EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL – ALEXANDRE DE MORAES

Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6672/RR
Numeração Única: 0047705-70.2021.1.00.0000
Requerente: Rede Sustentabilidade

COOPERATIVA DE EXTRATIVISMO MINEIRO ARTESANAL DE
RORAIMA - MINERAR, sociedade de natureza civil, de responsabilidade limitada e sem fins
lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº 11.780.057/0001-77 e na JUCERR sob o nº
1440000774/RR, com sede administrativa localizada na Avenida Abel Monteiro Reis, nº 283A, Bairro Senador Hélio Campos, Boa Vista/RR, CEP nº 69.316-398, representada neste ato
pelo Presidente Lino Oliveira de Carvalho, brasileiro, garimpeiro, inscrito no CPF sob o nº
231.331.732-53 e portador da Cédula de Identidade RG nº 557347-5 SSP/RR, residente e
domiciliado na Avenida Abel Monteiro Reis, nº 283-A, Bairro Senador Hélio Campos, Boa
Vista/RR, CEP 69.316-398, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, por
intermédio de seus advogados subscritores, com endereço profissional ao rodapé, com espeque
no art. 138 e 937, inc. IV, do Código de Processo Civil e art. 124, parágrafo único, do
Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, postular a sua

HABILITAÇÃO COMO AMICUS CURIAE
nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6672, ajuizada pela REDE
SUSTENTABILIDADE em face da Lei nº 1.453, de 8 de fevereiro de 2021, do Estado de
Roraima, por suposta ofensa ao art. 23, incisos VI e VII, ao art. 24, incisos VI e VIII, e § 1º, e
o art. 225, caput e § 1º, incisos IV e V, todos da Constituição Federal, pelas razões de fato e de
direito a seguir expendidas.
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1. SÍNTESE DA AÇÃO

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pela Rede de
Sustentabilidade em face da Lei nº 1.453, de 8 de fevereiro de 2021, do Estado de Roraima, por
suposta ofensa ao art. 23, incisos VI e VII, ao art. 24, incisos VI e VIII, e § 1º, e o art. 225,
caput e § 1º, incisos IV e V, todos da Constituição Federal.

Aduz que a Lei Estadual teria estipulado procedimento de licença de operação
única para autorização de lavra garimpeira no Estado de Roraima, com a dispensa de
apresentação do Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA).

Alude que a Lei teria permitido a utilização do mercúrio nos serviços de lavra
garimpeira, o que afrontaria a Convenção de Minamata sobre Mercúrio, integralizada no Brasil
pelo Decreto nº 9.470/2018.

Concedida a medida cautelar, ad referendum do Plenário desta Suprema Corte,
para suspender os efeitos da Lei nº 1.453/2021, do Estado de Roraima.

É a síntese.

2. PRELIMINARMENTE

2.1.

DA

POSSIBILIDADE

JURÍDICA

DA

INTERVENÇÃO

PROCESSUAL

A figura do amicus curiae encontra amparo na Lei nº 9.868/99, que dispõe sobre
a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade. Vejamos o
§2º, do art. 7º, in verbis:
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“Art. 7o Não se admitirá intervenção de terceiros no processo de ação direta
de inconstitucionalidade.

(...)
§ 2o O relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade
dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir, observado o
prazo fixado no parágrafo anterior, a manifestação de outros órgãos ou
entidades”.

O Código de Processo Civil de 2015 destinou capítulo próprio sobre sua
admissão, dispondo os requisitos que o permitam atuar como terceiro interveniente.

Os pressupostos para a admissão do Amigo da Corte se relacionam com a
matéria e a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia.
A somatória desses requisitos resulta na denominada “Transcendência da Lide”, não se
restringindo, portanto, somente às partes que compõem a relação processual.

Translada-se o dispositivo:
“Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a
especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da
controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento
das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a
participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada,
com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua
intimação”.

No âmbito do controle concentrado de constitucionalidade, a participação de
terceiros é de suma importância na formação do convencimento da Corte Suprema.
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O intuito do amicus curiae não se relaciona com a defesa de interesses
subjetivos, mas sim no fornecimento de elementos essenciais à formação do convencimento do
Órgão Julgador.
Nesse sentido, pontua o jurista Cássio Scarpinella Bueno1:
“(...) o ‘princípio do contraditório’ ganha novos contornos, uma verdadeira
atualização,

transformando-se

em

‘colaboração’,

‘cooperação’

ou

‘participação’. E ‘colaboração’, ‘cooperação’ ou ‘participação’ no sentido
de propiciar, em cada processo, condições ideais de decisão a partir dos
diversos elementos de fato e de direito trazidos perante o magistrado para
influenciar sua decisão.
(...) Nesse sentido, o amicus curiae é (só pode ser) um agente do
contraditório no sentido de ‘colaboração’”.
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Sobre a relevância do amicus curiae, esta Suprema Corte já assentou:
“O amicus curiae é um colaborador da Justiça que, embora possa deter
algum interesse no desfecho da demanda, não se vincula processualmente ao
resultado do seu julgamento. É que sua participação no processo ocorre e se
justifica, não como defensor de interesses próprios, mas como agente
habilitado a agregar subsídios que possam contribuir para a qualificação
da decisão a ser tomada pelo Tribunal. A presença de amicus curiae no
processo se dá, portanto, em benefício da jurisdição, não configurando,
consequentemente, um direito subjetivo processual do interessado”.
(STF - ADI 3460-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, DJe de 11.03.2015)

“Essa interação dialogal entre o Supremo Tribunal Federal e os órgãos e
entidades que se apresentam como amigos da Corte tem um potencial
epistêmico de apresentar diferentes pontos de vista, interesses, aspectos e

1

BUENO. Cassio Scarpinella. Comentários ao Código de Processo Civil. Vol. 1, Editora Saraiva, 1ª ed., São
Paulo, 2017. p. 594-595.

elementos nem sempre alcançados, vistos ou ouvidos pelo Tribunal
diretamente da controvérsia entre as partes em sentido formal, possibilitando,
assim, decisões melhores e também mais legítimas do ponto de vista do Estado
Democrático de Direito”.
(STF - ARE: 1099099 SP 1022527-95.2014.8.26.0564, Relator: EDSON
FACHIN, Data de Julgamento: 17/06/2019, Data de Publicação: 02/10/2020)

“Além disso, destaquei inexistir óbice legal para tanto, apontando que a
medida condiz com o processo constitucional, dado que a interferência de
uma pluralidade de sujeitos, argumentos e visões é essencial e constitui um
excelente instrumento de informação para a Corte Suprema, com subsídios
técnicos, implicações político-jurídicas e elementos os mais variados,
conferindo ao processo um colorido diferenciado, emprestando-lhe caráter
pluralista e aberto, que, a meu ver, não pode ficar restrito ao controle
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concentrado.”
(STF - MS 32.033. Rel. Min. GILMAR MENDES, Redator p/ o Acórdão Min.
Teori Zavascki, Tribunal Pleno, Julgado em 20/06/2013).

Feitas as breves explanações sobre a possibilidade jurídica de sua intervenção,
impende esclarecer que a Postulante preenche os pressupostos autorizadores para a sua
admissão como amicus curiae na presente Ação Direta de Inconstitucionalidade.

2.2.

DOS

REQUISITOS

PARA

A

ADMISSIBILIDADE

DA

COOPERATIVA COMO AMICUS CURIAE

Nos termos do art. 138, do Código de Processo Civil e §2º, do art. 7º, da Lei nº
9.868/1999, os requisitos para a admissão no processo como amicus curiae são i) a
representatividade adequada; ii) relevância da matéria; e iii) especificidade do tema objeto da
demanda ou a repercussão social da controvérsia

2.2.1. Da Representatividade Da Postulante

Em harmonia ao entendimento desta Corte Suprema a representatividade do
Amigo da Corte tem relação com “o seu âmbito espacial de atuação e mais à notória
contribuição que pode ele trazer para o deslinde da questão”2.
A Cooperativa de Extrativismo Mineiro Artesanal de Roraima –
MINERAR é uma sociedade de natureza civil, de responsabilidade limitada e sem finalidade
lucrativa, sendo constituída com o objetivo de extração de minério de metais e pedras preciosas
e o apoio à extração de minerais não-metálicos.

A sua atividade abrange todos os Municípios do Estado de Roraima, tendo
legitimidade para atuar em nome de mais de 2.600 (dois mil e seiscentos) garimpeiros
aguardando a liberação de licenças, de modo a garantir a própria subsistência e de seus
familiares.

A relevância de sua contribuição no presente feito se consubstancia no fato de
ter sob a sua guarda mais de 2.600 (dois mil e seiscentos) garimpeiros, distribuídos em todos
os Municípios de Roraima, direcionando sua atividade na busca pela extração minerária de
forma legal e condizente com as normas constitucionais de proteção do meio ambiente.

Os cooperados, bem como aqueles em fase de integração, têm o anseio de
exercer a atividade garimpeira de forma dinâmica e sustentável, jamais objetivando qualquer
exercício arbitrário de modo a afetar o ecossistema natural e o seu próprio bem-estar.

Considerando o grande impacto da atividade garimpeira no Estado de Roraima,
resta evidente o interesse objetivo da Postulante no implemento da extração legal na região,
pretendendo trazer ao debate elementos essenciais à temática, sobretudo acerca dos reflexos da

2

STF - ARE: 1099099 SP 1022527-95.2014.8.26.0564, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento:
17/06/2019, Data de Publicação: 02/10/2020
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Lei impugnada sobre o serviço de garimpo exercido por seus cooperados e por aqueles que
buscam se licenciar.

São vários os argumentos que embasam a cooperação da Postulante na formação
do convencimento desta Suprema Corte, quais sejam:

a) A distinção entre a Lei nº 1.453/2021 e da Lei Complementar nº
05/1994 (Amapá);

b) Lei nº 1.453/2021 que mantém hígidos os requisitos previstos na
Licença Prévia e Licença de Instalação;

c) A redução da burocracia e peculiaridades do Estado;
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d) Lei nº 1.453/2021 que não exclui o EIA/RIMA;

d) Lei nº 1.453/2021 que condiciona o uso do mercúrio ao
licenciamento ambiental e impõe rigorosos critérios para a sua
adoção.

e) A Constitucionalidade Formal e Material da Lei nº 1.453/2021

A admissão da Postulante, mormente quando a matéria discutida tem pertinência
com as suas atribuições, sobreleva a potencialidade de seus argumentos no resultado do
julgamento.

Desse modo, a Cooperativa de Extrativismo Mineiro Artesanal de Roraima
- MINERAR possui a representatividade adequada seja no tocante a forte abrangência no
território do Estado de Roraima, seja nos elementos essenciais que pode vir a subsidiar o
julgamento por esta Suprema Corte.

2.2.2. Da Relevância Da Matéria e Da Repercussão Social

Consoante entendimento desta Suprema Corte, a relevância da matéria se
verifica “a partir de sua amplitude, bem assim a respectiva transcendência, e de sua nítida
relação com as normas constitucionais”.3

Consoante ao exposto alhures, a atividade garimpeira no Estado de Roraima é
exercida em todos os Municípios, estimando-se que por mais de 40.000 (quarenta mil)
indivíduos em situação de ilegalidade.

