47.4
- Fabricação de outros produtos
elaborados de metal

área útil em m2 até 250

de 250,0001
até 2.000

de

2.000,0001

até 10.000

de

10.000.0001

até 30.000
acima de 30.000 MÉDIO

48 FABRICAÇÃO DEMOTORES, BOMBAS, COMPRESSORES E EQUIPAMENTOS DETRANSMISSÃO

48.1

Fabricação de motores
estacionários de combustão interna,
turbinas e outras máquinas
motrizes não elétricas, inclusive
peças - exceto para aviões e
veículos rodoviários

área útil em m2 até 250

de 250.0001

até 2.000

de

2.000.0001

até 10.000

de

10.000,0001
até 30.000

acima de 30.000 MÉDIO

48.2
- Fabricação de bombas e carneiros
hidráulicos, inclusive peças

área útil em m2 até 250
de 250,0001

até 2.000

de 2.000,0001
até 10.000

de 10.000,0001
até 30.000

acima de 30.000 MÉDIO

48.3
- Fabricação de válvulas, torneiras
e registros, inclusive peças

área útil em m2 até 250

de 250.0001

até 2.000

de

2.000,0001

até 10.000

de

10.000.0001

até 30.000
acima de 30.000 MÉDIO
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48.4
- Fabricação de compressores,
inclusive peças

área útil em m2 até 250

de 250.0001

até 2.000

de

2.000,0001
até 10.000

de

10.000.0001

até 30.000
acima de 30.000 MÉDIO

48.5

- Fabricação de equipamentos de
transmissão para fins industriais -
inclusive rolamentos e peças

área útil em m2 até 250
de 250.0001

até 2.000

de

2.000,0001
até 10.000

de

10.000,0001
até 30.000

acima de 30.000 MÉDIO

49 FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DEUSOGERAL

49.1

- Fabricação de fornos industriais,
aparelhos e equipamentos não-
elétricos para instalações térmicas,
inclusive peças

área útil em m2 até 250

de 250,0001

até 2.000

de

2.000,0001
até 10.000

de

10.000,0001
até 30.000

acima de 30.000 MÉDIO

49.2

- Fabricação de estufas elétricas
para fins industriais - inclusive
peças

área útil em m2 até 250

de 250,0001
até 2.000

de

2.000,0001
até 10.000

de

10.000,0001
até 30.000

acima de 30.000 MÉDIO

49.3

Fabricação de máquinas,
equipamentos para transporte e
elevação de cargas e pessoas -
inclusive peças

área útil em m2 até 250

de 250,0001
até 2.000

de

2.000,0001
até 10.000

de

10.000,0001
até 30.000

acima de 30.000 MÉDIO

49.4

- Fabricação de máquinas e
aparelhos de refrigeração e
ventilação de uso industrial -
inclusive peças

área útil em m2 até 250

de 250,0001
até 2.000

de

2.000,0001
até 10.000

de

10.000,0001
até 30.000

acima de 30.000 MÉDIO

49.5

- Fabricação de outras máquinas e
equipamentos de uso geral - exceto
peças

área útil em m2 até 250

de 250.0001

até 2.000

de

2.000,0001
até 10.000

de

10.000.0001

até 30.000

acima de 30.000 MÉDIO

50

FABRICAÇÃO DEGERADORES,TRANSFORMADORES E MOTORES ELÉTRICOS

50.1

- Fabricação de geradores de
corrente contínua ou alternada,
inclusive peças

área útil em m2 até 250

de 250,0001
até 2.000

de

2.000,0001
até 10.000

de

10.000,0001
até 30.000

acima de 30.000 MÉDIO

50.2
- Fabricação de transformadores,
indutores, conversores.

área útil em m2 até 250
de 250,0001

até 2.000

de

2.000.0001

de

10.000,0001
acima de 30.QQO MÉDIO

IS////
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sincronizadores e semelhantes,
inclusive peças

até 10.000 até 30.000

50.3
- Fabricação de motores elétricos,
inclusive peças

área útil em m2 até 250

de 250,0001
até 2.000

de

2.000.0001

até 10.000

de

10.000,0001
até 30.000

acima de 30.000 MÉDIO

51 FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE DE ENERGIA ELÉTRICA

51.1

Fabricação de subestações,
quadros de comando, reguladores
de voltagem e outros aparelhos e
equipamentos para distribuição e
controle de energia, inclusive peças

área útil em m2 até 250

de 250,0001
até 2.000

de

2.000,0001
até 10.000

de

10.000,0001
até 30.000

acima de 30.000 MÉDIO

51.2

- Fabricação de material elétrico
para instalações em circuito de
consumo

área útil em m2 até 250

de 250,0001
até 2.000

de

2.000,0001
até 10.000

de

10.000.0001

até 30.000
acima de 30.000 MÉDIO

52 FABRICAÇÃO DE FIOS,CABOS E CONDUTORES ELÉTRICOS ISOLADOS

52.1
- Fabricação de fios, cabos e
condutores elétricos isolados

área útil em m2 até 250

de 250,0001
até 2.000

de

2.000,0001
até 10.000

de

10.000,0001
até 30.000

acima de 30.000
MÉDIO

53 FABRICAÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA VEÍCULOS - EXCETO BATERIAS

53.1
- Fabricação de material elétrico
para veículos - exceto baterias

área útil em m2 até 250

de 250,0001
até 2.000

de

2.000,0001
até 10.000

de

10.000,0001
até 30.000

acima de 30.000 MÉDIO

54
FABRICAÇÃO DE ARTIGOSPARA USO ELÉTRICO, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARASINALIZAÇÃO E ALARME E OUTROS

APARELHOS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS

54.1

- Fabricação de eletrodos, contatos
e outros artigos de carvão e grafita
para uso elétrico, eletroimàs e

área útil em m2 até 250

de 250,0001
até 2.000

de

2.000.0001

até 10.000

de

10.000.0001

até 30.000

acima de 30.000 MÉDIO

^771



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

GOVERNADORIA

isoladores

54.2

- Fabricação de aparelhos e
equipamentos para sinalização e
alarme

área útil em m2 até 250

de 250.0001

até 2.000

de

2.000,0001
até 10.000

de

10.000,0001
até 30.000

acima de 30.000 MÉDIO

54.3
- Fabricação de outros aparelhos ou
equipamentos elétricos

área útil em m2 até 250
de 250.0001

até 2.000

de 2.000,0001
até 10.000

de 10.000,0001
até 30.000 acima de 30.000 MÉDIO

55 FABRICAÇÃO DEMATERIAL ELETRÔNICOBÁSICO

55.1
- Fabricação de material eletrônico
básico

área útil em m2 até 250

de 250.0001

até 2.000

de

2.000,0001
até 10.000

de

10.000,0001
até 30.000

acima de 30.000 MÉDIO

56 FABRICAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E RADIOTELEFONU E DE TRANSMISSORES DE TELEVISÃO E RÁDIO

56.1

- Fabricação de equipamentos
transmissores de rádio e televisão e

de equipamentos para estações
telefônicas, para radiotelefonia e
radiotelegrafia, de microondas e
repetidoras - inclusive peças

área útil em m2 até 250

de 250,0001

até 2.000

de

2.000,0001
até 10.000

de

10.000,0001
até 30.000

acima de 30.000 MÉDIO

56.2

Fabricação de aparelhos
telefônicos. sistemas de

intercomunicação e semelhantes,
inclusive peças 2.0

área útil em m2 até 250

de 250,0001
até 2.000

de

2.000,0001
até 10.000

de

10.000,0001
até 30.000

acima de 30.000 MÉDIO

57 FABRICAÇÃO DE APARELHOS RECEPTORES DE RÁDIO ETELEVISÃO E DEREPRODUÇÃO, GRAVAÇÃOOU AMPLIFICAÇÃO DESOME
VÍDEO

57.1

Fabricação de aparelhos
receptores de rádio e televisão e de
reprodução, gravação ou
amplificação de som e vídeo

área útil em m2 até 250

de 250,0001
até 2.000

de

2.000,0001
até 10.000

de

10.000,0001
até 30.000

acima de 30.000 MÉDIO

58



58.1

58.2

58.3

59

59.1

60

60.1

61

62.1

62.2

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

GOVERNADORIA

FABRICAÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS PARA USOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E
LABORATÓRIOS

Fabricação de aparelhos,
equipamentos e mobiliários para
instalações hospitalares, em
consultórios médicos e

odontológicos e para laboratórios
- Fabricação de instrumentos e
utensílios para usos médicos,
cirúrgicos, odontológicos e de
laboratórios

- Fabricação de aparelhos e
utensílios para correção de defeitos
físicos e aparelhos ortopédicos em
geral

área útil em m2

área útil em m2

área útil em m2

até 250

até 250

até 250

de 250,0001
até 2.000

de 250,0001
até 2.000

de 250,0001
até 2.000

de

2.000,0001
até 10.000

de

2.000,0001
até 10.000

de

2.000,0001
até 10.000

de

10.000,0001

até 30.000

de

10.000.0001

até 30.000

de

10.000.0001

até 30.000

acima de 30.000

acima de 30.000

acima de 30.000

MÉDIO

MÉDIO

MÉDIO

FABRICAÇÃO DE APARELHOS E INSTRUMENTOS DE MEDIDA, TESTE E CONTROLE - EXCLUSIVE EQUIPAMENTOS PARA CONTROLE DE
PROCESSOS INDUSTRIAIS

- Fabricação de aparelhos e
instrumentos de medida, teste e
controle - exceto equipamentos
para controle de processos
industriais

área útil em m2 até 250

de 250,0001
até 2.000

de

2.000,0001
até 10.000

de

10.000.0001

até 30.000
acima de 30.000

MÉDIO

FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE SISTEMASELETRÔNICOS DEDICADOS A AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL E
CONTROLE DO PROCESSO PRODUTIVO

- Fabricação de máquinas, aparelhos e
equipamentos de sistemas eletrônicos
dedicados a automação industrial e
controle do processo produtivo.