Há um forte impacto na economia oriundo do garimpo pelo Estado de Roraima.
Devido a carência de normas dispondo sobre o exercício da extração legal de minerais na
região, resulta-se na falta de retorno financeiro ao próprio Estado, haja vista que a atividade
ilegal não acarreta lucros aos cofres públicos, bem como ainda, reflete substancialmente no
meio ambiental natural, haja vista a ausência de critérios norteadores para o implemento da
lavra sustentável.

A Lei nº 1.453, de 8 de fevereiro de 2021, do Estado de Roraima, dispõe sobre
o Licenciamento para a Atividade de Lavra Garimpeira Estadual, elencando severos
requisitos para a concessão da licença de operação direta.

A matéria de que trata a mencionada Lei Estadual, elaborada pelo Chefe do
Poder Executivo e aprovada pela Assembleia Legislativa, tem grande relevância e
repercussão social no Estado de Roraima, uma vez que a atividade do garimpo é exercida
amplamente em todo o seu território, refletindo significadamente na qualidade de vida das
pessoas no meio urbano e rural, na movimentação do comércio, e sobretudo no meio ambiente
natural.

3

STF - ARE: 1099099 SP 1022527-95.2014.8.26.0564, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento:
17/06/2019, Data de Publicação: 02/10/2020
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Hodiernamente, o Estado de Roraima não possui nenhuma mina de ouro
legalizada, no entanto, a movimentação oriunda da atividade de garimpo é amplamente
considerável, se desdobrando em todos os setores da região.

A repercussão social reside no fato de que em razão da ausência de Lei
regulamentando a atividade de extração minerária, mais de 40.000 (quarenta mil) garimpeiros
se encontram em situação irregular, acabando por resultar na destruição de habitats, risco às
populações locais, além do potencializar a contaminação pela COVID-19.

Portanto, afigura-se emergente uma lei que disponha sobre o licenciamento
ambiental de modo a impor limites à atividade garimpeira na região do Estado de Roraima.

Por derradeiro, a relação constitucional resta insofismável. A Carta Magna, em
seu art. 225, dispõe que é direito de todos o “meio ambiente ecologicamente equilibrado,
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder
Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras
gerações”.
Nos termos do inc. V, do §1º, da CF/88, incumbe ao Poder Público “controlar
a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que
comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente”.

Desse modo, evidenciada está a relevância da matéria, a especificidade do tema
objeto da demanda e a repercussão social da controvérsia, nos moldes do art. 138, do Código
de Processo Civil, hábeis a conferir a legitimidade necessária para a admissão da Postulante
como amicus curiae.
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3. DO MÉRITO

3.1. DA DISTINÇÃO ENTRE A LEI Nº 1.453/2021 (ESTADO DE
RORAIMA) E DA LEI COMPLEMENTAR Nº 05/1994 (ESTADO DO
AMAPÁ) OBJETO DA ADIN Nº 5.475 – AMAPÁ

Basta uma detida leitura da exordial da ADIN nº 6672 para se constatar que o
autor se utiliza do julgamento da ADIN nº 5.475-Amapá, como paradigma e verdadeira causa
de pedir para requerer a declaração de inconstitucionalidade da lei estadual que autoriza a
expedição de uma Licença de Operação Direta para a atividade de lavra garimpeira, por suposta
violação ao art. 24, VI, §§ 1º e 2º, da Carta da República de 1988, em razão da invasão de
competência da União para legislar sobre normas gerais de proteção ao meio ambiente.

Propositadamente ou não, incorre em erro o Autor da ADIN nº 6672, quando
imputa qualquer identidade entre o texto da Lei Roraimense (1.453/2021) e o texto da Lei
Complementar Amapaense (05/1994), cuja inconstitucionalidade do inc. IV e o §7º, do art. 12,
foi declarada pela ADIN nº 5475. Explica-se.

Uma detida leitura da Lei Complementar nº 05/1994 (Amapá) é o suficiente para
se constatar, estreme de dúvidas, que o legislador Amapaense, excluía, afastava, extirpava,
varria do ordenamento jurídico daquele Estado, de maneira expressa, todas as demais licenças
ambientais, quando da expedição da Licença Ambiental Única. É a leitura que se fazia do §7º,
em conjunto com o inc. IV, do art. 12, daquela Lei Complementar:
“Art. 12. O Poder Executivo, no exercício de sua competência, observados os
prazos de validade aqui dispostos, expedirá a Licença ou Autorização
Ambiental caracterizada por fases de implantação das atividades ou
empreendimentos, conforme segue:
(…)

10

IV – LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA (LAU) é expedida com validade de 4
(quatro) a 6 (seis) anos, exclusivamente para as atividades e
empreendimentos dos agronegócios tais como: agricultura, pecuária,
avicultura,

suinocultura,

agroindustriais,

aquicultura,

que poderão ser

extrativismo

e

atividades

desenvolvidas em separado ou

conjuntamente, sendo necessário para tanto somente a expedição de uma
única licença. (…)

§ 7º - Quando se tratar de pedido de Licença Ambiental Única (LA), para a
sua liberação pelo órgão ambiental competente, fica excluída a necessidade
da obtenção das Licenças previstas nos Incisos I, II, III e V”.

As licenças excluídas a que se refere o §7º, quando menciona os incisos I, II, III
e V, são as Licenças Prévia, Instalação, Operação e Autorização Ambiental, o que claramente
não coaduna com a norma geral de proteção ao meio ambiente, estabelecida pela legislação
federal.

Resta clarividente que a Licença Ambiental Única instituída pela Lei Amapaense,
inquinada de inconstitucionalidade, não se confunde com a Licença de Operação Direta, porque
aquela exclui todas as licenças ambientais previstas na norma geral (LP, LI e LO), assim como
a própria Autorização Ambiental, permitindo ao órgão ambiental a intervenção posterior sobre
a atividade licenciada (§§ 8º e seguintes do art. 12), inexistindo qualquer papel preventivo,
contrariando, de fato, os princípios da precaução e do dever de proteção integral do meio
ambiente (art225, §, IV, da CF).

A diferença é que a Lei nº 1.453/2021 não elimina a necessidade de expedição
da Licença de Operação, tampouco exclui os requisitos básicos e as condicionantes ínsitas às
Licenças Prévia e de Instalação (LP e LI). Ao contrário, a citada Lei torna mais rígidos os
requisitos básicos, condicionantes e as medidas de controle ambiental inerentes às Licenças
Prévia e de Instalação, vindo apenas a criar a Licença de Operação Direta como documento
único precedente ao início da atividade.
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Em síntese, o que a Lei impugnada pala ADI nº 6672 fez, em síntese, foi otimizar
as licenças em um documento único, intitulado de Licença de Operação Direta, sem, contudo,
excluir as fases antecedentes, equivalentes às licenças prévia e instalação. Vejamos o texto legal:
“Art. 3º O Licenciamento Ambiental para Atividade de Lavra Garimpeira farse-á por meio de Licença de Operação Direta, a ser expedida pela Fundação
Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos - FEMARH, devendo ser
apresentado estudo ambiental para análise técnica, conforme Termo de
Referência constante no Anexo II desta Lei e que dela é parte integrante.

§1º O estudo ambiental a ser apresentado à Fundação Estadual do Meio
Ambiente e Recursos Hídricos - FEMARH para a solicitação da Licença de
Operação, são:
Plano de Controle Ambiental – PCA e Plano de Recuperação de Áreas
Degradadas - PRAD.

§2º A FEMARH exigirá os estudos ambientais de acordo com o Termo de
Referência do Projeto Ambiental a ser apresentado, dispostos nos Anexos I
e II, respectivamente, desta Lei”.

O anexo II que é parte integrante da Lei Estadual impugnada pela ADI nº 6672,
traz o termo de referência dos projetos ambientais, que exige o Plano de Controle Ambiental
com projeto executivo, descrição geral do empreendimento, características, o diagnóstico
ambiental, os impactos ambientais, documentação cartográfica, cronograma de execução,
representados por uma centena de exigências condicionadoras à expedição da Licença de
Operação Direta, após aprovação da Fundação Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos
– FEMARH. Vejamos:
ANEXO II
Termo de Referência dos Projetos Ambientais
PLANO DE CONTROLE DE AMBIENTAL
Diretrizes Gerais
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O Plano de Controle Ambiental deverá apresentar o Projeto Executivo da(s)
alternativa(s) locacional (ais) e da proposição de recuperação aprovado pela
Coordenadoria do Meio Ambiente e contida no Relatório de Controle
ambiental.
O Plano deverá espelhar, de forma clara, o Empreendimento e sua inserção
no meio ambiente com todas as suas medidas mitigadoras e compensatórias.
OBS 1
: Todos os documentos devem ser assinados pelos respectivos Responsáveis
Técnicos.
OBS 2
: A documentação deverá ser apresentada na ordem em que está relacionada
para aceitação pelo Protocolo da Coordenadoria do Meio Ambiente.
Conteúdo
O conteúdo básico deverá abordar os seguintes itens mínimos e na ordem
abaixo relacionadas:
1- Descrição Geral do Empreendimento
Localização, coordenadas e vias de acesso, contendo a descrição detalhada
de como chegar à área e a sua ilustração com mapa conforme o item 6.1.
2- Caracterização do Empreendimento:
2.1- Extensão da área a ser licenciada e a área a ser minerada;
2.2- Caracterização geológica da jazida, incluindo de forma sintética dados
sobre a reserva existente, o minério e os estéreis;
2.3- Descrição da forma de extração, carregamento e transporte, incluindo o
tipo de equipamento utilizado. Quando houver necessidade de detonações,
deve ser apresentado o Plano de Fogo assinado por profissional habilitado;
2.4- Definição do(s) local(is) de depósito;
2.5- Descrição das etapas do projeto e apresentação do fluxograma da lavra
ao beneficiamento, do projeto;
2.6- Descrição da mão-de-obra direta empregada em cada uma das fases do
empreendimento;
2.7- Projeto executivo da planta da barragem de rejeito e estéril e suas
especificidades pertinentes: descrição do procedimento técnico operacional
para seleção do local e construção, localização no mapa de detalhe da área
destinada a barragem de rejeito e estéril, definido no ítem 6.4;
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2.8- Cronograma execução da implantação do projeto.
3- Diagnóstico Ambiental
3.1- Definição da Área de Influência Direta (AID) – local do Empreendimento
e da Área de Influência Indireta (AII) – região afetada pelo impacto
paisagístico, transporte, poeira, efluentes, ruídos e vibrações. (mapa
conforme definido no item 6.1);
3.2- Direção e intensidade dos ventos e pluviometria;
3.3- Identificação dos mananciais hídricos próximos e respectiva bacia (mapa
e planta conforme definido nos itens 6.1 e 6.4, respectivamente);
3.4- Identificação das Áreas de Preservação Permanente e Reserva Legal na
AID conforme legislação vigente;
3.5- Descrição dos solos e suas relações com a geologia e geomorfologia
local, comentando sobre a susceptibilidade à erosão;
3.6- Caracterização dos ecossistemas existentes na área a ser licenciada,
delimitando-os no mapa definido no item 6.2;
3.7- Informações básicas de cunho sócio- econômico do entorno como:
assentamentos populacionais, indústrias e atividade agropecuária.
4- Impactos Ambientais:
Caracterização dos impactos ambientais gerados nos diferentes ecossistemas
(solo, fauna e flora, água e ar) e impactos decorrentes das diferentes fases do
projeto em decorrência do depósito de rejeito, efluentes líquidos e sólidos
gerados, definindo sua área de influência. Dependendo da fragilidade dos
ecossistemas da região poderá ser solicitada uma área de maior abrangência
a ser definida pelo Órgão Ambiental.
5- Prognóstico da implantação das medidas mitigadoras e compensatórias:
As medidas a serem apresentadas nos subitens abaixo deverão conter
justificativas técnicas e cronograma explícito da implantação das medidas
nas distintas fases do empreendimento e do avanço de lavra e deverão ser
explotadas na planta do item 6.4:
5.1- Descrição das medidas a serem tomadas para a proteção das áreas
protegidas definidas no item 3.4 e identificadas nas Áreas de Influência
Direta e Indireta;
5.2- Discussão em texto claro sobre as medidas as serem implantadas durante
as diferentes fases do empreendimento em decorrência dos impactos
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identificados em cada meio, bem como suas justificativas técnicas,
documentação fotográfica e plotagem nos mapas e plantas descritos no item
6:
• Detalhamento das medidas mitigadoras a serem implantadas visando
minimizar os impactos;
• Detalhamento das medidas compensatórias a serem implantadas visando
compensar os impactos.
5.3- Cronograma de implantação das medidas mitigadoras e compensatórias;
5.4- Proposição para uso futuro, quando do esgotamento da jazida com
apresentação em texto claro, estando de acordo com a configuração
apresentada na planta do item 6.5 da documentação cartográfica.
6- Documentações Cartográficas
Esta série de documentos cartográficos faz parte do escopo básico, os quais
deverão estar adequados ao tamanho da área e balizados com coordenadas
geográficas ou UTM com datum , podendo o empreendedor, se quiser, fazer
o uso de um detalhamento maior. OBS: Todos os documentos devem ser
assinados pelos respectivos responsáveis técnicos.
• Mapa topográfico de situação do empreendimento na região em escala
mínima 1:50.000, ou 1:10.000, contendo a delimitação da AII, vias de acesso,
recursos hídricos, formações florestais e unidades de conservação. No caso
de uso de escala 1:50.000 deve ser apresentado detalhe em croqui com as vias
de acesso, informando distâncias e referências para facilitar o acesso ao local;
• Mapa topográfico da AII em escala mínima 1:25.000, ou 1:10.000, contendo
os diversos tipos de ecossistemas ou formação florestal, classificando-os de
acordo com o IBGE - Levantamento de Recursos Naturais, v. 33, (1986);
• Mapa topográfico geológico da AII em escala mínima 1:25.000, ou 1:10.000,
contendo os diversos tipos de formação geológica;
• Planta planialtimétrica de detalhe em escala mínima 1:10.000 com curvas
de nível a cada 10 metros abrangendo a AID com todos os elementos da
superfície do terreno, contemplando a direção e os limites do avanço de lavra,
local de deposição dos rejeitos e do solo vegetal, áreas de servidão, corpos
d’água, cercas, prédios, poços, formações vegetais e Áreas de Preservação
Permanente. No caso de extração de areia em recurso hídrico deverá ser
apresentada planta batimétrica em escala mínima 1:2.000;

15

• Planta planialtimétrica de configuração final em escala mínima 1:5.000
contendo a vegetação a ser implantada, os itens referentes ao prognóstico e
demais itens pertinentes à recuperação da área com perfis representativos.
7- Equipe Técnica
Relação da equipe técnica responsável, com a devida assinatura e endereço,
com as áreas de atuação de cada componente no relatório.
8- Anexos
8.1 Anotações de Responsabilidade Técnica de todos os profissionais em
relação à elaboração e execução do projeto, cada qual com sua atividade
técnica pertinente;
8.2 No caso de Prefeituras e Autarquias: Declaração do Empreendedor de
que o bem mineral será utilizado apenas em obras públicas e a operação será
executada pelo próprio Órgão Público.
TERMO DE REFERÊNCIA
Para Elaboração de Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD)Atividade de Mineração
I - DESCRIÇÃO GERAL DO EMPREENDIMENTO
- Dados da Empresa;
- Localização da área;
- Situação Legal do Empreendimento.
II - DADOS DO TÉCNICO/EMPRESA RESPONSÁVEL PELA
EXECUÇÃO DO PLANO
- Nome/razão social;
- CPF/CNPJ;
- Título e Registro Profissional;
- Endereço, telefone, e-mail e fax.
III - CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
- Caracterização da substância mineral explorada, método utilizado na sua
extração;
- Informar capacidade instalada, produção anual e vida útil;
- Informar a localização geográfica e acessos para a área do empreendimento,
representando-as em mapa de localização e a planta de detalhe.
IV - PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE DE LAVRA
- Descrição do Plano de lavra, escala de produção;
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- Plano geral da mina e o seu desenvolvimento (se for o caso).
V - SISTEMA DE DISPOSIÇÃO DE ESTÉRIL/REJEITO
VI - ESTRUTURAS DE APOIO
- Descrever as construções na área de lavra (especificar dimensões);
- Informar as fontes de energia e água.
VII - DIAGNÓSTICO AMBIENTAL
Descrever o local do empreendimento e seu entorno, que inclui as áreas de
influência direta e indireta do empreendimento, ilustrando com fotos do local.
Meio físico
: Caracterização quanto à geologia (regional e local), à geomorfologia, aos
tipos de solo, aos recursos hídricos (drenagens superficiais, águas
subterrâneas e posição do lençol freático). Apresentar mapas temáticos
(geologia, geomorfologia, solos, etc.) em escala de 1: 20.000 ou 1:30.000,
contendo todos os elementos e convenções cartográficas presentes dentro da
poligonal da área envolvida.
Meio biótico
: Caracterização qualitativa e quantitativa da flora (vegetação existente
sendo remanescente ou de revegetação, reserva legal e áreas de preservação
permanente) e fauna correlata, descrevendo as inter-relações fauna/flora.
Meio Antrópico
: Informar a dinâmica populacional, uso e ocupação do solo e seus
ordenamentos, atividades econômicas e estrutura produtiva.
VIII - IMPACTOS AMBIENTAIS
Descrever e avaliar os impactos e efeitos ambientais gerados na fase de
implantação, operação, abandono e desativação do empreendimento nas
áreas de influência direta e indireta, enfocando as operações de lavra, o
processo de beneficiamento e os locais de estocagem e deposição, bem como
as outras atividades que direta ou indiretamente causaram impactos sobre os
meios físicos, biótico e sócio- econômico. Desta forma, apresentar as medidas
mitigadoras aos
impactos identificados, principalmente daqueles descritos no PCA.
IX - APTIDÃO E INTENÇÃO DE USO FUTURO
Utilização prevista para determinada área considerando-se o diagnóstico e
os impactos ambientais. Apresentar Plano de desativação (com projetos
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executivos) por exaustão das reservas incluindo cavas e aberturas
subterrâneas, depósitos de estéreis, barragens, áreas industriais e
residenciais e demais impactos ambientais negativos identificados na área do
empreendimento.
X - CONFORMAÇÃO TOPOGRÁFICA E PAISAGÍSTIVA
- Definir os modelos de recuperação e revegetação - Plotar em mapa as áreas
a revegetar e descrever as espécies utilizadas, o espaçamento e as técnicas de
preparo, manejo e conservação do solo, bem como apresentar um plano de
monitoramento do desenvolvimento das mudas e implantação das espécies
vegetais.
- Especificações do viveiro de mudas, substratos e coleta de sementes.
Programa de coleta de espécies vegetais e fonte de propágulos.
XI - PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO
APÓS EXPLORAÇÃO DA ÁREA
Elaborar plano(s) de acompanhamento e monitoramento dos impactos
ambientais decorrentes das atividades do empreendimento, principalmente no
que diz respeito ao monitoramento das águas, de sedimentos e do uso de
produtos químicos, quando for o caso. Devem ser mencionados os
responsáveis pela execução dos planos de acompanhamento e monitoramento,
e de que forma isso deve ser feito. Especificar como serão a proteção e
recuperação ambiental, procedimentos metodológicos, e responsabilidade da
implantação do programa.
XII - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
Elaborar um cronograma de execução do plano de controle ambiental,
demonstrando em que período deve ser executado os procedimentos e os
planos de acompanhamento e monitoramento, durante as fases de instalação,
operação e desativação do empreendimento.
XIII - CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
Apresentar conclusões e/ou recomendações sobre o desenvolvimento e
execução do PRAD.
XIV - BIBLIOGRAFIA
Relacionar as referências bibliográficas utilizadas conforme as normas da
ABNT.
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Veja que o Anexo II, que é parte integrante da Lei impugnada, guarda rigorosa
identidade com os ditames dos incisos I, II e III, do art. 8º, da Resolução nº 237, de dezembro
de 1997, do Conselho Nacional do Meio Ambiente, que trata das três (03) licenças ambientais
(LP, LI e LO), norma essa mencionada na referida ADI como a norma geral federal cuja lei
estadual deva guardar compatibilidade. Senão vejamos a norma federal:
“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”.

Observe-se que o próprio parágrafo único, do art. 8º, da Resolução nº 237, de
dezembro de 1997, do Conselho Nacional do Meio Ambiente, permite a expedição sucessiva
das licenças (LP, LI e LO): Parágrafo único - As licenças ambientais poderão ser expedidas
isolada ou sucessivamente, de acordo com a natureza, características e fase do
empreendimento ou atividade.

Ora, se a própria Lei federal permite a expedição sucessiva das Licenças, ou seja,
de uma vez só, ao invés de uma por uma de forma isolada ao término de cada fase, não há razão
para a expedição de um único documento, intitulado de Licença de Operação Única, que em
seu conteúdo, obedece de forma rigorosa todas as fases do licenciamento ambiental.
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Não podemos nos descurar que, mais importante que a forma e a nomenclatura
do documento, está o conteúdo do ato administrativo, em especial o licenciamento de atividade
causadora de impacto ao meio ambiente. Assim, pouco importa se antes da Licença de
Operação foram expedidas as Licenças de Instalação e Operação, quando as etapas inerentes às
estas últimas licenças foram cumpridas a contento.

Portanto, não houve por parte do legislador estadual roraimense, quando da
edição da Lei nº 1.453/2021, o esvaziamento do procedimento de licenciamento ambiental, mas
tão somente a criação de um procedimento livre de interrupções e demasiada burocracia, haja
vista ser uma praxe dos órgãos da administração pública encarregados pela expedição das
licenças, proceder com intervalos desnecessários entre a expedição de uma licença e a
inicialização da outra.