área útil em m2 até 250

de 250,0001
até 2.000

de

2.000,0001
até 10.000

de

10.000,0001

até 30.000
acima de 30.000

FABRICAÇÃODEAPARELHOS, INSTRUMENTOS E MATERIAIS ÓTICOS, FOTOGRÁFICOS E CINEMATOGRÁFICOS

Fabricação de aparelhos
fotográficos e cinematográficos,
peças e acessórios

Fabricação de instrumentos

área útil em m2

área útil em m2

até 250

até 250

de 250,0001
até 2.000

de 250.0001

de

2.000,0001
até 10.000

de

de

10.000.0001

até 30.000

de

acima de 30.000

acima de 30.000

MÉDIO

MÉDIO



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

GOVERNADORIA

ópticos, peças e acessórios até 2.000 2.000.0001

até 10.000

10.000,0001
até 30.000 MÉDIO

62.3 - Fabricação de material óptico área útil em m2 até 250

de 250,0001
até 2.000

de

2.000.0001

até 10.000

de

10.000,0001
até 30.000

acima de 30.000 MÉDIO

63 FABRICAÇÃO DE CRONÔMETROS E RELÓGIOS

63.1
- Fabricação de cronômetros e
relógios

área útil em m2 até 250

de 250,0001
até 2.000

de

2.000.0001

até 10.000

de

10.000,0001
até 30.000

acima de 30.000 MÉDIO

64 FABRICAÇÃO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS - INCLUSIVE PEÇAS E ACESSÓRIOS

64.1
- Fabricação de carrocerias e
reboques para caminhão

área útil em m2 até 250

de 250,0001
até 2.000

de

2.000.0001

até 10.000

de

10.000,0001
até 30.000

acima de 30.000 MÉDIO

64.2
- Fabricação de carrocerias para
ônibus

área útil em m2 até 250

de 250,0001
até 2.000

de

2.000.0001

até 10.000

de

10.000,0001
até 30.000

acima de 30.000 ALTO

64.3
- Fabricação de cabines, carrocerias
e reboques para outros veículos

área útil em m2 até 250
de 250,0001

até 2.000

de 2.000,0001
até 10.000

de 10.000,0001
até 30.000 acima de 30.000 ALTO

64.4
- Fabricação de peças e acessórios
para o sistema motor

área útil em m2 até 250

de 250,0001
até 2.000

de

2.000.0001

até 10.000

de

10.000,0001
até 30.000

acima de 30.000 MÉDIO

64.5

- Fabricação de peças e acessórios
para os sistemas de marcha e
transmissão

área útil em m2 até 250

de 250,0001
até 2.000

de

2.000,0001
até 10.000

de

10.000,0001

até 30.000

acima de 30.000

MÉDIO

64.6
- Fabricação de peças e acessórios
para o sistema de freios

área útil em m2 até 250

de 250,0001
até 2.000

de

2.000,0001
até 10.000

de

10.000,0001
até 30.000

acima de 30.000 MÉDIO

64.7
- Fabricação de peças e acessórios
para o sistema de direção e

área útil em m2 até 250
de 250,0001

até 2.000

de

2.000.0001

de

10.000,0001
acima de 30.000

•7
MÉDIO



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

GOVERNADORIA

suspensão até 10.000 até 30.000

64.8

- Fabricação de peças e acessórios
de metal para veículos automotores
não classificados em outra classe

área útil em m2 até 250

de 250.0001

até 2.000

de

2.000,0001
até 10.000

de

10.000.0001

até 30.000
acima de 30.000 MÉDIO

65

CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO DE EMBARCAÇÕES

65.1
- Construção e reparação de
embarcações de grande porte

área útil em m2 até 250

de 250.0001

até 2.000

de

2.000,0001
até 10.000

de

10.000,0001
até 30.000

acima de 30.000 ALTO

65.2

- Construção e reparação de
embarcações para uso comercial e
para usos especiais, exceto de
grande porte

área útil em m2 até 250
de 250.0001

até 2.000

de

2.000,0001
até 10.000

de

10.000.0001

até 30.000

acima de 30.000 MÉDIO

65.3
- Construção de embarcações para
esporte e lazer

área útil em m2 até 250

de 250,0001
até 2.000

de

2.000,0001
até 10.000

de

10.000.0001

até 30.000

acima de 30.000 MÉDIO

66 FABRICAÇÃO DEOUTROS EQUIPAMENTOS DETRANSPORTE

66.1
- Fabricação de motocicletas -
inclusive peças

área útil em m2 até 250

de 250.0001

até 2.000

de

2.000,0001
até 10.000

de

10.000,0001
até 30.000

acima de 30.000

ALTO

66.2

- Fabricação de bicicletas e
triciclos não-motorizados

inclusive peça
área útil em m2 até 250

de 250,0001
até 2.000

de

2.000,0001
até 10.000

de

10.000,0001
até 30.000

acima de 30.000 ALTO

66.3
Fabricação de outros

equipamentos de transporte
área útil em m2 até 250

de 250.0001

até 2.000

de

2.000,0001
até 10.000

de

10.000,0001
até 30.000

acima de 30.000

-7

ALTO
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

GOVERNADORIA

67 FABRICAÇÃO DEARTIGOS DE MOBILIÁRIO

67.1
- Fabricação de móveis com
predominância de madeira

área útil em m2 até 250

de 250,0001
até 2.000

de

2.000.0001

até 10.000

de

10.000,0001
até 30.000

acima de 30.000 MÉDIO

67.2
- Fabricação de móveis com
predominância de metal

área útil em m2 até 250

de 250,0001
até 2.000

de

2.000,0001
até 10.000

de

10.000,0001
até 30.000

acima de 30.000 MÉDIO

67.3
- Fabricação de móveis de outros
materiais

área útil em m2 até 250

de 250,0001
até 2.000

de

2.000.0001

até 10.000

de

10.000,0001

até 30.000
acima de 30.000 MÉDIO

67.4 - Fabricação de colchões área útil em m2 até 250

de 250,0001
até 2.000

de

2.000.0001

até 10.000

de

10.000,0001
até 30.000

acima de 30.000 MÉDIO

68 FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS

68.1
- Lapidação de pedras preciosas e
semi-preciosas

área útil em m2 até 250

de 250,0001
até 2.000

de

2.000,0001
até 10.000

de

10.000,0001
até 30.000

acima de 30.000

BAIXO

68.2
- Fabricação de artefatos de
joalheria e ourivesaria

área útil em m2 até 250

de 250,0001
até 2.000

de

2.000,0001
até 10.000

de

10.000,0001
até 30.000

acima de 30.000 BAIXO

68.3 - Cunhagem de moedas e medalhas área útil em m2 até 250

de 250,0001
até 2.000

de

2.000,0001
até 10.000

de

10.000,0001

até 30.000
acima de 30.000 BAIXO

68.4
- Fabricação de instrumentos
musicais, peças e acessórios

área útil em m2 até 250

de 250,0001
até 2.000

de

2.000,0001
até 10.000

de

10.000,0001
até 30.000

acima de 30.000 MÉDIO

68.5
- Fabricação de artefatos para caça,
pesca e esporte

área útil em m2 até 250

de 250,0001
até 2.000

de

2.000,0001
até 10.000

de

10.000,0001

até 30.000
acima de 30.000

7
BAIXO
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

GOVERNADORIA

68.6
- Fabricação de brinquedos e de
outros jogos recreativos

área útil em m2 até 250

de 250.0001

até 2.000

de

2.000,0001
até 10.000

de

10.000,0001
até 30.000

acima de 30.000 MÉDIO

68.7

- Fabricação de canetas, lápis, fitas
impressoras para máquinas e outros
artigos para escritório

área útil em m2 até 250

de 250.0001

até 2.000

de

2.000,0001
até 10.000

de

10.000,0001
até 30.000

acima de 30.000 MÉDIO

68.8
- Fabricação de aviamentos para
costura, exceto residencial

área útil em m2 até 250

de 250.0001

até 2.000

de

2.000,0001
até 10.000

de

10.000,0001
até 30.000

acima de 30.000 MÉDIO

68.9
- Fabricação de escovas, pincéis c
vassouras

área útil em m2 até 250

de 250.0001

até 2.000

de

2.000.0001

até 10.000

de

10.000,0001
até 30.000

acima de 30.000 BAIXO

68.10
- Fabricação de fósforos de
segurança

área útil em m2 até 250

de 250.0001

até 2.000

de

2.000,0001
até 10.000

de

10.000,0001
até 30.000

acima de 30.000 MÉDIO

68.11 - Fabricação de produtos diversos área útil em m2 até 250

de 250,0001
até 2.000

de

2.000.0001

até 10.000

de

10.000,0001
até 30.000

acima de 30.000 MÉDIO

69 RECICLAGEM DE SUCATAS

69.1 - Reciclagem de sucatas metálicas área útil em m2 até 250

de 250,0001
até 2.000

de

2.000,0001
até 10.000

de

10.000,0001
até 30.000

acima de 30.000 MÉDIO

69.2
- Reciclagem de sucatas não-
metálicas

área útil em m2 até 250

de 250,0001
até 2.000

de

2.000.0001

até 10.000

de

10.000,0001
até 30.000

acima de 30.000 MÉDIO

70

BENEFICIAMENTO E DISPOSIÇÃO DERESÍDUOS DACONSTRUÇÃO CIVIL

70.1 - Aterro de RSCC
volume de

produção em
até 25 de 25.0001

até 100

de 100,0001
até 300

de 300,0001
até 1.000

Acima de 1.000 7 MÉDIO



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

GOVERNADORIA

mVdia

70.2 - Coleta e transporte de RSCC
quantidade de

resíduo em

toneladas/dia

até 5
de 5,0001 até

20

de 20.0001

até 100

de 100,0001
até

200,000
1

acima de 200 MÉDIO

70.3
Aterro de RSCC com

benefíciamento

volume de

produção em
nvVdia

até 25
de 25,0001

até 100

de 100,0001

até 300

de 300,0001
até 1.000 Acima de 1.000 MÉDIO

70.4
Central de triagem com

benefíciamento de RSCC

volume de

produção em
mVdia

até 25 de 25,0001
até 100

de 100.0001

até 300

de 300,0001
até 1.000

Acima de 1.000 MÉDIO

70.5
- Central de triagem e aterro de
RSCC com benefíciamento

volume de

produção em
m3/dia

até 25
de 25,0001

até 100

de 100.0001

até 300

de 300.0001

até 1.000 Acima de 1.000

MÉDIO

70.6 - Central de triagem de RSCC
volume de

produção em
m3/dia

até 25
de 25,0001

até 100

de 100.0001

até 300

de 300.0001

até 1.000 Acima de 1.000 BAIXO

70.7
- Central de triagem com aterro de
RSCC

volume de

produção em
m3/dia

até 25
de 25,0001

até 100

de 100.0001

até 300

de 300.0001

até 1.000 Acima de 1.000 MÉDIO

70.8 - Estação de transbordo de RSCC
volume de

produção em
nvVdia

até 25
de 25,0001

até 100

de 100.0001

até 300

de 300.0001

até 1.000 Acima de 1.000 MÉDIO

70.9
- Estação de transbordo de RSCC
com benefíciamento

volume de

produção em
mVdia

até 25
de 25,0001

até 100

de 100,0001
até 300

de 300.0001

até 1.000 Acima de 1.000 MÉDIO

70.10

- Outra forma de destinação de
RSCC com benefíciamento não

especificada

volume de

produção em
mVdia

até 25
de 25,0001

até 100

de 100,0001
até 300

de 300,0001
até 1.000 Acima de 1.000 MÉDIO

70.11

- Outra forma de destinação de
RSCC sem benefíciamento não

especificada

volume de

produção em
mVdia

até 25
de 25,0001

até 100

de 100,0001
até 300

de 300,0001

até 1.000 Acima de 1.000 BAIXO

71
TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DERESÍDUOS SÓLIDOSDESERVIÇOS DESAÚDE

71.1 - Aterro de RSSS

quantidade de
resíduo em

Kg/dia

até 20
de 20,0001

até 100

de 100.0001

até 500
de 500.0001

até 1.500
acima de 1.500 ALTO

71.2 - Coleta e transporte de RSSS
quantidade de

resíduo em

até 20 de 20,0001
até 100

de 100,0001
até 500

de 500.0001

até 1.500
acima de 1.500 MÉDIO



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

GOVERNADORIA

Kg/dia

71.3
- Aterro com autoelavagem de
RSSS

quantidade de
resíduo em

Kg/dia

até 20
de 20,0001

até 100

de 100.0001

até 500
de 500,0001

até 1.500
acima de 1.500 ALTO

71.4 - Aterro com microondas de RSSS

quantidade de
resíduo em

Kg/dia

até 20 de 20.0001

até 100

de 100,0001

até 500

de 500,0001
até 1.500

acima de 1.500 ALTO

71.5
- Aterro com outro tratamento de

RSSS, não especificado

quantidade de
resíduo em

Kg/dia

até 20
de 20.0001

até 100

de 100.0001

até 500
de 500,0001

até 1.500
acima de 1.500 ALTO

71.6
- Autoclavagem de RSSS com
entreposto

quantidade de
resíduo em

Kg/dia

até 20
de 20.0001

até 100

de 100,0001
até 500

de 500,0001
até 1.500

acima de 1.500 ALTO

71.7
- Microondas de RSSS com

entreposto

quantidade de
resíduo em

Kg/dia

até 20
de 20.0001

até 100

de 100.0001

até 500
de 500,0001

até 1.500
acima de 1.500 ALTO

71.8 - Incineração de RSSS
quantidade de

resíduo em

Kg/dia

até 20
de 20.0001

até 100

de 100.0001

até 500
de 500,0001

até 1.500
acima de 1.500 ALTO

71.9
- Outro tratamento de RSSS, não
especificado

quantidade de
resíduo em

Kg/dia

até 20
de 20.0001

até 100

de 100.0001

até 500
de 500,0001

até 1.500
acima de 1.500 ALTO

71.10 - Entreposto de RSSS área útil em m2
até 50

de 50.0001

até 150

de 100,0001
até 500

de 500,0001
até 1.500

acima de 1.500 MÉDIO

71.11
- Outra forma de destinação de
RSSS com aterro não especificada

quantidade de
resíduo em

Kg/dia

até 20
de 20.0001

até 100

de 100,0001
até 500

de 500,0001
até 1.500

acima de 1.500 ALTO

71.12
- Outra forma de destinação de
RSSS sem aterro, não especificada

quantidade de
resíduo em

Kg/dia

até 20
de 20.0001

até 100

de 100.0001

até 500
de 500,0001

até 1.500
acima de 1.500 MÉDIO

72 COLETA, TRANSPORTE,TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS INDUSTRIAIS

72.1
- Aterro de resíduo solido industrial

classe I

volume total de

resíduos em

mVmes

até 30
de 30,0001

até 75

de 75.0001

até 250

de 250,0001
até 500 acima de 500 ALTO

72.2
- Aterro de resíduo solido industrial

classe II A

volume total de

resíduos em

mVmes

até 30
de 30.0001

até 75

de 75,0001
até 250

de 250,0001
até 500 acima de 500 MÉDIO

72.3
- Aterro de resíduo solido industrial

classe II A - casca de arroz
toneladas/mes

até 100 de 100,0001
até 500

de 500,0001
até 2000

de 2000,0001
até 5000

acima de 5000 MÉDIO



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

GOVERNADORIA

72.18

- Outra destinação de resíduo
sólido classe industrial I nao

especificada

volume total de

resíduos em

mVmês

até 75
de 75,0001

até 300

de 300,0001
até 3000

de 3000,0001
até 5000 acima de 5.000 ALTO

72.19

- Outra destinação de resíduo
sólido classe industrial II A não

especificada

volume total de

resíduos em

mVmês

até 75
de 75,0001

até 300

de 300.0001

até 3000

de 3000,0001

até 5000 acima de 5.000 MÉDIO

72.20

- Outra destinação de resíduo
sólido classe industrial II B não

especificada

volume total de

resíduos em

mVmês

até 75
de 75,0001

até 300

de 300,0001
até 3000

de 3000,0001
até 5000 acima de 5.000 MÉDIO

72.21
- Triagem e armazenamento de
resíduo sólido industrial classe I

área útil em m2
até 200

de 200,0001
até 500

de 500,0001
até 1000

de 1000,0001
até 5000 acima de 5.000 ALTO

72.22
- Triagem e armazenamento de
resíduo sólido industrial classe II A

área útil em m2
até 200

de 200,01
até 500

de 500.01

até 1000

de 1000,01

até 5000 acima de 5.000 MÉDIO

72.23
- Triagem e armazenamento de
resíduo sólido industrial classe II B

área útil em m2
até 200

de 200,0001
até 500

de 500.0001

até 1000

de 1000,0001
até 5000 acima de 5.000 MÉDIO

72.24
- Processamento de resíduo sólido

industrial classe I

volume total de

resíduos em

mVmês

até 75
de 75,0001

até 150

de 150,0001
até 3000

de 3000.0001

até 5000 acima de 5.000 ALTO

72.25
- Processamento de resíduo sólido

industrial classe II A
toneladas/mês

até 18
de 18,0001

até 35

de 35,0001
até 750

de 750,01

até 1250 acima de 1250 MÉDIO

72.26
- Processamento de resíduo sólido

industrial classe II B
toneladas/mês até 18

de 18,01
até 35

de 35,0001
até 750

de 750.0001

até 1250
acima de 1250 MÉDIO

72.27
- Coleta e transporte de resíduo
sólido industrial

quantidade de
resíduo em

toneladas/dia

até 5
de 5,0001 até

20

de 20,0001
até 100

de 100,0001
até

200.000

1

acima de 200 MÉDIO

73 COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOSURBANOS

73.1
- Aterro sanitário com central de

triagem de RSU

quantidade de
resíduo em

toneladas/dia

até 5
de 5,0001 até

20

de 20,0001
até 100

de 100,0001
até

200,000
1

acima de 200 ALTO

73.2
- Aterro sanitário com central de

triagem e compostagem de RSU

quantidade de
resíduo em

toneladas/dia

até 5
de 5.0001 até

20

de 20,0001
até 100

de 100.0001

até

200,000

1

acima de 200 ALTO
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73.3 - Aterro sanitário de RSU

quantidade de
resíduo em

toneladas/dia

até 5
de 5,0001 até

20

de 20,0001
até 100

de 100,0001
até

200.000

1

acima de 200 ALTO

73.4
- Central de recebimento de

resíduos de poda

quantidade de
resíduo em

toneladas/dia

até 5
de 5.0001 até

20

de 20,0001
até 100

de 100.0001

até

200.000

1

acima de 200 BAIXO

73.5
- Central triagem de RSU com
estação de transbordo

quantidade de
resíduo em

toneladas/dia

até 5
de 5.0001 até

20

de 20,0001
até 100

de 100.0001

até

200.000

1

acima de 200 MÉDIO

73.6
- Classificação/seleção de RSU
oriundo de coleta seletiva

quantidade de
resíduo em

toneladas/dia

até 5
de 5.0001 até

20

de 20,0001

até 100

de 100.0001

até

200,000
1

acima de 200 BAIXO

73.7 - Estação de transbordo de RSU
quantidade de

resíduo em

toneladas/dia

até 5
de 5.0001 até

20

de 20,0001
até 100

de 100.0001

até

200.000

1

acima de 200 MÉDIO

73.8 - Incineração de RSU
quantidade de

resíduo em

toneladas/dia

até 5
de 5.0001 até

20

de 20,0001
até 100

de 100.0001

até

200,000
1

acima de 200 ALTO

73.9
- Outras formas de tratamento

térmico de RSU

quantidade de
resíduo em

toneladas/dia

até 5
de 5,0001 até

20

de 20,0001
até 100

de 100,0001
até

200,000
1

acima de 200

ALTO

73.10
- Outra forma de destinação de
RSU com aterro, não especificada

quantidade de
resíduo em

toneladas/dia

até 5
de 5,0001 até

20

de 20,0001
até 100

de 100,0001
até

200,000
1

acima de 200 ALTO

73.11
- Outra forma de destinação de
RSU sem aterro, não especificada

quantidade de
resíduo em

toneladas/dia
até 5

de 5.0001 até

20

de 20.0001

até 100

de 100,0001
até

200,000
1

acima de 200 ALTO

73.12 - Usinas de compostagem de RSU
quantidade de

resíduo em

toneladas/dia

até 5
de 5,0001 até

20

de 20,0001

até 100

de 100,0001
até

200,000
1

acima de 200 MÉDIO

73.13 - Coleta e transporte de RSU quantidade de até 5 de 5,0001 até de 20.0001 de 100,0001 acima de 200 " MÉDIO ,0 1
-^-V.
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resíduo em

toneladas/dia

20 até 100 até

200,000
I

74 TRANSPORTE, TERMINAIS, DEPÓSITOS E LOGÍSTICA

74.1

- Transporte rodoviário de produtos
e/ou resíduos perigosos,
inflamáveis e/ou químicos

n. de veículos 1 até 999999 - - - -

ALTO

74.2
- Coleta e transporte de óleo
lubrificante usado ou contaminado

n. de veículos 1 até 999999 - - - - ALTO

74.3

Transporte ferroviário de
produtos e/ou resíduos perigosos,
inflamáveis ou químicos

n. de vagões de
carga

1 até 999999 - - - - ALTO

74.4

Transporte hidroviário de
produtos e/ou resíduos perigosos,
inflamáveis e/ou químicos

n. de

embarcações
1 até 999999 - - - -

ALTO

74.5
- Transporte por dutos (oleodutos,
gasodulos. minerodutos etc)