Trazendo à tona o entendimento esposado pelo Eminente Ministro Gilmar
Mendes, em seu brilhante voto proferido no julgamento da ADI 5475/AP, devemos repensar
essa competência tão diminuta dos Estados em matéria ambiental para possibilitar a
suplementação, em casos peculiares locais ou regionais, que demandem regramento
diferenciado por questões socioeconômicas ou outras razões que justifiquem regramento
específico e mais moderno, tal como o licenciamento simplificado.

Registra o Ministro, que o Supremo Tribunal Federal vem discutindo a respeito
do chamado experimentalismo democrático ou institucional, que propõe maior autonomia
aos demais entes federativos para testar modelos jurídicos e administrativos inovadores e
que possam servir a particularidades, e, eventualmente, conduzir à nacionalização de
questões experimentadas localmente, desde que restem preservados o modelo federal e a
ordem constitucional como um todo.

É importante registrar que, segundo levantamento realizado pelo BIRD,
exemplificativamente, para funcionamento de usina hidrelétrica no Brasil, a média dos prazos
envolvendo o licenciamento seria, em síntese: 1ª fase (termo de referência): 394 dias; 2ª fase
(entrega do estudo de impacto ambiental, a cargo do empreendedor): 220 dias; 3ª fase
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(concessão de licença prévia): 345 dias; 4ª fase (solicitação da licença de instalação, a cargo do
empreendedor): 144 dias; 5ª fase (licença de instalação): 132 dias; e 6ª fase (licença de operação
que também depende da finalização da obra): 1.100 dias.
Apenas a cargo do aparelho estatal – de forma exclusiva –, teríamos: 394 dias
(termo de referência – 1ª fase), somados a 345 dias (concessão de licença prévia – 3ª fase), além
de 132 dias (concessão de licença de instalação – 5ª fase), alcançando cerca de 871 dias (cerca
de 2 anos e 4 meses), isso sem contar o tempo exigido para a licença de operação. Tendo em
conta essas dificuldades operacionais e temporais, o estado de São Paulo editou a Lei 997, de
31 de maio de 1976, versando sobre o licenciamento ambiental simplificado (Silis), que visa a
facilitar procedimentos e diminuir prazos.

Sobre as benesses dessa legislação, mencione-se o apontamento da doutrina:
“Esse licenciamento ambiental é bastante utilizado pelos empreendimentos
de pequeno potencial poluidor. Tanto é fato que a Cetesb publicou balanço
sobre os licenciamentos concedidos no período de 2006-2007 e constatou
aumento de 20% do volume total de solicitações recebidas em tal período.
Dos 34.764 pedidos protocolados no período, 6.316 obtiveram Licença de
Operação (LO) por meio da Silis. O resultado confirma o sucesso desse novo
instrumento de licenciamento, em sistema informatizado, indicado para
atividades de baixo potencial poluidor. (…) O Silis, como se vê, está calcado
na certificação digital. Os empreendimentos de baixo potencial poluidor
poderão, via internet, obter o procedimento simplificado, cujas licenças
(prévia, de instalação e operação) são concedidas com a emissão de um único
documento. Tal balanço foi apresentado na Câmara Ambiental da Indústria
Paulista da Fiesp. Segundo o diretor de Controle de Poluição Ambiental da
Cetesb, Otávio Okano, o novo método superou as metas inicialmente previstas,
atendendo ás exigências empresariais, facilitando e barateando o
licenciamento de novos empreendimentos. A agência de Franca emitiu 542
licenças por esse sistema, ou seja, cerca de 70% do volume de autorizações
para abertura de novas atividades: a agência de Tatuapé, 303; a do Ipiranga,
296; e a de Bauru, 254. O tempo médio para o licenciamento foi calculado
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em 15 dias. Hoje o licenciamento pelo Silis tem o prazo médio de 10 dias, mas
houve casos de licença obtida em apenas 5 dias”.
(SIRVINSKAS. Luís Paulo. Manual de Direito Ambiental. 7ª ed. São Paulo:
Saraiva, 2009, p. 172/173, grifo nosso)

É preciso atentar para a otimização do tempo de espera para obtenção das
licenças (prévia, de instalação e de operação) e a diminuição da burocracia estatal, claramente
atingindo o objetivo constitucional de promover a harmonização da liberdade econômica e da
defesa do meio ambiente, previsto no inciso VI do art. 170 da CF, a saber:
“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:
I - soberania nacional;
II - propriedade privada;
III - função social da propriedade;
IV - livre concorrência;
V - defesa do consumidor;
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”.

No mesmo sentido, o estado de São Paulo instituiu o licenciamento ambiental
unificado, através da Resolução 22 da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, de 16 de maio de
2007, no intuito de integrar os órgãos ambientais, além de simplificar e racionalizar os
procedimentos de licenciamento ambiental.

Outra prática exitosa que convém ressaltar.

Por essas razões, é de se concluir pela constitucionalidade formal da Lei
Estadual roraimense nº 1.453/2021, desde que não ocorra invasão à competência material da
União e que atuem nos limites previstos na própria legislação de regência federal, exatamente
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naqueles licenciamentos de competência estadual, aí incluída a simplificação do licenciamento
ambiental, nos exatos termos do art. 12 da Resolução 237/1997 do Conama.

No que toca a arguição de que de que a Lei dispensou o Estudo de Impacto
Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA), não razão assiste o Autor da ADI.

Apesar da obviedade, é necessário esclarecer que o Decreto do Estado de
Roraima nº 27277-E de 08/08/2019, permanece em vigor, mantendo incólumes as demais
disposições, inclusive a necessidade de submissão à apresentação e aprovação do estudo de
impacto ambiental e respectivo relatório de impacto ambiental, para os empreendimentos
e atividades consideradas efetiva ou potencialmente causadoras de significativa degradação.

Vejamos:
“Art. 3º A licença ambiental para empreendimentos e atividades
consideradas efetiva ou potencialmente causadoras de significativa
degradação do meio dependerá de prévio estudo de impacto ambiental e
respectivo relatório de impacto sobre o meio ambiente (EIA/RIMA), ao qual
se dará publicidade, garantida à realização de audiências públicas, quando
couber, de acordo com a regulamentação”.

Vê-se, pois, que, da leitura consolidada da Lei impugnada, não é possível
extrair a interpretação de que haveria desnecessidade de estudo de impacto ambiental ou
desrespeito às normas gerais da União.

O fato de a lei estadual estabelecer licença ambiental única não desrespeita a lei
nacional (Lei 6.938/1981), uma vez que atende ao requisito geral de submissão ao
licenciamento ambiental, razão pela qual não se vislumbra a inconstitucionalidade formal ou
material na legislação questionada.
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3.2.

DA COMPETÊNCIA DO ESTADO PARA DISPOR SOBRE O
LICENCIAMENTO AMBIENTAL

A Carta Magna preceitua que os recursos minerais são bens de domínio da União
(art. 20, IX, CF/88), inserindo a lavra no âmbito de sua competência material (art. 21, XXV,
CF), incumbindo-lhe estabelecer áreas e condições para o exercício do garimpo, assim como
legislar privativamente sobre a matéria (art. 22, XII, CF).

Estabelece, ainda, em seu art. 23, inc. VI, a competência comum da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na proteção do meio ambiente e combate à
poluição,

dispondo

no

parágrafo

único,

do

mesmo

dispositivo,

que

as

“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”.

A pretensão autoral se embasa na suposta inconstitucionalidade material da Lei
nº 1.453/2021, por violação ao art. 23, incisos VI e VII, art. 24, incisos VI e VIII e §1º, ambos
da Constituição Federal.

No entanto, em leitura dos termos da Lei Estadual objeto da presente ADIn,
infere-se que o seu objeto não regula o exercício direto da mineração e do garimpo no Estado
de Roraima.

A Lei se limitou a dispor sobre o procedimento de licenciamento perante os
órgãos ambientais competentes, de modo a regularizar a exploração da atividade de
garimpagem no Estado de Roraima.

O licenciamento ambiental 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
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ambiental, considerando as disposições legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis
ao caso.
Nesse sentido, foi criado o Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA
tendendo evidenciar a necessidade da divisão das competências ambientais, regendo de forma
pormenorizada e harmônica a atuação de cada autoridade ambiental nos termos do art. 6º, da
Lei nº 6.938/1981.
Sobre o SISNAMA pontua o jurista Paulo de Bessa Antunes4:

"Se se admitisse que os órgãos públicos de diferentes esferas federativas
pudessem, a seu talante, embargar, paralisar e contestar atividades que se
encontram autorizadas regularmente pelos demais integrantes do Sisnama,
no uso normal e legal de suas atribuições, o sistema se tornaria
completamente inviável. Aliás, a própria criação do Sisnama tem por
finalidade última a organização de atribuições diferenciadas e a
descentralização administrativa de forma cooperativa e harmônica”.

A competência legislativa para o licenciamento ambiental é concorrente,
havendo um “Condomínio Legislativo” entre a União, Estados e Distrito Federal (art. 24, inc.
VI e VIII, CF/88), incumbindo ao Ente Federal estabelecer normas de caráter geral, sem excluir
a competência suplementar dos Estados.

Importante anotar que a competência é fixada considerando a extensão e
intensidade das consequências do empreendimento para verificar se os seus efeitos serão de
âmbito nacional ou regional.

Sobre a competência concorrente explica Granziera (2011, página 90):

4

ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental. 8ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005, p. 110.
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“O artigo 24, inclui, nas matérias de competência legislativa concorrente de
União, Estados, Distrito Federal, vários temas relativos ao meio ambiente:
florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza; defesa do solo e dos
recursos naturais, proteção ao patrimônio histórico, cultural, turístico e
paisagístico; responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a
bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico;
e proteção e defesa da saúde”.

Vislumbra-se que o Estado de Roraima ao dispor sobre o licenciamento
ambiental, exerce tão somente o poder normativo ambiental, garantido pelo Sistema do art. 6º,
da Lei nº 6.938/1981, efetivando, assim, o Federalismo Cooperativo em Matéria Ambiental.

A Lei nº 6.938/1981, em art. 8º, inc. I, prevê a competência do Conselho
Nacional do Meio Ambiente – CONAMA para disciplinar o licenciamento ambiental de
atividades efetiva ou potencialmente poluidoras:
“Art. 8º Compete ao CONAMA:
I - estabelecer, mediante proposta do IBAMA, normas e critérios para o
licenciamento de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras, a ser
concedido pelos Estados e supervisionado pelo IBAMA”.

A atribuição concedida pela referida Lei, foi objeto de regulamentação pela
Resolução nº 237/1997, editada pelo CONAMA, estabelecendo em seus artigos 2º, §2º, e 12.

No entanto, malgrado a União tenha inserido por meio da Resolução nº 237/1997
critérios de exigibilidade para o licenciamento ambiental, não retira a garantia da
complementação pelos Estados por meio de regramentos próprios, como fez o Estado de
Roraima pela Lei objeto da presente ADIn.
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Merece destaque, outrossim, a Lei Complementar nº 140/2011, promulgada
visando definir os critérios de eleição dos órgãos licenciadores para extirpar a eventual colisão
de competência na autuação das infrações ambientais.