comprimento
em Km

até 5
de 5,01

até 10

de 10,01
até 20

de 20,01
até 50 acima de 50

ALTO

74.6
- Atracadouro, píer. trapiche ou
similares, ancoradouro

comprimento
em metro

até 100
de 101

até 250

de 251

até 1000

de 1001

até 2500
acima de 2.500 MÉDIO

74.7 - Marina área útil em m2
até 250 de 250,0001

até 1000

de 1000,0001
até 5000

de 5000,0001
até 10000

acima de 10.000

MÉDIO

74.8 - Heliponto área útil em m2
até 100

de 100,0001
até 250

de 250,0001

até 500

de 500,0001
até 1000

acima de 1000
MÉDIO

74.9
- Teleférico comprimento

em Km

até 10
de 10.01

até 20

de 20,01

até 50

de 50.01

até 100
acima de 100 MÉDIO

74.10
Terminal rodoviário de

passageiros
área útil em m2 até 500

de 500,0001
até 1.000

de 1.000 até

2.000

de 2.000 até

5.000
acima de 5.000 MÉDIO

74.11 - Aeródromo, aeroporto e heliporto
área total em

hectares (ha)
até 2,5

de 2,5001
até 5

de 5.0001

até 10

de 10.0001

até 20 acima de 20
ALTO

74.12 - Porto / Complexo portuário
área total em

hectares (ha)
até 2,5

de 2,5001
até 5

de 5,0001
até 10

de 10,0001
até 20 acima de 20 ALTO

74.13 - Terminal de minérios e derivados área útil em m2
até 500

de 500,0001
até 1.000

de

1.000,0001
até 10.000

de

10.000.0001

até 20.000 1
acima de 20.000

ALTO

/ y

'€:*



74.14

74.15

74.16

74.17

74.18

74.19

74.20

74.21

74.22

74.23

74.24

- Terminal de carvão

- Terminal de petróleo e derivados

- Terminal de produtos químicos e
derivados

- Terminal de produtos perigosos

- Terminal de cargas em geral

- Depósito de embalagens vazias de
agrotóxicos

Depósito de agrotóxicos

- Depósito / comércio de óleos
usados.

Armazém / Depósito de produtos
perigosos

Armazém / Depósito de produtos
não perigosos

- Posto de abastecimento próprio
com tanques subterrâneos (depósito
de combustíveis)

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

GOVERNADORIA

área útil em m2

área útil em m2

área útil em m2

área útil em m2

área útil em m2

área útil em m2

área útil em m2

área útil em m2

área útil em m2

área útil em m2

Capacidade de
tancagem em

m3

até 500

até 500

até 500

até 500

até 500

até 250

até 250

até 250

até 250

até 250

até 45

de 500,0001
até 1.000

de 500,0001
até 1.000

de 500.0001

até 1.000

de 500.0001

até 1.000

de 500.0001

até 1.000

de 250.0001

até 500

de 250,0001
até 500

de 250,0001
até 500

de 250,0001
até 500

de 250,0001
até 500

de 45,0001
até 90

de

1.000,0001
até 10.000

de

1.000,0001
até 10.000

de

1.000,0001
até 10.000

de

1.000,0001
até 10.000

de

1.000,0001
até 10.000

de 500,0001
até 1.000

de 500,0001
até 1.000

de 500.0001

até 2.000

de 500,0001
até 1.000

de 500,0001
até 1.000

de 90,0001
até 135

de

10.000,0001
até 20.000

de

10.000.0001

até 20.000

de

10.000,0001

até 20.000

de

10.000,0001

até 20.000

de

10.000,0001

até 20.000

de 1000,0001
até 2.000

de 1.000,0001
até 4.000

de 2.000,0001

até 4 .000

de 1.000,0001
até 4.000

de 1.000,0001
até 4.000

de 135.0001

até 180

acima de 20.000 ALTO

acima de 20.000
ALTO

acima de 20.000 ALTO

acima de 20.000

ALTO

acima de 20.000 MÉDIO

acima de 2.000 ALTO

acima de 4.000 ALTO

acima de 4.000 MÉDIO

acima de 4.000
ALTO

acima de 4.000 BAIXO

acima de 180
MÉDIO

/ - y.
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75 CONSTRUÇÃOCIVIL E INFRAESTRUTURA

75.1 - Rodovias e ferrovias

Distância em

km

(quilômetro)

de 0,0001 até
99999

- - - -

ALTO

75.2
- Abertura de ramal

Distância em

km

(quilômetro)

de 0,0001 até
99999 - - - - MÉDIO

75.3 Construção e/ou pavimentação de
vias públicas

Distância em km

(quilômetro)

de 0,0001 até
99999

MÉDIO

75.4 - Pontes, viadutos e elevados

Distância em

km

(quilômetro)
até 0,15

de 0.1501 até

0.3

de 0,3001 até
0,5

de 0.5 até 1
acima de 1

MÉDIO

75.5 - Terraplenagem
Área Útil em ha

(hectare)
atél de 1,0001 até 5

de 5,000 late
10

de 10,0001
até 20

acima de 20 MÉDIO

75.6 - Barragens de irrigação
Área Inundada

em ha (hectare)
até 10

de 10.0001 até

25

de 25,0001
até 50

de 50. 0001

de 100
acima de 100 ALTO

75.7 - Barragens de saneamento
Área Inundada

em ha (hectare)
até 10

de 10,0001 até
25

de 25,0001
até 50

de 50, 0001
de 100

acima de 100 ALTO

75.8
Outras Barragens não

especificadas
Área Inundada

em ha (hectare)
até 10

de 10.0001 até

25

de 25,0001
até 50

de 50. 0001

de 100
acima de 100 ALTO

75.9 - Canais de navegação.
Distância em

km

(quilômetro)
até 5

de 5.0001 até

20

de 20,0001
até 50

de 50,0001
até 150

acima de 150 ALTO

75.10 - Canais para drenagem
Distância em

km

(quilômetro)
até 2

de 2.0001 até

10

de 10,0001
até 20

de 20,0001
até 30

acima de 30 ALTO

75.11 - Canais para irrigação.
Distância em

km

(quilômetro)
até 5

de 5,0001 até
20

de 20,0001
até 40

de 40,0001
até 60

acima de 60 ALTO

75.12 - Retificação de cursos d'água
Distância em

km

(quilômetro)
até 2 de 2,0001 até 5

de 5,0001 até
10

de 10,0001
até 15

acima de 15

75.13 - Canalização de curso d'água
Distância em

km

(quilômetro)
até 3

de 3,0001 até
10

de 10,0001
até 20

de 20,0001
até 30

acima de 30 ALTO

75.14
- Abertura de barras, embocaduras

Área Útil em ha
(hectare)

até 10
de 10,0001 até

20

de 20,0001
até 30

de 30 até 90 admíPde 90
7 -~, -7 /

^ ALTO
//J)yy' y' •) y y
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e transposição de bacias

75.15
- Usinas de produção de concreto
pré-misturado.

Área Útil em ha
(hectare)

até 1 de 1,0001 até 3
de 3.0001 até

10

de 10,0001
até 30

acima de 30 MÉDIO

75.16
- Usinas de produção de concreto
asfáltico

Área Útil em ha
(hectare)

até 1 de 1,0001 até 3
de 3.0001 até

10

de 10,0001
até 30

acima de 30 ALTO

75.17
- Perfuração de poço tubular
profundo

Metros até 25
de 25,0001 até

50

de 50.0001

até 75

de 75.0001

até 100
acima de 100 MÉDIO

75.18 - Transposição de corpos d"água
Distância em km

(quilômetro)
até 2 de 2,0001 até 5

de 5,0001 até
10

de 10,0001
até 15

acima de 15 ALTO

75.19 - Contenção de orla fluvial:
Distância em

km

(quilômetro)
até 2 de 2,0001 até 5

de 5,0001 até

10

de 10,0001

até 15
acima de 15 MÉDIO

75.20

- Construção e ampliação de
escolas, quadras de esportes, feira
coberta, praças, campo de futebol,
camping, hipódromo, centro de
eventos, centro de convivência,
igrejas, templo religiosos, creches,
centro de inclusão digital e
congêneres, com área superior a
1,0 (uma) hectare

Área Útil em ha
(hectare)

de 1,0001 até 2 de 2,0001 até 5
de 5,0001 até

10

de 10,0001
até 50

acima de 50 BAIXO

75.21 - Unidade prisional.
Área Útil em ha

(hectare)
até 1

de 1.0001 até

10

de 10.0001

até 20

de 20.0001

até 50
acima de 50 ALTO

75.22 - Distribuição de gás canalizado
Distância em

km

(quilômetro)

até 0,5
de 0,5 até 1 de 1,0001

até 2

de 2.0001

até 5
acima de 5

ALTO

75.23

Instalação de torre meteorológica,
de televisão, de internet ou de
telefonia móvel

Número de

antenas

(unidade)
até 1

de 2 até

4

de 5 até

10

de 11 até

15
acima de 15 BAIXO

76

SERVIÇOS DEUTILIDADE PÚBLICA •/

.-/ s y /l 7/
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76.1

- Sistema de Esgotamento Sanitário
(rede coletora, interceptores, ETE,
emissários etc)

População
atendida em

número de

habitantes

(unidade)

até 1.000

de 1.000.0001

até 10.000

de

10.000,0001
até 25.000

de

25.000,0001
até 75.000

acima de 75.000
ALTO

76.2
- Ampliação da rede coletora de
esgoto

Distância em km

(quilômetro)
atél de 1.0001

até 5

de 5,0001
até 10

de 10,0001
até 50

acima de 50

MÉDIO

76.3

- Sistema de Abastecimento de

Água (captação, adutora, ETA,
rede de abastecimento etc)

População
atendida em

número de

habitantes

(unidade)

até 1.000

de 1.000.0001

até 10.000

de

10.000,0001
até 25.000

de

25.000,0001
até 75.000

acima de 75.000
ALTO

76.4
Ampliação da rede de

abastecimento de água

Distância em

km

(quilômetro)

atél
de 1.0001

até 5

de 5,0001
até 10

de 10.0001

até 50

acima de 50
MÉDIO

76.5

- Sistema de drenagem de águas
pluviais (galerias de águas pluviais
subterrâneas e/ou superficiais