De acordo com o art. 8º, especificamente nos incisos XIV e XV, foi atribuída ao
Estado a competência para “promover o licenciamento ambiental de atividades e
empreendimentos utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores
ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental (...)”, bem como de
atividades ou empreendimentos localizados ou desenvolvidos em unidades de conservação
instituídas pelo Estado (...)”.

Em leitura da Lei impugnada não se vislumbra a usurpação da competência da
União para legislar sobre jazidas, minas e outros recursos minerais, inexistindo, assim, violação
ao art. 22, inc. XII, da Constituição Federal de 1988.

Tampouco, a Lei Estadual extrapolou a legislação federal sobre o licenciamento
ambiental, pois, consoante ao exposto no capítulo anterior, a Licença de Operação Direta
respeitou todos os pressupostos intrínsecos às licenças de prévia e de instalação.

Além do mais, trouxe rígidos critérios, superiores ao inseridos na Resolução nº
237/1997, sendo plenamente possível, pela competência concorrente que lhe é garantida,
prever novos tipos de licença com amparo em sua competência suplementar.

Sobre a competência legislativa do licenciamento ambiental, cumpre transcrever
o trecho do voto emanado pela Ministra Rosa Weber nos autos da ADI 6.288/CE5:
“Assentada a constitucionalidade da lei cearense que dispõe procedimentos
ambientais simplificados, observo que a Resolução do COEMA/CE nº
02/2019 limitou-se a implementar as formas de concessão do licenciamento,

5

https://jurisprudencia.s3.amazonaws.com/STF/attachments/STF_ADI_6288_986ec.pdf?AWSAccessKeyId=AK
IARMMD5JEAD4VJ344N&Expires=1614270440&Signature=hxRbgKUva4LCwmGtZUss3R9Wgm8%3D
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com a previsão de novos tipos de licença, estabelecidos tendo em
consideração as especificidades, os riscos ambientais, o porte e outras
características do empreendimento ou atividade.
(...)
A situação em exame revela que o órgão ambiental estadual competente
definiu procedimentos específicos, de acordo com as peculiaridades da
atividade ou do empreendimento”.

Na mesma oportunidade, a Ministra salientou que a mencionada norma estadual
teria otimizado a atuação administrativa, de forma a concretizar o princípio constitucional
da eficiência, sem deixar de guarnecer o meio ambiente:
“Como visto, os tipos de licenças ambientais apontados são referentes a
formas específicas ou simplificadas de licenciamento, inclusive de
empreendimentos já existentes e previamente licenciados, em exercício da
competência concorrente sem afastamento da devida análise a ser efetuada
pela administração pública. Não vislumbro a configuração de desproteção
ambiental, portanto. Ao contrário, busca-se otimizar a atuação
administrativa estadual, em prestígio ao princípio da eficiência e em prol da
manutenção da proteção ambiental”.

Desse modo, a Lei Estadual ao definir critérios para o licenciamento ambiental
na atividade garimpeira não viola o sistema de cooperação constitucional, uma vez que não
minorou a proteção ambiental, mantendo hígidos todos os pressupostos fixados pela Resolução
do CONAMA nº 237/1997 e sem autorizar a dispensa do licenciamento para atividades
impactantes ou prejudiciais ao meio ambiente.

Como forma de clarificar a competência concorrente no âmbito do
licenciamento ambiental, colaciona-se os precedentes desta Suprema Corte:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO AMBIENTAL
E

CONSTITUCIONAL.

COMPETÊNCIAS

FEDERALISMO.

LEGISLATIVAS.

REPARTIÇÃO

RESOLUÇÃO

DO

DE

CONSELHO
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ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE DO CEARÁ COEMA/CE Nº 02, DE 11
DE ABRIL DE 2019. DISPOSIÇÕES SOBRE OS PROCEDIMENTOS,
CRITÉRIOS E PARÂMETROS APLICADOS AOS PROCESSOS DE
LICENCIAMENTO E AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL NO ÂMBITO DA
SUPERINTENDÊNICA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE – SEMACE.
CABIMENTO.

ATO

NORMATIVO

ESTADUAL

COM

NATUREZA

PRIMÁRIA, AUTÔNOMA, GERAL, ABSTRATA E TÉCNICA. PRINCÍPIO
DA

PREDOMINÂNCIA

PROCEDIMENTOS

DO

INTERESSE

ESPECÍFICOS

PARA
E

NORMATIZAR

SIMPLIFICADOS.

JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. PRECEDENTES. CRIAÇÃO DE
HIPÓTESES DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE
ATIVIDADES

E

EMPREENDIMENTOS

POTENCIALMENTE

POLUIDORES. FLEXIBILIZAÇÃO INDEVIDA. VIOLAÇÃO DO DIREITO
FUNDAMENTAL

AO

MEIO

AMBIENTE

ECOLOGICAMENTE

EQUILIBRADO (ART. 225 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA), DO
PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DO RETROCESSO AMBIENTAL E DOS
PRINCÍPIOS DA PREVENÇÃO E DA PRECAUÇÃO. RESOLUÇÃO SOBRE
LICENCIAMENTO

AMBIENTAL

NO

TERRITÓRIO

DO

CEARÁ.

INTERPRETAÇÃO CONFORME PARA RESGUARDAR A COMPETÊNCIA
DOS MUNICÍPIOS PARA O LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES E
EMPREENDIMENTOS DE IMPACTO LOCAL. PROCEDENCIA PARCIAL
DO PEDIDO.
(...)
2. Em matéria de licenciamento ambiental, os Estados ostentam
competência legislativa concorrente a fim de atender às peculiaridades
locais. A disposição de particularidades sobre o licenciamento ambiental
não transborda do limite dessa competência. O órgão ambiental estadual
competente definiu procedimentos específicos, de acordo com as
características da atividade ou do empreendimento. Os tipos de licenças
ambientais revelam formas específicas ou simplificadas de licenciamento,
inclusive de empreendimentos já existentes e previamente licenciados, em
exercício da competência concorrente.
(...)”.
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(STF - ADI: 6288 AC 0035230-53.2019.1.00.0000, Relator: ROSA WEBER,
Data de Julgamento: 23/11/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação:
03/12/2020)
“AGRAVO

INTERNO

CONSTITUCIONAL.

NO

RECURSO

AMBIENTAL.

INCONSTITUCIONALIDADE.

AÇÃO

CÓDIGO

EXTRAORDINÁRIO.
DIRETA

ESTADUAL

DO

DE
MEIO

AMBIENTE. LEI 14.675/2009 DO ESTADO DE SANTA CATARINA.
LICENÇA AMBIENTAL POR COMPROMISSO – LAC. COMPETÊNCIA
LEGISLATIVA CONCORRENTE. OS ESTADOS-MEMBROS PODEM
COMPLEMENTAR A LEGISLAÇÃO FEDERAL EM MATÉRIA DE
LICENCIAMENTO AMBIENTAL, MORMENTE NO QUE SE REFERE
A

PROCEDIMENTOS

AMBIENTAIS

SIMPLIFICADOS

PARA

ATIVIDADES E EMPREENDIMENTOS DE PEQUENO POTENCIAL
DE IMPACTO AMBIENTAL. PRECEDENTE: AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE 4.615. ATENDIMENTO AO PRINCÍPIO DA
PREVENÇÃO. VERIFICAÇÃO DA HARMONIA DA NORMA LOCAL COM
A

LEGISLAÇÃO

FEDERAL.

MATÉRIA

DE

ÍNDOLE

INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”.
(STF - RE: 1264738 SC 8000190-67.2018.8.24.0900, Relator: LUIZ FUX,
Data de Julgamento: 24/08/2020, Primeira Turma, Data de Publicação:
08/09/2020)

Sobre o licenciamento ambiental no âmbito da atividade garimpeira, vejamos
o seguinte trecho extraído do voto da lavra do Ministro Alexandre de Moraes na ADIn nº
5007/DF:
“A Constituição Federal coloca os recursos minerais sob o domínio da União
(art. 20, IX, da CF), e, guardando coerência com a titularidade estabelecida
para tais bens, inseriu a lavra dessas riquezas no âmbito da competência
material do mesmo ente (art. 21, XXV, da CF), a quem cabe estabelecer as
áreas e as condições para o exercício da atividade de garimpagem , bem como
legislar privativamente sobre a matéria (art. 22, XII, da CF). Tais atividades
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são regidas, respectivamente, pelo Código de Mineração (DL 227/1967) e
pelo Estatuto do Garimpeiro (Lei 11.685/2008), entre outras normas.

A legislação impugnada não regula diretamente a atividade de mineração
ou garimpagem, mas tratou de procedimentos administrativos para a
concessão de licenciamento pelos órgãos ambientais para a exploração
dessas atividades”.

O Nobre Ministro salienta:
“A concessão de licença autorizando a exploração de atividade
potencialmente danosa, como é o caso da exploração de recursos minerais,
insere-se no Poder de Polícia Ambiental, cujo exercício é atividade
administrativa de competência do Poder Executivo e, portanto, submetida à
reserva de administração (art. 61, § 1º, II, e, c/c art. 84, II e VI, “a”, da CF,
aplicável aos Estados Membros em decorrência do princípio da simetria) ”.

Translada-se a ementa do supracitado julgamento:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL E
AMBIENTAL.

FEDERALISMO

E

RESPEITO

ÀS

REGRAS

DE

DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. LEI 3.213/2013 DO
ESTADO

DE

RONDÔNIA.

MINERAÇÃO

E

GARIMPAGEM.

COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO (ART. 22, XII, DA
CF). LICENCIAMENTO AMBIENTAL. COMPETÊNCIA CONCORRENTE.
PRIMAZIA DA UNIÃO PARA FIXAR NORMAS GERAIS (ART. 24, VI, VII E
VII, § 1º, 30, I E II, E 225, § 1º, IV, DA CF). EXERCÍCIO DO PODER DE
POLÍCIA AMBIENTAL. SEPARAÇÃO DOS PODERES (ART. 2º DA CF).
RESERVA DE ADMINISTRAÇÃO (ART. 2º, 61, § 1º, II, E, 84, II E VI, A, DA
CF). COBRANÇA DE TAXA PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA
(ART. 145, II, DA CF), POR MEIO DE LEI DE INICIATIVA DO
LEGISLATIVO.

POSSIBILIDADE.