Distância em

km

(quilômetro)

atél
de 1.0001

até 10

de 10,0001
até 50

de 50,0001

até 100
acima de 100

BAIXO

76.6

Serviço de coleta e transporte de
resíduos sanitários de fossas e

outros sistemas de tratamentos

N. de veículos 1 até 9999999 - - MÉDIO

77 PRODUÇÃO DEENERGIA

77.1 - Pequena Central Hidrelétrica -
PCH

Área Inundada
em ha (hectare)

até 20
de 25.0001 até

50

de 50,0001
até 100

de 100. 0001

de 200
acima de 200 ALTO

77.2
- Geração de termo eletricidade a
partir de gás natural

Potência em

MW

até 1
de 1,0001

até 10

de 10,0001
até 30

de 30,0001
até 50 acima de 50

MÉDIO

77.3
- Geração de termoeletricidade a
partir de biomassa

Potência em

MW

até 1
de 1,0001

até 10

de 10,0001
até 30

de 30,0001
até 50 acima de 50 MÉDIO

77.4
- Geração de termoeletricidade a
partir de combustível fóssil

Potência em

MW

até 1
de 1,0001

até 10

de 10,0001
até 30

de 30.0001

até 50 acima de 50 ALTO

77.5
- Geração de energia a partir de
fonte eólica

Potência em

MW

até 1
de 1,0001

até 10

de 10,0001
até 30

de 30,0001
até 50 acima de 50 BAIXO

77.6
- Geração de energia a partir de
fonte solar

Potência em

MW
até 1

de 1,0001
até 10

de 10,0001
até 30

de 30,0001
até 50

acima de 50 •? BAIXO

y////? s y
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77.7
- Estação e Subestação de energia
elétrica

Área Útil em ha

(hectare) até 2 de 2,01 até 5
de 5,0late 10

de 10.01 até

25
acima de 25 ALTO

77.8
- Linhas de transmissão e/ou

Distribuição de energia elétrica
Comprimento

em Km

de 0.0001 até

999999999
- - - -

ALTO

78 EMPREENDIMENTOS FUNERÁRIOS

78.1 - Cemitérios
Área Útil em ha

(hectare)
até 2 de 2,0001 até 5

de 5,000 late

10

de 10,0001

até 25 acima de 25 ALTO

78.2 - Crematório
Número de

operações/dia
até 2 de 3 até 5 de 6 até 10 de 11 até 20

acima de 20 ALTO

79 COMÉRCIO

79.1

Depósitos de material de
construção - exceto comercio de
madeira.

área útil em m2 até 150
de 150,0001

até 500

de 500,0001

até 1.000

de 1.000,0001
até 4.000

acima de 4.000 BAIXO

79.2

Depósito de substancias de
emprego imediato na construção
civil

área útil em m2 até 150
de 150,0001

até 500

de 500,0001
até 1.000

de 1.000,0001
até 4.000

acima de 4.000 BAIXO

79.3 Comércio atacadista de bebidas área útil em m2 até 150
de 150,0001

até 500

de 500,0001

até 1.000

de 1.000.0001

até 4.000
acima de 4.000 BAIXO

79.4

Comércio atacadista de defensivos

agrícolas, adubos, fertilizantes e
corretivos do solo

área útil em m2 até 150
de 150,0001

até 500

de 500,0001
até 1.000

de 1.000,0001
até 4.000

acima de 4.000 BAIXO

79.5

Comercio atacadista e/ou varejista
de óleo lubrificante, incluindo
atividade de fracionamento e

acondicionamento associada

área útil em m2 até 150
de 150,0001

até 500

de 500.0001

até 1.000

de 1.000,0001
até 4.000

acima de 4.000 BAIXO

79.6

Comércio atacadista e varejista de
produtos de limpeza, com atividade de
fracionamento e acondicionamento

associada

área útil em m2 até 150
de 150,0001

até 500

de 500,0001
até 1.000

de 1.000,0001

até 4.000
acima de 4.000 BAIXO

79.7
Comércio varejista de combustíveis
para veículos automotores

Capacidade de
armazenamento

(m3)
até 45

de 45,0001 até
90

de 90.0001 =

105

de 105,0001
até 150

acima de 150 MÉDIO

79.8

Comercio atacadista e

distribuidoras de combustíveis para
veículos automotores.

Capacidade de
armazenamento

(m3)
até 150

de 150,0001

até 250

de 250,0001
até 500

de 500 até

750
acima de 750 ALTO

79.9 Comércio de gás liqüefeito de área útil em m2 até 20 de 20.0001 de 100.0001 de 200.0001 acima de 1000 : MÉDIO ,-,
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petróleo (GLP) até 100 até 200 até 1.000

79.10
- Transportador - Revendedor -
Retalhista (TRR)

capacidade de
tancagem em

m3

até 45
de 45.0001

até 90

de 90,0001
até 135

de 135,0001
até 180

acima de 180 MÉDIO

79.11
Comércio varejista de carnes -
açougues

área útil em m2 até 500

de 500,0001
até 1.000

de

1.000.0001

até 2.000

De 2.000 até

5.000

acima de 5.000
BAIXO

79.12
Comércio de substâncias e

produtos químicos e/ou perigosos
área útil em m2 até 500

de 500.0001

até 1.000

de

1.000,0001
até 3.000

de 3.000,0001
até

5.000

acima de 5.000 ALTO

79.13
Comercio varejista e atacadista de
explosivos e artigos pirotécnicos

área útil em m2 até 500
de 500.0001

até 1.000

de

1.000,0001

até 3.000

de 3.000,0001
até

5.000

acima de 5.000 ALTO

79.14

Padarias, confeitarias, pizzaria,
restaurantes. lanchonetes e

similares

área útil em m2 até 250
de 250.0001

até 1.000

de

1.000.0001

até 2.000

de 2.000.0001

até

4.000

acima de 4.000 BAIXO

79.15
- Shopping Center / Mercados /
Supermercado

área útil em m2
até 2.000

de 2.000,0001

até 10.000

de

10.000,0001
até 20.000

de

20.000,0001
até 30.000

acima de 30.000 BAIXO

79.16
Feira de pequenos produtores ou de
artesanato

área útil em m2

de 2.000,0001
até 10.000

de 10.000,0001
até 50.000

de

50.000,0001
até 100.000

acima de

100.000

até 2.000
BAIXO

79.17
Comercio atacadista e varejista em
geral

área útil em m2 até 500

de 500,0001
até 1.000

de

1.000,0001
até 2.000

De 2.000 até

5.000

acima de 5.000 BAIXO

80 SERVIÇOS DIVERSOS

80.1

- Serviços de lavagem, lubrificação
e polimento de veículos
automotores

área útil em m2
até 250

de 250,0001
até 500

de 500,0001
até 1.000

de 1.000,0001
até 2.000 acima de 2.000 MÉDIO

80.2 - Serviços de acabamento com área útil em m2 até 250 de 250,0001 de 500.0001 de 1.000,0001 acima de 2.000 MÉDIO
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tinturaria, tingimento e estamparia
e outros

até 500 até 1.000 até 2.000

80.3 - Serviço de lavanderia área útil em m2
até 250

de 250,0001
até 500

de 500.0001

até 1.000

de 1.000,0001
até 2.000 acima de 2.000 MÉDIO

80.4 - Serviço de lavagem a seco área útil em m2
até 250

de 250,0001
até 500

de 500,0001
até 1.000

de 1.000,0001
até 2.000 acima de 2.000 BAIXO

80.5

- Serviços de acabamento com
tinturaria, tingimento e estamparia
e outros

área útil em m2
até 250

de 250,0001
até 500

de 500.0001

até 1.000

de 1.000,0001
até 2.000 acima de 2.000 MÉDIO

80.6
Serviços de conserto e

recondicionamento de bateria
área útil em m2

até 250
de 250,0001

até 500

de 500.0001

até 1.000

de 1.000.0001

até 2.000 acima de 2.000 BAIXO

80.7

Serviços de galvanoplastia.
metal ização, cromagem.
niquelagem, purificação de metais
e outros.

área útil em m2
até 250

de 250,0001
até 500

de 500.0001

até 1.000

de 1.000.0001

até 2.000 acima de 2.000 ALTO

80.8

- Serviços de pinturas industriais
e/ou eletrostáticas, lanternagem.
funilaria, e pintura de veículos

área útil em m2
até 250

de 250.0001

até 500

de 500.0001

até 1.000

de 1.000.0001

até 2.000 acima de 2.000 ALTO

80.9 - Serviço de jateamento de areia área útil em m2
até 250 de 250,0001

até 500

de 500.0001

até 1.000

de 1.000.0001

até 2.000
acima de 2.000 MÉDIO

80.10
Serviços de dedetização,

desratização e descupinização
área útil em m2

até 250
de 250,0001

até 500

de 500.0001

até 1.000

de 1.000,0001
até 2.000 acima de 2.000 BAIXO

80.11
- Serviços de carga e recarga de
extintores de incêndio

área útil em m2
até 250 de 250,0001

até 500

de 500,0001
até 1.000

de 1.000,0001
até 2.000

acima de 2.000 BAIXO

81 ALOJAMENTO E LAZER

81.1

- Hotéis, Apart-Hotéis, Motéis,
Albergues, pensões, pousadas e
congêneres - Sem Caldeira, Grupo
gerador, Cozinha e/ou piscina.

área útil em m2
até 250

de 250,0001
até 1.000

de

1.000,0001
até 10.000

de

10.000,0001
até 20.000

acima de 20.000 BAIXO

81.2

- Hotéis, Apart-Hotéis, Motéis,
Albergues, pensões, pousadas e
congêneres - Com Caldeira e/ou
Grupo gerador e/ou Cozinha e/ou

área útil em m2
até 250

de 250,0001
até 1.000

de

1.000,0001
até 10.000

de

10.000,0001
até 20.000

acima de 20.000 BAIXO

y
tf -' •
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piscina.

81.3 - Parque temático área útil em m2
até 250

de 250.0001

até 1.000

de

1.000,0001
até 10.000

de

10.000,0001
até 20.000

acima de 20.000 BAIXO

81.4
Hotel de Ecoturismo/hotel

fazenda
área útil em m2

até 250
de 250.0001

até 1.000

de

1.000,0001
até 10.000

de

10.000,0001
até 20.000

acima de 20.000 BAIXO

81.5
- Casas de entretenimento e lazer

(Ambiente fechado)
área útil em m2

até 250
de 250.0001

até 500

de 500.0001

até 1.000

de 1.000,0001
até 2.000 acima de 2.000 BAIXO

81.6

Autódromo. kartódromo,
Hipódromo. pista de MotoCross,
pista de aeromodelismo, pista de
aeroclube, desde que instalados em
área urbana

área útil em m2
até 250

de 250.0001

até 1.000

de

1.000.0001

até 10.000

de

10.000,0001
até 20.000

acima de 20.000 BAIXO

81.7 - Cozinha Industrial área útil em m2
até 250

de 250.0001

até 500

de 500,0001
até 1.000

de 1.000,0001
até 2.000 acima de 2.000 BAIXO

81.8 - Balneários área útil em m2
até 250 de 250.0001

até 1.000

de 1.000,0001
até 10.000

de 10.000,0001
até 20.000 acima de 20.000 BAIXO

81.9 - Complexo turístico área útil em m2
até 250

de 250.0001

até 1.000

de

1.000,0001
até 10.000

de

10.000,0001
até 20.000

acima de 20.000 BAIXO

81.10 - Teatros, cinemas e similares área útil em m2
até 250

de 250,0001
até 1.000

de

1.000,0001

até 5.000

de 5.000,0001
até 10.000 acima de 10.000 BAIXO

81.11 - Festival de praia área útil em m2
até 250

de 250,0001
até 1.000

de

1.000,0001
até 10.000

de

10.000,0001
até 20.000

acima de 20.000 BAIXO

81.12
- Clubes sociais, esportivos e
similares

área útil em m2
até 250

de 250.0001

até 1.000

de

1.000.0001

até 10.000

de

10.000,0001
até 20.000

acima de 20.000 BAIXO

?
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81.13 - Hotel flutuante área útil em m2
até 100

de 100.0001

até 250

de 250,0001
até 500

de 500,0001
até 1.000 acima de 1.000 MÉDIO

81.14 - Restaurante flutuante área útil em m2
até 250

de 250.0001

até 1.000

de

1.000.0001

até 10.000

de

10.000.0001

até 20.000
acima de 20.000 MÉDIO

81.15 - Alojamento flutuante área útil em m2
até 100

de 100.0001

até 250

de 250,0001
até 500

de 500.0001

até 1.000 acima de 1.000 MÉDIO

82 SERVIÇOS MÉDICOS E VETERINÁRIOS

82.1

- Hospitais, sanatórios, clínicas
médicas, maternidades, casas de
saúde. policlínicas - com
procedimentos complexos

área útil em m2
até 1.000

de 1.000.0001

até 5.000

de

5.000,0001
até 10.000

de

10.000.0001

até 30.000
acima de 30.000 MÉDIO

82.2

- Hospitais, sanatórios, clínicas
médicas, maternidades, casas de
saúde. policlínicas - sem
procedimentos complexos

área útil em m2 até 1.000
de 1.000,0001

até 5.000

de

5.000,0001
até 10.000

de

10.000.0001

até 30.000
acima de 30.000 BAIXO

82.3

- Laboratórios de análises clínicas,
radiológicas. químicas, físico-
químicas, microbiológicas.
toxicológicas e ambientais.

área útil em m2 até 250
de 250,0001

até 500

de 500,0001
até 2.000

de 2000,0001
até 10.000 acima de 10.000 MÉDIO

82.4 - Hospitais e clínicas veterinárias
área útil em m2 até 250

de 250,0001
até 500

de 500,0001
até 2.000

de 2000.0001

até 10.000 acima de 10.000 BAIXO

83 PARCELAMENTO DO SOLO

83.1
Condomínio habitacional

horizontal.

área total em

hectares (ha)
até 1 de 1,0001 até 5

de 5,0001 até
10

de 10,0001
até 50

acima de 50 ALTO

83.2
Condomínio Comercial

horizontal.

área total em

hectares (ha)
até 1 de 1,0001 até 5

de 5,0001 até
10

de 10,0001
até 50

acima de 50 ALTO

83.4 - Condomínio Vertical comercial
N.de

comércios
até 10 de 10 até 20 de 21 até 50 de 51 até 100 acima de 100 ALTO

83.5 - Condomínio Vertical residencial
N.de

apartamentos
até 10 de 10 até 20 de 21 até 50 de 51 até 100 acima de 100 ALTO

83.6 Loteamentos para fins área total em até 10 de 10 até 20 de 21 até 50 de 51 até 100 acima de 100 ' ALTO ^?
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residenciais ou comerciais hectares (ha)

83.7

- Loteamentos de chácaras e sítios

de lazer em áreas de expansão
urbana

área total em

hectares (ha)
até 1 de 1,0001 até 5

de 5.0001 até

50

de 50,0001
até 100

acima de 100 ALTO

83.8
- Regularização de loteamentos já
existentes

área total em

hectares (ha)
até 1 de 1,0001 até 5

de 5.0001 até

10

de 10,0001
até 50

acima de 50 ALTO

84 AGRICULTURA, SILVICULTURA E CRIAÇÃO DE ANIMAIS

84.1

- Culturas de café. laranja, limão,
uva e outras culturas

permanentes.

Área Útil em ha
(hectare)

até 50
de 50,0001 até

240

de 240,0001

até 1.000

de 1.000,0001
até 5.000

acima de 5.000 BAIXO

84.2

- Culturas de algodão, arroz, cana-
de-açúcar, feijão, milho, soja
e outras culturas temporárias.

Área Útil em ha
(hectare)

até 50
de 50,000 late

240

de 240,0001

até 1.000

de 1.000,0001
até 5.000 acima de 5.000 BAIXO

84.3 - Projetos de silvicultura
Área Útil em ha

(hectare)
até 500

de 500,0001
até 2.000

de

2.000,0001
até 5.000

de 5.000,0001
até 10.000

acima de 10.000 BAIXO

84.4

Criação de suínos - regime de
confinamento - Com sistema de

manejode dejetos líquidos

Número de

cabeças/criação
(unidade)

até 500
de 501 até

1.000

de 1001 até

2.000

de 2.001 até

3.000
acima de 3.000 MÉDIO

84.5

Criação de bovinos confinados -
regime de confinamento - Com
sistema de manejo de dejetos
líquidos

Número de

cabeças/criação
(unidade)

até 500
de 501 até

1.000

de 1001 até

2.000

de 2.001 até

5.000
acima de 5.000 MÉDIO

84.6

Criação de outros animais de
grande porte confinados - regime
de confinamento - Com sistema de

manejo de dejetos líquidos

Número de

cabeças/criação
(unidade)

até 500
de 501 até

1.000

de 1.001 até

2.000

de 2.001 até

5.000
acima de 5.000 MÉDIO

84.7 Criação de eqüinos Áreaútil (ha) até 100
de 100,0001

até 240

de 240.0001

até

1.000

de 1.000,0001
até 1.500

acima de 1.500 BAIXO

84.8 Criação de caprinos e ovinos
Número de

cabeças/criação
(unidade)

até 1.000
de 1.001

até 2.000

de 2.001 até

2.000

de 2.001 =

3.000
acima de 3.000 BAIXO

84.9

Avicultura para postura e abate
(frango, codorna, pinto de um dia,
ovos e outros)

Número de aves até 1.000
de 1.001

até 5.000

de 5.001 até

10.000

de 10.001 até

20.000
acima de 20.000 BAIXO

84.10 Criação de aves, exceto galináceos Número de aves até 1.000
de 1.001

até 5.000

de 5.001 até

10.000

de 10.001 até

20.000
acima de 20.000 BAIXO

-

84.11 Apicultura Número de até 300 de 301 até 500 de 501 até de 1.001 até acima de 1500 C BAIXO A
7/7-5///^/
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colméias

(unidade)
1.000 1.500

84.12 C unicultura Áreaútil (m2) até 500
de 500,0001

até 1.000

de

1.000,0001
até 2.000

de 2.000.0001

até 5.000
acima de 5.000 BAIXO

85 ATIVIDADES FLORESTAIS

85.1 - Manejo Florestal Sustentável
Área Útil em ha

(hectare)
0,0001 a
9999999

- - - - BAIXO

85.2 - Manejo Agrossilvopastoril
Área Útil em ha

(hectare)
até 50

de 50,0001 até

240

de 240,0001
até 1.000

de 1.000.0001

até 5.000 acima de 5.000 BAIXO

85.3 - Manejo Agroflorestal
Área Útil em ha

(hectare)
até 50

de 50.0001 até

240

de 240,0001
até 1.000

de 1.000.0001

até 5.000 acima de 5.000 BAIXO

86 AQUICULTURA

86.1

Piscicultura em tanque escavado,
represa, barragem ou tanques
elevados

Área Útil em ha
(hectare)

Vide Lei Estadual n. 3.437, de 9 de setembro de 2014. BAIXO

86.2 Piscicultura em tanque escavado
em APP.

Área Útil em ha
(hectare)

Vide Lei Estadual n. 3.437, de 9 de setembro de 2014. BAIXO

86.3

Piscicultura em tanque rede.
inclusive áreas em parques
aquícolas

Volume (m3) Vide Lei Estadual n. 3.437, de 9 de setembro de 2014. BAIXO

86.4
Piscicultura em represa ou
barragem no leito do corpo hídrico

Volume (m3) Vide Lei Estadual n. 3.437, de 9 de setembro de 2014. ALTO

86.5
Piscicultura tipo pesque & pague
ou pesque & solte

Áreaútil(ha) Vide Lei Estadual n. 3.437, de 9 de setembro de 2014. BAIXO

86.6 Ranicultura Áreaútil (m2) até 500
de 500,0001

até 1.000

de 1.000,0001
até 2.000

de 2.000.0001

até 5.000
acima de 5.000 BAIXO

86.7 Estação de larvicultura Áreaútil (m2) até 500
de 500,0001

até 1.000

de

1.000,0001
até 2.000

de 2.000.0001

até 5.000 acima de 5.000 BAIXO

87 CRIAÇÃO ECOMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS SILVESTRES y? ^;>
• >7\ ~ s / y^ y
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87.1 Jardim zoológico

Número de

Animais

(Número total
de animais,
incluindo

matrizes e

nascidos em

cativeiro, ou
abatidos/

comercializados

por ano)

até 100
de 101 até

3000

de 301 até

500

de 501 até

1000
acima de 1000 MÉDIO

87.2

Comercialização de fauna silvestre
nativa e exótica, partes, produtos e
subprodutos.

Número de

Animais

(Número total
de animais,
incluindo

matrizes e

nascidos em

cativeiro, ou
abatidos/

comercializados

por ano)

até 100
de 101 até

3000

de 301 até

500

de 501 até

1000
acima de 1000 BAIXO

87.3
Criador de passeriformes silvestres
nativos.

Número de

Animais

(Número total
de animais,
incluindo

matrizes e

nascidos em

cativeiro, ou
abatidos/

comercializados

por ano)

até 100
de 101 até

3000

de 301 até

500

de 501 até

1000
acima de 1000 BAIXO

87.4
Criadouro científico de fauna
silvestre para fins de pesquisa.

Número de

Animais

(Número total
de animais,
incluindo

matrizes e

nascidos em

cativeiro, ou

até 100
de 101 até

3000

de 301 até

500

de 501 até

1000
acima de 1000 BAIXO

y
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abatidos/

comercializados

por ano)

87.5
Centro de triagem da fauna
silvestre

Número de

Animais

(Número total
de animais.

incluindo

matrizes e

nascidos em

cativeiro, ou

abatidos/

comercializados

por ano)

até 100
de 101 até

3000

de 301 até

500

de 501 até

1000
acima de 1000 BAIXO

87.6 Mantenedor de fauna silvestre.

Número de

Animais

(Número total
de animais.

incluindo

matrizes e

nascidos em

cativeiro, ou

abatidos/

comercializados

por ano)

até 100
de 101 até

3000

de 301 até

500

de 501 até

1000
acima de 1000 BAIXO
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ANEXO II

Tabelas de valores da TLP, TLI e TLO dos empreendimentos e atividades em geral (com exceção daqueles especificados nos anexos III a XXXV)

PORTE POTENCIAL POLUIDOR TLP (em UPFs) TLI (em UPFs) TLO (em UPFs)

Mínimo

Baixo 8 8
8

Médio
10 10 10

Alto
12 12 12

Pequeno

Baixo
10 10 16

Médio
14 14 20

Alto
25 25 40

Médio

Baixo
18 18 25

Médio
30 30 75

Alto
100 100 290

Grande

Baixo
45 45 90

Médio
160 160 380

Alto
250 250 580

Excepcional

Baixo
160 160 530

Médio
270 270 620

Alto 570 570 1200
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ANEXO III

Tabela de valores da TLP, TLI e TLO das atividades e empreendimentos descritos nos ITENS 2 e 3 do ANEXO I
( exceto ITEM 3.9).