INEXISTÊNCIA

DE

INICIATIVA

RESERVADA EM MATÉRIA TRIBUTÁRIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA.
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1. Compete privativamente à União legislar sobre jazidas, minas, outros
recursos minerais e metalurgia (CF/1988, art. 22, XII), em razão do que
incorre em inconstitucionalidade a norma estadual que, a pretexto de
regulamentar o licenciamento ambiental, impede o exercício de atividade
garimpeira por pessoas físicas.
2. A diretriz fixada pelo constituinte, de favorecimento da organização da
atividade garimpeira em cooperativas (art. 174, § 3º, da CF), não permite o
extremo de limitar a prática de garimpagem apenas aos associados a essas
entidades, sob pena de violação à garantia constitucional da liberdade de
iniciativa e de livre associação (art. 1º, IV, art. 5º, XX, e art. 170, parágrafo
único, da CF).
3. A competência legislativa concorrente cria o denominado condomínio
legislativo entre a União e os Estados-Membros, cabendo à primeira a edição
de normas gerais sobre as matérias elencadas no art. 24 da Constituição
Federal; e aos segundos o exercício da competência complementar quando
já existente norma geral a disciplinar determinada matéria (CF, art. 24, § 2º)
e da competência legislativa plena (supletiva) quando inexistente norma
federal a estabelecer normatização de caráter geral (CF, art. 24, § 3º).
4. O licenciamento para exploração de atividade potencialmente danosa,
como é o caso da lavra de recursos minerais, insere-se no Poder de Polícia
Ambiental, cujo exercício é atividade administrativa de competência do Poder
Executivo e, portanto, submetida à reserva de administração (art. 61, § 1º, II,
e, c/c art. 84, II e VI, a, da CF). 5. A definição do valor cobrado a título de
taxa pelo exercício do poder de polícia (art. 145, II, da CF) pode ser
estabelecida em sede legislativa, por iniciativa concorrente dos Poderes
Executivo e Legislativo, pois não há falar em iniciativa reservada em matéria
tributária (ARE 743480, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno,
julgado sob o rito da repercussão geral, DJe de 19/11/2013).
6. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente
procedente.
(STF - ADI: 5077 DF - DISTRITO FEDERAL 9994568-81.2013.1.00.0000,
Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 25/10/2018,
Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-250 23-11-2018)
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Outro ponto que merece destaque é a ausência de interferência indevida entre
os Poderes Legislativo e Executivo, uma vez a iniciativa da Lei foi exercida pelo Governador
do Estado de Roraima, que possui a competência para regular o exercício de poder de polícia
ambiental.

Nesse diapasão, colaciona-se seguinte precedente firmado por este Supremo
Tribunal:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 187 DA
CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. RELATÓRIO DE
IMPACTO AMBIENTAL. APROVAÇÃO PELA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.
VÍCIO MATERIAL. AFRONTA AOS ARTIGOS 58, § 2º, E 225, § 1º, DA
CONSTITUIÇÃO DO BRASIL.
1. É inconstitucional preceito da Constituição do Estado do Espírito Santo
que submete o Relatório de Impacto Ambiental - RIMA - ao crivo de comissão
permanente e específica da Assembleia Legislativa.
2. A concessão de autorização para desenvolvimento de atividade
potencialmente danosa ao meio ambiente consubstancia ato do Poder de
Polícia --- ato da Administração Pública --- entenda-se ato do Poder
Executivo.
3. Ação julgada procedente para declarar inconstitucional o trecho final do
artigo § 3º do artigo 187 da Constituição do Estado do Espírito Santo”.
(SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento da ADI 1.505, Rel. Min.
EROS GRAU, Tribunal Pleno, DJ de 24/11/2004)

A Lei nº 1.453/2021 não elimina a necessidade de expedição da Licença de
Operação, tampouco exclui os requisitos básicos e as condicionantes ínsitas às Licenças Prévia
e de Instalação (LP e LI). Ao contrário, a citada Lei torna mais rígidos os requisitos básicos,
condicionantes e as medidas de controle ambiental inerentes às Licenças Prévia e de Instalação,
vindo apenas a criar a Licença de Operação Direta como documento único precedente ao início
da atividade.
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Em síntese, o que a Lei impugnada pala ADI nº 6672 fez, em síntese, foi otimizar
as licenças em um documento único, intitulado de Licença de Operação Direta, sem, contudo,
excluir as fases antecedentes, equivalentes às licenças prévia e instalação.

Desse modo, não se vislumbra qualquer inconstitucionalidade material e
formal da Lei Estadual, uma vez que o Estado de Roraima detém a competência concorrente
para legislar sobre o licenciamento ambiental na atividade de garimpagem, bem como o
Governador do Estado tem a iniciativa para regulamentar a matéria por meio de lei ordinária.

4. DA

UTILIZAÇÃO

AUTORIZAÇÃO

DO

PARA

–

MERCÚRIO
O

USO

AUSÊNCIA

INDISCRIMINADO

DE
-

LEGISLAÇÃO FEDERAL QUE PERMITE A UTILIZAÇÃO DO
MERCÚRIO EM ATIVIDADE LICENCIADA
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Inicialmente, impende anotar que a Convenção Minamata não proibiu
expressamente o manejo do mercúrio nas atividades de extração minerária. Sua instituição foi
com o escopo de reduzir a utilização do mineral, de modo limitar o seu uso em situações
necessárias, observando os parâmetros à implementação da forma menos danosa ao meio
ambiente.

Colaciona-se o art. 8º, da Lei Estadual impugnada, no tocante ao uso do azougue
(mercúrio):
“Art. 8º Na lavra de ouro, só será permitido o uso de azougue (mercúrio) para
a concentração caso seja apresentado projeto de solução técnica que
contemple a utilização do mercúrio em circuito fechado de concentração e
amalgamação do minério de ouro e a utilização de retortas e capelas na
separação do amálgama e purificação do ouro, respectivamente, com todas
as instalações necessárias para a eficiência técnica e ambiental do processo;
caso o empreendedor opte por implementar outras técnicas para realizar a
concentração do produto, por exemplo, concentração gravítica, concentração
por mesa oscilatória, concentrador centrífugo, deverá apresentar a

declaração do interessado de não uso de mercúrio e cianeto na atividade de
garimpagem de ouro, conforme determina o Decreto n. 97.507/1989”.

De modo incontestado, é possível concluir que a Lei Estadual não trouxe
qualquer disposição permitindo o uso deliberado e indiscriminado do mercúrio na atividade
garimpeira.

Infere-se do artigo supramencionado que o Chefe do Poder Executivo Estadual
impôs severa restrição na utilização do mercúrio sobre a extração do ouro, estabelecendo
prévia apresentação de solução técnica sobre o seu uso em circuito fechado de concentração,
amalgamação do minério, bem como a adoção de retortas e capelas na separação dos
materiais.

A Lei não apenas dificulta o uso do mercúrio impondo condições que garantam
o seu manuseio seguro, como também autoriza a implementação de outras técnicas, desde que
o interessado declare o não uso do metal e do cianeto na atividade de extração, em total
observância ao disposto no Decreto nº 97.507/1989.

O fato de autorizar o uso da substância não é uma circunstância hábil a ensejar
a inconstitucionalidade material da Lei, sobretudo por ter elencado severos critérios visando
assegurar o meio ambiente protegido, assim como a saúde dos garimpeiros.

Sobre o uso sustentável do mercúrio na atividade minerária, especialistas
salientam que “existem equipamentos chamados “retortas”, que queimam o amálgama ouromercúrio em circuito fechado, diminuindo o risco da exposição atmosférica dos
trabalhadores por este metal (Pffeiffer, 1993). 6
Ademais, esclarecem que a adoção de instrumentos como as “retortas”
queimam o amálgama ouro-mercúrio em circuito fechado, “diminuindo a poluição por
6

Volney de M. Câmara, Metodologia para prevenir exposição ao mercúrio em adolescentes de garimpos de ouro
em
Mariana,
Minas
Gerais,
Brasil
1,
Disponível
em:
https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/imagem/0525.pdf
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mercúrio na fase de queima do ouro (responsável por cerca de 70% do mercúrio lançado no
meio ambiente) e, logicamente, decrescendo também o risco a que os trabalhadores estão
submetidos em relação à exposição atmosférica (Pfeiffer, 1993)”. 7

Cumpre tecer os apontamentos do Professor e Mestre em Tecnologia Mineral
Arthur Pinto Chaves no tocante ao uso do mercúrio por caminhos que viabilizem maior
segurança, como por exemplo, a destilação do amálgama:
“O uso do mercúrio é necessário e conveniente, pois se trata de uma técnica
barata e, por isso, econômica. O uso seguro desse metal é por meio da
destilação do amálgama (que não se restringe ao ouro, e pode ser de cobre,
prata e outros metais).8

No mesmo sentido, salienta Rotênio Castelo Chaves Filho 9 , Engenheiro
Metalurgista pela PUC/RJ e Gerente de Projetos e de Processos Minero-Metalúrgicos na
PROGEN:
“A amalgamação é um dos métodos de recuperação do ouro contido nos
concentrados, mas não é o único. O ouro pode ser extraído, por exemplo, por
lixiviação cianídrica. Destacamos que o mercúrio pode ser utilizado de
forma segura, para os operadores e para o meio ambiente, com a utilização
de equipamentos adequados, como moinhos de amalgamação e retortas
para vaporização e recuperação completa do mercúrio”.

Rotênio Chaves Filho destaca ainda que o grande problema na utilização do
mercúrio é a sua aplicação de maneira informal, sem o emprego de técnicas que garantam a
segurança do meio ambiente:

7

VERAS, RP., et al., orgs. Epidemiologia: contextos e pluralidade [online]. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ,
1998. 172 p. EpidemioLógica series, n°4. ISBN 85-85676-54-X. Available from SciELO Books .
8
Uso do Mercúrio, disponível em https://www.ofitexto.com.br/comunitexto/uso-de-mercurio/
9
Uso do Mercúrio, disponível em https://www.ofitexto.com.br/comunitexto/uso-de-mercurio/
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“O problema mundial na utilização do mercúrio na mineração de ouro é que
sua aplicação pelos mineradores informais (garimpeiros) é geralmente feita
sem nenhuma técnica ambientalmente segura. Isso acarreta perdas para o
meio ambiente, riscos de ele se integrar à cadeia alimentar e mesmo de se
incorporar imediatamente ao ser humano através da respiração dos vapores
durante a “queima” do amálgama. Em outras palavras, o mercúrio pode ser
utilizado em mineração desde que seja de forma segura, o que infelizmente
não ocorre na grande maioria dos casos”.

Impende destacar, ademais, que a Legislação Brasileira não proíbe
expressamente a utilização do mercúrio.

Nesse sentido, o art. 2º, do Decreto Federal nº 97.507/1989, permite o manejo
do mercúrio na atividade de extração de ouro, desde que a atividade esteja licenciada perante o
competente órgão ambiental.
“Art. 2° É vedado o uso de mercúrio na atividade de extração de ouro, exceto
em atividade licenciada pelo órgão ambiental competente”.

Sendo assim, uma vez observado o licenciamento ambiental, regulamentado pela
Lei Estadual impugnada, é plenamente cabível o implemento do mercúrio na atividade
garimpeira, inexistindo qualquer proibição legal ou constitucional para a sua adoção.

Importante repisar que a Lei Estadual elenca expressamente os critérios
autorizadores para o uso do mercúrio, carecendo de lacunas hábeis a permitir o uso
indiscriminado da substância.