PORTE
POTENCIAL

POLUIDOR

TLP

(em UPFs)
TLI

(em UPFs)
TLO

(em UPFs)

Mínimo Alto
150 150 150

Pequeno Alto
280 280 280

Médio Alto
400 400 400

Grande Alto 650 650 650

Excepciona
1

Alto
800 800 1400
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ANEXO IV

Tabela de valores da TLP, TLI e TLO das atividades e empreendimentos descritos no ITEM 4 do ANEXO 1.

PORTE
POTENCIAL

POLUIDOR

TLP

(em UPFs)
TLI

(em UPFs)
TLO

(em UPFs)

Mínimo Alto
36 36 48

Pequeno Alto
63 63 84

Médio Alto 99 99
132

Grande Alto
162 162 216

Excepcional Alto
280 280 280
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ANEXO V

Tabela de valores da TLP, TLI e TLO da atividade descrita no ITEM 3.9 do ANEXO I

PORTE
POTENCIAL

POLUI DOR

TLP

(em UPFs)
TLI

(em UPFs)
TLO

(em UPFs)

- Alto 200 200 300 UPFs por draga

ANEXO VI

Tabela de valores da TLP, TLI e TLO das atividades e empreendimentos descritos nos ITEM 5.1 do ANEXO I.

PORTE POTENCIAL POLUIDOR
TLP

(em UPFs)
TLI

(em UPFs)
TLO

(em UPFs)

Mínimo Alto 45 45 45

Pequeno Alto 108 108 144

Médio Alto 225 225 300

Grande Alto 362 362 724

Excepcional Alto
1500 1500 2200
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ANEXO VII

Tabela de valores da TLP, TLI e TLO das atividades e empreendimentos descritos nos itens 5, 6, 7, 9, 10, 11 e 12 do ANEXO I (com exceção do item 5.1)

PORTE POTENCIAL POLUIDOR
TLP

(em UPFs)
TLI

(em UPFs)
TLO

(em UPFs)

Mínimo

Baixo 8 8 8

Médio 10 10 10

Alto 12 12 12

Pequeno

Baixo 10 10 10

Médio 14 14 14

Alto 18 18 18

Médio

Baixo 16 16 16

Médio 22 22 22

Alto 24 24 24

Grande

Baixo 50 50 110

Médio 60 60 140

Alto 80 80 170

Excepcional

Baixo 55 55 130

Médio 70 70 160

Alto 80 80 190
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ANEXO VIII

Tabela de valores da TLP, TLI e TLO das atividades e empreendimentos descritos no ITEM 8 do ANEXO I

PORTE POTENCIAL POLUIDOR
TLP

(em UPFs)
TLI

(em UPFs)
TLO

(em UPFs)

Mínimo Alto 20 20 40

Pequeno Alto 25 25 60

Médio Alto 35 35 190

Grande Alto 60 60 300

Excepcional Alto 90 90 500

ANEXO IX

Tabela de valores da TLP. TLI e TLO das atividades e empreendimentos descritos no ITEM 13 do ANEXO I

PORTE POTENCIAL POLUIDOR
TLP

(em UPFs)
TLI

(em UPFs)
TLO

(em UPFs)

Mínimo Alto 20 20 40

Pequeno Alto 25 25 60

Médio Alto 35 35 200

Grande Alto 100 100 450

Excepcional Alto 350 350 1100
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ANEXO X

Tabela de valores da TLP, TLI e TLO das atividades e empreendimentos descritos no ITEM 17 do ANEXO I

PORTE POTENCIAL POLUIDOR
TLP

(em UPFs)
TLI

(em UPFs)
TLO

(em UPFs)

Mínimo

Baixo 5 5 5

Médio 10 10 30

Alto 40 40 120

Pequeno

Baixo 8 8 18

Médio 20 20 60

Alto 60 60 170

Médio

Baixo 25 25 50

Médio 45 45 150

Alto 90 90 250

Grande

Baixo 35 35 100

Médio 60 60 240

Alto 120 120 400

Excepcional

Baixo 55 55 150

Médio 100 100 340

Alto 160 160 530
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ANEXO XI

Tabela de valores da TLP, LI E LO das atividades e empreendimentos descritos nos ITENS 70, 71, 72 e 73 do

ANEXO I

PORTE POTENCIAL POLUIDOR
TLP

(em UPFs)
TLI

(em UPFs)
TLO

(em UPFs)

Mínimo

Baixo
8 8 8

Médio
10 10 10

Alto
12 12 20

Pequeno

Baixo
10 10 16

Médio
14 14 14

Alto
30 30 60

Médio

Baixo
40 40 40

Médio
75 75 75

Alto
130 130 290

Grande

Baixo
125 125 125

Médio
160 160 160

Alto
380 380 910

Excepcional

Baixo
280 280 280

Médio
380 380 380

Alto
700 700 1400

>?- . . yO
7yy2y/y\/y
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ANEXO XII

Tabela de valores da TLP, TLI e TLO do empreendimento descrito no ITEM 74.5 do ANEXO I

PORTE
POTENCIAL

POLUIDOR

TLP

(em UPFs)
TLI

(em UPFs)
TLO

(em UPFs)

Mínimo
Alto 280 280 280

Pequeno
Alto 380 380 380

Médio
Alto 500 500 500

Grande
Alto 700 700 700

Excepcional
Alto 900 900 900

ANEXO XIII

Tabela de valores da LP, LI e LO dos empreendimentos descritos nos ITENS 74.6 a 74.9 do ANEXO I

PORTE
POTENCIAL

POLUIDOR

TLP

(em UPFs)
TLI

(em UPFs)
TLO

(em UPFs)

Mínimo
Médio

10 10 10

Pequeno
Médio

15 15 15

Médio
Médio

30 30 30

Grande
Médio 50 50 50

Excepcional
Médio 70 70 70

y.js ? •?
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ANEXO XIV

Tabela de valores da TLP, TLI e TLO do empreendimento descrito no ITEM 74.10 do ANEXO I

PORTE
POTENCIAL

POLUIDOR

TLP TLI

(em UPFs) (em UPFs)
TLO

(em UPFs)

Mínimo
Médio 50 50 70

Pequeno
Médio 70 70 120

Médio
Médio 100 100 200

Grande
Médio 150 150 280

_ . , Médio
Excepcional

1

200 200 380

ANEXO XV

Tabela de valores da TLP, TLI e TLO das atividades e empreendimentos descritos no ITEM 74.11 do ANEXO I

PORTE
POTENCIAL

POLUIDOR

LP LI LO

Mínimo
Alto 125 125 270

Pequeno
Alto 160 160 380

Médio
Alto 280 280 620

Grande
Alto 700 700 1500

Excepcional
Alto 900 900 1900

y+ 1



«SfVit.

T

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
GOVERNADORIA

ANEXO XVI

Tabela de valores da TLP, TLI e TLO dos empreendimentos descritos no ITEM N. 74.12 do

ANEXO I

PORTE
POTENCIAL

POLUIDOR

TLP

(em UPFs)
TLI

(em UPFs)
TLO

(em UPFs)

Alto
Mínimo

125 125 125

Pequeno
Alto 160 160 160

Médio
Alto 280 280 380

^ A A,t0Grande
380 380 1100

_ . . 1 Alto
Excepcional

700 700 1500

ANEXO XVII

Tabela de valores da TLP, TLI e TLO das atividades e empreendimentos descritos nos itens 74.13 a 74.18 do

ANEXO I

PORTE

Mínimo

Pequeno

POTENCIAL

POLUIDOR

Médio

Alto

Médio

TLP

(em UPFs)

60

100

70

TLI

(em UPFs)

60

100

70

TLO

(em UPFs)

60

100
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Alto
160 160 160

Médio

Médio
80 80 80

Alto
200 200 200

Grande

Médio
100 100 100

Alto
250 250 250

Excepcional
Médio

220 220 220

Alto
310 310 310

ANEXO XVIII

Tabela de valores da TLP, TLI e TLO do empreendimento descritos no ITEM N. 74.19 do

ANEXO I

PORTE
POTENCIAL

POLUIDOR

TLP

(em UPFs)
TLI

(em UPFs)
TLO

(em UPFs)

Mínimo
Alto

2 2 2

Pequeno
Alto

4 4 4

Médio
Alto

6 6 6

Grande
Alto

8 8 8

Excepcional
Alto

10 10 10
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ANEXO XIX

Tabela de valores da TLP, TLI e TLO do empreendimento descritos nos ITENS N. 74.20 a 74.23 do

ANEXO I

PORTE POTENCIAL POLUIDOR
TLP

(em UPFs)
TLI

(em UPFs)
TLO

(em UPFs)

Mínimo

Baixo 5 5 5

Médio 10 10 30

Alto 40 40 40

Pequeno

Baixo 8 8 8

Médio 20 20 20

Alto 60 60 60

Médio

Baixo 25 25 25

Médio 40 40 40

Alto 90 90 90

Grande

Baixo 35 35 35

Médio 60 60 60

Alto 120 120 120

Excepcional

Baixo 55 55 55

Médio 100 100 100

Alto 160 160 160
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ANEXO XX

Tabela de valores da LP, LI E LO do empreendimento descrito no item 74.24 do ANEXO I

PORTE
POTENCIAL

POLUIDOR

TLP

(em UPFs)
TU

(em UPFs)
TLO

(em UPFs)

Mínimo
Médio

10 10 10

Pequeno
Médio

15 15 15

Médio
Médio

30 30 30

Grande
Médio 50 50 50

Excepcional
Médio 70 70 70

ANEXO XXI

Tabela de valores da TLP, TLI e TLO do empreendimento descrito no ITEM 75.1 do ANEXO I