Destaca-se o seguinte trecho do art. 8º, da mencionada Lei:

Art. 8º Na lavra de ouro, SÓ SERÁ PERMITIDO o uso de azougue
(mercúrio) para a concentração caso seja apresentado projeto de solução
técnica que contemple a utilização do mercúrio em circuito fechado de
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concentração e amalgamação do minério de ouro e a utilização de retortas
e capelas na separação do amálgama e purificação do ouro,
respectivamente, com todas as instalações necessárias para a eficiência
técnica e ambiental do processo” (...)

Outrossim, sobreleva anotar que a Lei Estadual, não somente norteia o uso
correto do agente minerário, como também admite outras hipóteses para a extração do ouro,
impondo como requisito a declaração de não uso do mercúrio e do cianeto, conforme
preconizado pelo Decreto Federal nº 97.507/1989:
Art. 8º
(...)
“caso o empreendedor opte por implementar outras técnicas para realizar a
concentração

do

produto,

por

exemplo,

concentração

gravítica,

concentração por mesa oscilatória, concentrador centrífugo, deverá
apresentar a declaração do interessado de não uso de mercúrio e cianeto na
atividade de garimpagem de ouro, conforme determina o Decreto n.
97.507/1989”.

Destarte, resta indubitável que Lei impugnada não autoriza o uso indiscriminado
do mercúrio, estando o seu texto em consonância com a legislação federal pertinente ao assunto,
assim como com as disposições da Constituição Federal, Convenções e Tratados Internacionais,
prevendo a utilização do azougue nos casos em que haja o devido licenciamento, com uma série
de exigências cujo desiderato é a prevenção e a preservação do meio ambiente.

5. DA CONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA LEI ESTADUAL Nº
1.453/202

Inicialmente, cumpre esclarecer que a lei impugnada pelo Partido Político Rede
Sustentabilidade seguiu criteriosamente todas as regras procedimentais do processo legislativo,
não apresentando quaisquer vícios durante as fases do processo de formação da norma
(preliminar, constitutiva e complementar), conforme exigido pela Constituição da República e,
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em simetria, pela Constituição Estadual, o que implica dizer que não padece de quaisquer vícios
formais ou materiais que pudessem, em tese, caracterizar alguma inconstitucionalidade a ser
declarada.

Ademais, foram observadas todas as diretrizes traçadas pelo texto da
Constituição da República, bem como pela Constituição do Estado de Roraima, em estrito
cumprimento às regras constitucionais de repartição de competências e aos princípios
catalogados pela Carta Maior.

Demais, em que pese o Requerente alegue vício formal de inconstitucionalidade,
supondo que a legislação, ora impugnada, ofende o texto da Carta da República Federativa do
Brasil, convém esclarecer que os argumentos elencados pelo partido não merecem prosperar.

Com efeito, é cediço que a atividade de lavra garimpeira, realidade em território
roraimense, promove zonas de risco quanto à possibilidade de degradação da qualidade do
ambiente nas localidades em que ocorre a prática da atividade extrativista, assim como os
reflexos sobre a sua população e outras consequências para o País e para a economia nacional,
portanto, faz-se imprescindível a regulamentação do licenciamento dessa atividade de modo a
aproveitar o potencial mineral dessas regiões de forma legal e sustentável.

Até porque, a atividade de lavra garimpeira foi recepcionada pela Constituição
da República que determina, em seu art. 21, inc. XXV, a competência da União para
“estabelecer as áreas e as condições para o exercício da atividade de garimpagem, em forma
associativa”, visto que o art. 174, §§3º e 4º, institui que “o Estado favorecerá a organização da
atividade garimpeira em cooperativas, levando em conta a proteção do meio ambiente e a
promoção econômico-social dos garimpeiros” e, ainda, que as cooperativas de garimpeiros
“terão prioridade na autorização ou concessão para pesquisa e lavra dos recursos e jazidas de
minerais garimpáveis, nas áreas onde estejam atuando, e naquelas fixadas de acordo com o art.
21, XXV, na forma da lei”, portanto, balizadores legais para a extração mineral.
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Destarte, a suposta alegação de transgressão às normas constitucionais de
repartição de competências atribuídas à União para legislar sobre meio ambiente (art. 23, incs.
VI e VII, e art. 24, incs. VI e VIII, §1º, todos da CRFB) não merece prosperar, porquanto não
houve invasão da competência atribuída à União, já que, ao votar o projeto do Executivo que
deu origem à Lei Estadual nº 1.453/2021, a Assembleia Legislativa do Estado de Roraima agiu
com fundamento nas competências comum e concorrente firmadas pela Carta Republicana, ou
seja, pautou-se no direito-dever de registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos
de pesquisa e exploração de recursos minerais em seu território, e na defesa do solo e dos
recursos naturais (art. 23, inc. XI, e art. 24, inc. VI, da CRFB).

Eis o teor dos dispositivos constitucionais citados:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios:
[...]
XI – registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de
pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus
territórios;
[...]
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;
[...]

Aliás, tanto a competência legislativa em matéria ambiental – concorrente e
suplementar – quanto a competência administrativa, em especial a comum, porquanto
diretamente relacionada à competência para o licenciamento ambiental, todas dispostas nos arts.
23 e 24 da CRFB, amparam juridicamente a elaboração da Lei Estadual nº 1.453/2021.

Ora, cumpre esclarecer que a edição da norma estadual teve como finalidade a
defesa do solo e dos recursos naturais consubstanciados ao direito de exploração dos recursos
minerais, mediante a ausência de normativa legal no âmbito do Estado de Roraima, para
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assegurar que a atividade de lavra garimpeira ocorra de maneira segura e com responsabilidade
ambiental, consciente de que a que a mineração, realizada sob condição de observância dos
procedimentos legais para o licenciamento da atividade e preservação ambiental, pode ser um
vetor de desenvolvimento regional, promovendo emprego e renda para a população.

Importa salientar que, nos termos do art. 23 da Constituição Republicana, a
competência comum cominada a todos os integrantes da Federação estabelece a área das
atribuições materiais ou de execução exercitáveis para uma ação conjunta e permanente entre
os entes, com vistas ao atendimento de objetivos de interesse público, de elevado alcance social,
a demandar uma soma de esforços.

No caso em análise, o advento da lei impugnada, ao revés dos argumentos
esposados pelo Requerente, promove a garantia e a salvaguarda das comunidades indígenas e
da riqueza mineral em seu subsolo, uma vez que a regulamentação do licenciamento da lavra
garimpeira acaba por intensificar as fiscalizações relacionadas ao impedimento de entrada de
garimpeiros nessas áreas, servindo como instrumentos de proteção e promoção da política
nacional e estadual do meio ambiente.

Desta feita, a Lei Estadual nº 1.453/2021 encontra-se em consonância com a
competência em questão, a qual segue na esteira da proteção ambiental (objeto do art. 23, VI e
VII da CRFB), orientada para a pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais,
relacionando-se com o aproveitamento econômico sustentável de tais bens.

Com efeito, a proteção ambiental, a defesa do solo e dos recursos naturais estão
incluídas no rol de competências concorrentes fixadas para a União, Estados e Distrito Federal,
cuja previsão constitucional decorre do estabelecimento do equilíbrio federativo de interesses
comuns entre os entes que compõem a Federação brasileira, de maneira que haja uma atuação
conjunta, cooperativa e responsável entre esses entes federativos.

Ora, o constituinte, ao desenvolver a repartição de competências constitucionais
elencadas no art. 24 da CRFB, projetou harmonicamente o complexo de matérias de interesse
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recíproco que seriam regulamentados tanto pela União quanto pelos Estados e pelo Distrito
Federal, sem que a competência da União para a edição de normas gerais excluísse a
competência legislativa dos Estados para suplementar a legislação nacional ou supri-la na
ausência de norma federal.

Contudo, em que pese haja, no caso em tela, norma geral dispondo acerca das
diretrizes fixadas nos termos dos incs. 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, a legislação
estadual, ora impugnada, apenas suplementa a legislação federal, diante do regramento
geral previsto nos arts. 7º e 8º, da Lei Complementar nº 140, de 08 de dezembro de 2011, uma
vez que a União confere competência para o Estado legislar sobre o licenciamento ambiental.