PORTE
POTENCIAL

POLUIDOR

TLP

(em UPFs)
TLI

(em UPFs)
TLO

(em UPFs)

Pequeno Alto
200 200

120 UPFs+ 60 UPFs por
quilômetro (km) de

rodovia

ANEXO XXII

Tabela de valores da TLP, TLI e TLO do empreendimento descrito no ITEM 75.2 do ANEXO I

PORTE
POTENCIAL

POLUIDOR

TLP

(em UPFs)
TLI

(em UPFs)
TLO

(em UPFs).
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Pequeno Alto

1

50 50
50 UPFs + 5 UPFs por

quilômetro (km) de ramal
aberto

ANEXO XXIII

Tabela de valores da TLP, TLI e TLO do empreendimento descrito no ITEM 75.3 do ANEXO I

PORTE
POTENCIAL

POLUIDOR

TLP

(em UPFs)

TLI

(em UPFs)
TLO

(em UPFs)

Pequeno Alto
200 200

80 UPFs+ 60 UPFs por
quilômetro (km) de via
pública construída e/ou

pavimentada

ANEXO XXIV

Tabela de valores da TLP, TLI e TLO da atividade descrita no ITEM 76.6 do ANEXO I

PORTE
POTENCIAL

POLUIDOR

TLP

(em UPFs)
TLI

(em UPFs)
TLO

(em UPFs)

Pequeno A„o | 2° 20
10 UPFs por veículo
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ANEXO XXV

Tabela de valores da TLP, TLI e TLO do empreendimento descrito no ITEM 77.1 do ANEXO 1

PORTE POTENCIAL POLUIDOR TLP (em UPFs) TLI (em UPFs) TLO (em UPFs)

Mínimo Alto 125 125 380

Pequeno Alto
160 160 700

Médio Alto
220 220 1000

Grande Alto
380 380 1200

Excepcional Alto
700 700 1500

ANEXO XXVI

Tabela de valores da TLP, TLI e TLO do empreendimento descrito no ITEM 77.4 do ANEXO I

PORTE POTENCIAL POLUIDOR TLP (em UPFs) TLI (em UPFs) TLO (em UPFs)

Mínimo Alto 220 220 800

Pequeno Alto
380 380 1000

Médio Alto
380 380 1200

Grande Alto
700 700 1500

Excepcional Alto
800 800 1800
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ANEXO XXVII

Tabela de valores da TLP, TLI e TLO do empreendimento descrito no ITEM 77.7 do ANEXO I

PORTE
POTENCIAL

POLUIDOR
LP LI LO

Pequeno Alto
380 380

300 UPFs + 75 UPFs por
quilômetro de linha de

transmissão e/ou

distribuição

ANEXO XXVIII

Tabela de valores da TLP, TLI e TLO do empreendimento descrito no ITEM 87 do ANEXO I

PORTE POTENCIAL POLUIDOR
TLP

(em UPFs)
TLI

(em UPFs)
TLO

(em UPFs)

Mínimo Alto ISENTO ISENTO 1

Pequeno Alto ISENTO ISENTO 1

Médio Alto ISENTO ISENTO 1

Grande Alto ISENTO ISENTO 1

Excepcional Alto ISENTO ISENTO I
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ANEXO XXIX

Tabela de valores da TLP, TLI e TLO do empreendimento descrito no ITEM 84 do ANEXO I

PORTE POTENCIAL POLUIDOR
TLP

(em UPFs)
TLI

(em UPFs)
TLO

(em UPFs)

Mínimo

BAIXO ISENTO ISENTO ISENTO

MÉDIO ISENTO ISENTO ISENTO

Pequeno

BAIXO ISENTO ISENTO ISENTO

MÉDIO ISENTO ISENTO ISENTO

Médio

BAIXO ISENTO ISENTO ISENTO

MÉDIO 10 10 20

Grande

BAIXO 30 30 30

MÉDIO 50 50 50

Excepcional
BAIXO 60 60 60

MÉDIO 90 90 90

ANEXO XXX

TABELA DE VALORRES DA TAXA DE AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL

TIPODE AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL VALOR EM UPF-RO

- Autorização para supressão de vegetação e para intervenção em Área de Preservação Permanente, nos casos previstos na legislação (por área solicitada)
Até 20 hectares . -JSE.NXO
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Acima de 20 hectares até 50 hectares 100 UPFs

Acima de 50 100 UPFs + 5 UPFs por hectare excedente
- Autorização para corte seletivo de árvores

Até 30 árvores 2 UPFs

Acima de 30 árvores até 100 árvores 4 UPFs

Acima de 100 árvores 4 UPFs + 0,04 UPFs por árvore excedente
- Autorização para uso de fogo em queima controlada (por área solicitada)

Até 10 hectares ISENTO

Acima de 10 hectares até 35 hectares 5 UPFs

Acima de 35 hectares 5 UPFs • 8 UPFs por hectare excedente
- Autorização para exploração florestal na modalidade de plano de manejo florestal sustentável com propósito comercial (por área a ser explorada)*

Até 100 hectares 100 UPFs

Acima de 100 hectares 100 UPFs + 2 UPFs por hectare excedente

- Autorização para execução de obras emergenciais
Em zona urbana 60 UPFs

Em zona rural 30 UPFs

- Autorização para transporte rodoviário, ferroviário ou hidroviário intermunicipal de produtos perigosos, inflamáveis ou químicos, bem como de óleo lubrificante
usado ou contaminado (por veículo, vagão de carga ou embarcação)

Embarcação 20 UPFs por embarcação
Veículo ou vagão de carga 10 UPFs por veículo ou vagão

- Autorização para desassoreamento e limpeza de corpos ou cursos d'água (por tamanho em hectare da área a ser desassoreada)
Até 2 hectares 50 UPFs

Acima de 2 hectares 50 UPFs + 0.3 UPFs por hectare excedente
- Outras autorizações ambientais

1 UPF

* A taxa de renovação da autorização ambiental para exploração florestal será calculada com base na área remanescente a ser explorada.

ANEXO XXXI

TABELA DE VALORES DA TAXA DE CERTIDÃO AMBIENTAL

CERTIDÃO VALOR EM UPF-RO

- Certidão de cumprimento de condicionantes de licença, autorização ou Termo
de Ajustamento de Conduta

30
-

- Certidão de regularidade ambiental de atividades e empreendimentos que se
instalaram sem a devida licença ou autorização ambiental /.2o">- yyy

Tyy (,
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- Certidão de inexistência ou existência, nos últimos cinco anos, de infração
ambiental praticada pelo requerente

10

- Certidão de inexiuibilidade de licenciamento 10

- Certidão de inserção ou não de imóvel cm unidade de conservação estadual 10

- Outras certidões ambientais 5

ANEXO XXXII

TABELA DE VALORES DA TAXA DE AVERBAÇÃO

TIPO DE AVERBAÇÃO VALOR EM UPF-RO

- Averbação de retificação da atividade, do local da atividade, do código da
atividade, do prazo de validade da licença ou autorização e outros erros materiais; ISENTO

- Averbação de alteração ou retificação da titularidade: 10

- Averbação de alteração ou retificação do endereço do titular: 10

- Averbação de alteração ou retificação do nome empresarial do titular: 10

- Averbação de alteração do técnico responsável: 10

- Averbação de alteração, inclusão ou exclusão de condições de validade, com base
em parecer técnico superveniente do Órgão Ambiental: ISENTO

- Outras averbações previstas em lei ou regulamento 10

ANEXO XXXIII

Taxa de análise de Estudo de Impacto Ambiental e respectivo Relatório de
Impacto Ambiental - EIA/RIMA

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE VALOR EM UPF-RO

- Análise de EIA/RIMA de atividade ou empreendimento de porte mínimo 60

- Análise de EIA/RIMA de atividade ou empreendimento de porte pequeno 80

- Análise de EIA/RIMA de atividade ou empreendimento de porte médio 120

- Análise de EIA/RIMA de atividade ou empreendimento de porte grande 200

- Análise de EIA/RIMA de atividade ou empreendimento de porte excepcional 260
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ANEXO XXXIV

TABELA DE VALORES DA TAXA DE SERVIÇOS FLORESTAIS

TIPO DE SERVIÇO VALOR EM UPF-RO

- Vistoria prévia para implantação de plano de mane/o florestal sustentável (área projetada)
Até 100 hectares 50 UPFs

Acima de 100 hectares 50 UPFs + 0,35 UPFs por hectare
excedente

- Vistoria para acompanhamento de plano de manejo florestal sustentável (área explorada)
Até 100 hectares 35 UPFs

Acima de 100 hectares 30 UPF + 0,35 UPFs por hectare
excedente

- Vistorias para implantação, acompanhamento e exploração de florestas plantadas (por área a ser vistoriada)
Até 100 hectares 15 UPFs

Acima de 100 hectares 15 UPF + 0,1 UPF por hectare excedente
- Vistoria para verificação e acompanhamento de recuperação de áreas degradadas ou alteradas (por área a sei• vistoriada)

Até 100 hectares 30 UPFs

Acima de 100 hectares 30 UPFs + 0,15 UPFs por hectare
excedente

- Vistoria de áreas vinculadas à reposição florestal ((por área a ser vistoriada)
Até 100 hectares 15 UPFs + 0,15 UPFs por hectare

excedente

Acima de 100 hectares 15 UPFs + 0,15 UPFs por hectare
excedente

- Outras Vistorias Florestais ((por área a ser vistoriada)
15 UPF + 0,35 UPFs por hectare

ANEXO XXXV

TAXA DE SERVIÇOS AMBIENTAIS DIVERSOS

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE VALOR EM UPF-RO

- Desarquivamento de processo de licenciamento 20

Emissão de 2a Via de licenças, autorizações, certidões e documentos em geral
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- Análise de Plano de Controle Ambiental (PCA) 5

- Análise de Relatório de Controle Ambiental(RCA) 5

- Análise de Plano/Projeto de Recuperação de Área Degradada (PRAD) 5

- Análise de Plano/Projeto de Recuperação de Arca Degrada e Alterada (PRADA) 5

- Análise de Relatório Ambiental Preliminar (RAP) 5

- Análise de Relatório Ambiental Simplificado (RAS) 5

- Análise de Relatório de Monitoramento Ambiental (RMA) 5

- Análise de Relatório de Controle Ambiental (RCA) 5

- Análise de Projeto de Monitoramento Ambiental (PMA) 5

- Análise de Estudo de Risco (ER) 5

- Análise de Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) 5

- Análise de Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) 5

- Análise de outros estudos, relatórios, planos e projetos ambientais especificados em regulamento 5