Nesses termos, convém expor os dispositivos mencionados:
Art. 7o São ações administrativas da União:
I - formular, executar e fazer cumprir, em âmbito nacional, a
Política Nacional do Meio Ambiente;
II - exercer a gestão dos recursos ambientais no âmbito de suas
atribuições;
III - promover ações relacionadas à Política Nacional do Meio
Ambiente nos âmbitos nacional e internacional;
IV - promover a integração de programas e ações de órgãos e entidades
da administração pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, relacionados à proteção e à gestão ambiental;
V - articular a cooperação técnica, científica e financeira, em apoio à
Política Nacional do Meio Ambiente;
VI - promover o desenvolvimento de estudos e pesquisas direcionados
à proteção e à gestão ambiental, divulgando os resultados obtidos;
VII - promover a articulação da Política Nacional do Meio Ambiente
com as de Recursos Hídricos, Desenvolvimento Regional,
Ordenamento Territorial e outras;
VIII - organizar e manter, com a colaboração dos órgãos e entidades da
administração pública dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, o Sistema Nacional de Informação sobre Meio Ambiente
(Sinima);
IX - elaborar o zoneamento ambiental de âmbito nacional e regional;
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X - definir espaços territoriais e seus componentes a serem
especialmente protegidos;
XI - promover e orientar a educação ambiental em todos os níveis de
ensino e a conscientização pública para a proteção do meio ambiente;
XII - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas,
métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de
vida e o meio ambiente, na forma da lei;
XIII - exercer o controle e fiscalizar as atividades e empreendimentos
cuja atribuição para licenciar ou autorizar, ambientalmente, for
cometida à União;
XIV - promover o licenciamento ambiental de empreendimentos e
atividades:
a) localizados ou desenvolvidos conjuntamente no Brasil e em país
limítrofe;
b) localizados ou desenvolvidos no mar territorial, na plataforma
continental ou na zona econômica exclusiva;
c) localizados ou desenvolvidos em terras indígenas;
d) localizados ou desenvolvidos em unidades de conservação
instituídas pela União, exceto em Áreas de Proteção Ambiental (APAs);
e) localizados ou desenvolvidos em 2 (dois) ou mais Estados;
f) de caráter militar, excetuando-se do licenciamento ambiental, nos
termos de ato do Poder Executivo, aqueles previstos no preparo e
emprego das Forças Armadas, conforme disposto na Lei Complementar
no 97, de 9 de junho de 1999;
g) 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);
ou
h) que atendam tipologia estabelecida por ato do Poder Executivo, a
partir de proposição da Comissão Tripartite Nacional, assegurada a
participação de um membro do Conselho Nacional do Meio Ambiente
(Conama), e considerados os critérios de porte, potencial poluidor e
natureza da atividade ou empreendimento; Regulamento
XV - aprovar o manejo e a supressão de vegetação, de florestas e
formações sucessoras em:
a) florestas públicas federais, terras devolutas federais ou unidades de
conservação instituídas pela União, exceto em APAs; e
b) atividades ou empreendimentos licenciados ou autorizados,
ambientalmente, pela União;
XVI - elaborar a relação de espécies da fauna e da flora ameaçadas de
extinção e de espécies sobre-explotadas no território nacional, mediante
laudos e estudos técnico-científicos, fomentando as atividades que
conservem essas espécies in situ;
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XVII - controlar a introdução no País de espécies exóticas
potencialmente invasoras que possam ameaçar os ecossistemas,
habitats e espécies nativas;
XVIII - aprovar a liberação de exemplares de espécie exótica da fauna
e da flora em ecossistemas naturais frágeis ou protegidos;
XIX - controlar a exportação de componentes da biodiversidade
brasileira na forma de espécimes silvestres da flora, micro-organismos
e da fauna, partes ou produtos deles derivados;
XX - controlar a apanha de espécimes da fauna silvestre, ovos e larvas;
XXI - proteger a fauna migratória e as espécies inseridas na relação
prevista no inciso XVI;
XXII - exercer o controle ambiental da pesca em âmbito nacional ou
regional;
XXIII - gerir o patrimônio genético e o acesso ao conhecimento
tradicional associado, respeitadas as atribuições setoriais;
XXIV - exercer o controle ambiental sobre o transporte marítimo de
produtos perigosos; e
XXV - exercer o controle ambiental sobre o transporte interestadual,
fluvial ou terrestre, de produtos perigosos.
Parágrafo único. O licenciamento dos empreendimentos cuja
localização compreenda concomitantemente áreas das faixas terrestre e
marítima da zona costeira será de atribuição da União exclusivamente
nos casos previstos em tipologia estabelecida por ato do Poder
Executivo, a partir de proposição da Comissão Tripartite Nacional,
assegurada a participação de um membro do Conselho Nacional do
Meio Ambiente (Conama) e considerados os critérios de porte,
potencial poluidor e natureza da atividade ou empreendimento. (grifo
nosso) (grifo nosso)
Art. 8o São ações administrativas dos Estados:
I - executar e fazer cumprir, em âmbito estadual, a Política Nacional do
Meio Ambiente e demais políticas nacionais relacionadas à proteção
ambiental;
II - exercer a gestão dos recursos ambientais no âmbito de suas
atribuições;
III - formular, executar e fazer cumprir, em âmbito estadual, a Política
Estadual de Meio Ambiente;
IV - promover, no âmbito estadual, a integração de programas e ações
de órgãos e entidades da administração pública da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, relacionados à proteção e à gestão
ambiental;
V - articular a cooperação técnica, científica e financeira, em apoio às
Políticas Nacional e Estadual de Meio Ambiente;
VI - promover o desenvolvimento de estudos e pesquisas direcionados
à proteção e à gestão ambiental, divulgando os resultados obtidos;
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VII - organizar e manter, com a colaboração dos órgãos municipais
competentes, o Sistema Estadual de Informações sobre Meio Ambiente;
VIII - prestar informações à União para a formação e atualização do
Sinima;
IX - elaborar o zoneamento ambiental de âmbito estadual, em
conformidade com os zoneamentos de âmbito nacional e regional;
X - definir espaços territoriais e seus componentes a serem
especialmente protegidos;
XI - promover e orientar a educação ambiental em todos os níveis de
ensino e a conscientização pública para a proteção do meio ambiente;
XII - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas,
métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de
vida e o meio ambiente, na forma da lei;
XIII - exercer o controle e fiscalizar as atividades e empreendimentos
cuja atribuição para licenciar ou autorizar, ambientalmente, for
cometida aos Estados;
XIV - promover o licenciamento ambiental de atividades ou
empreendimentos utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou
potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de
causar degradação ambiental, ressalvado o disposto nos arts. 7o e
9o;
XV - promover o licenciamento ambiental de atividades ou
empreendimentos localizados ou desenvolvidos em unidades de
conservação instituídas pelo Estado, exceto em Áreas de Proteção
Ambiental (APAs);
XVI - aprovar o manejo e a supressão de vegetação, de florestas e
formações sucessoras em:
a) florestas públicas estaduais ou unidades de conservação do Estado,
exceto em Áreas de Proteção Ambiental (APAs);
b) imóveis rurais, observadas as atribuições previstas no inciso XV do
art. 7o; e
c) atividades ou empreendimentos licenciados ou autorizados,
ambientalmente, pelo Estado;
XVII - elaborar a relação de espécies da fauna e da flora ameaçadas de
extinção no respectivo território, mediante laudos e estudos técnicocientíficos, fomentando as atividades que conservem essas espécies in
situ;
XVIII - controlar a apanha de espécimes da fauna silvestre, ovos e
larvas destinadas à implantação de criadouros e à pesquisa científica,
ressalvado o disposto no inciso XX do art. 7o;
XIX - aprovar o funcionamento de criadouros da fauna silvestre;
XX - exercer o controle ambiental da pesca em âmbito estadual; e
XXI - exercer o controle ambiental do transporte fluvial e terrestre de
produtos perigosos, ressalvado o disposto no inciso XXV do art. 7o.
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Portanto, consoante preconizam os dispositivos citados, em especial, o art. 8º da
Lei Complementar nº 140/2011, o licenciamento ambiental de atividades ou
empreendimentos utilizadores de recursos ambientais é de competência estadual, atuando
a Lei Estadual nº 1.453/2021 como um instrumento a mais de proteção ambiental, já que o
próprio Anexo I da referida lei reforça a competência da União, ao exigir dos Órgãos
Gestores de Unidades de Conservação e áreas indígenas a anuência ou a ciência de
Permissão de Lavra Garimpeira localizadas em seu entorno, como documento necessário
à solicitação de Licença de Operação para Permissão da Lavra.

Isso porque, além de suplementar a legislação federal, torna obrigatória que a
pessoa física ou jurídica, detentora de processo de direito minerário junto à Agência Nacional
de Mineração, realize a comunicação aos órgãos federais gestores de Unidades de Conservação
e áreas indígenas, da atividade garimpeira que se pretende instaurar em seu entorno,
propiciando maior controle e fiscalização por parte dos órgãos públicos e da sociedade,
nos termos da Lei Complementar nº 140/2011.

Logo, não se está a questionar a competência da União para instituir o
licenciamento ambiental como instrumento de planejamento e promoção da preservação,
melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, mas enfatiza-se que a
legislação estadual apenas suplementa a legislação federal, neste ponto, diante da ausência
de normativa relacionada à atividade de lavra garimpeira, considerando as situações
regionais específicas do Estado de Roraima, e o regramento geral previsto na supracitada
Lei Complementar nº 140/2011, nos moldes da Política Nacional do Meio Ambiente
estabelecida pela Lei Federal nº 6.938/81.

A respeito da competência concorrente prevista no art. 24 da Constituição da
República, é imperioso apresentar o assentado posicionamento dessa Excelsa Corte Suprema
sobre o tema, extraído da 6ª edição da publicação institucional A Constituição e o Supremo10:

10

BRASIL. Supremo Tribunal Federal (STF). A Constituição e o Supremo. 6. ed. atual. até a EC 99/2017. Brasília:
STF, Secretaria de Documentação, 2018. p. 1895
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Nos casos em que a dúvida sobre a competência legislativa recai sobre
norma que abrange mais de um tema, deve o intérprete acolher
interpretação que não tolha a competência que detêm os entes
menores para dispor sobre determinada matéria (presumption
against preemption). Porque o federalismo é um instrumento de
descentralização política que visa realizar direitos fundamentais, se
a lei federal ou estadual claramente indicar, de forma adequada,
necessária e razoável, que os efeitos de sua aplicação excluem o poder
de complementação que detêm os entes menores (clear statement rule),
é possível afastar a presunção de que, no âmbito regional, determinado
tema deve ser disciplinado pelo ente menor. Na ausência de norma
federal que, de forma nítida (clear statement rule), retire a presunção
de que gozam os entes menores para, nos assuntos de interesse comum
e concorrente, exercerem plenamente sua autonomia, detêm Estados e
Municípios, nos seus respectivos âmbitos de atuação, competência
normativa.

Ainda sobre a competência dos Estados membros para legislar sobre matéria
ambiental, convém recordar o posicionamento desse Excelso Tribunal:

AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. FEDERALISMO E
RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE
COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. LEI 3.213/2013 DO ESTADO
DE
RONDÔNIA.
MINERAÇÃO
E
GARIMPAGEM.
COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO (ART.
22, XII, DA CF). LICENCIAMENTO AMBIENTAL.
COMPETÊNCIA CONCORRENTE. PRIMAZIA DA UNIÃO
PARA FIXAR NORMAS GERAIS (ART. 24, VI, VII E VII, § 1º, 30,
I E II, E 225, § 1º, IV, DA CF). EXERCÍCIO DO PODER DE
POLÍCIA AMBIENTAL. SEPARAÇÃO DOS PODERES (ART. 2º
DA CF). RESERVA DE ADMINISTRAÇÃO (ART. 2º, 61, § 1º, II,
“E”, 84, II E VI, “A”, DA CF). COBRANÇA DE TAXA PELO
EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (ART. 145, II, DA CF), POR
MEIO DE LEI DE INICIATIVA DO LEGISLATIVO.
POSSIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA
DE
INICIATIVA
RESERVADA EM MATÉRIA TRIBUTÁRIA. PARCIAL
PROCEDÊNCIA. 1. Compete privativamente à União legislar sobre
jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia (CF/1988, art.
22, XII), em razão do que incorre em inconstitucionalidade a norma
estadual que, a pretexto de regulamentar o licenciamento ambiental,
impede o exercício de atividade garimpeira por pessoas físicas. 2. A
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diretriz fixada pelo constituinte, de favorecimento da organização da
atividade garimpeira em cooperativas (art. 174, § 3º, da CF), não
permite o extremo de limitar a prática de garimpagem apenas aos
associados a essas entidades, sob pena de violação à garantia
constitucional da liberdade de iniciativa e de livre associação (art. 1º,
IV, art. 5º, XX, e art. 170, parágrafo único, da CF). 3. A competência
legislativa concorrente cria o denominado “condomínio legislativo”
entre a União e os Estados-Membros, cabendo à primeira a edição
de normas gerais sobre as matérias elencadas no art. 24 da
Constituição Federal; e aos segundos o exercício da competência
complementar “quando já existente norma geral a disciplinar
determinada matéria (CF, art. 24, § 2º)” e da competência
legislativa plena (supletiva) “quando inexistente norma federal a
estabelecer normatização de caráter geral (CF, art. 24, § 3º). 4. O
licenciamento para exploração de atividade potencialmente
danosa, como é o caso da lavra de recursos minerais, insere-se no
Poder de Polícia Ambiental, cujo exercício é atividade
administrativa de competência do Poder Executivo e, portanto,
submetida à reserva de administração (art. 61, § 1º, II, e, c/c art.
84, II e VI, “a”, da CF). 5. A definição do valor cobrado a título de
taxa pelo exercício do poder de polícia (art. 145, II, da CF) pode ser
estabelecida em sede legislativa, por iniciativa concorrente dos
Poderes Executivo e Legislativo, pois não há falar em iniciativa
reservada em matéria tributária (ARE 743480, Rel. Min. GILMAR
MENDES, Tribunal Pleno, julgado sob o rito da repercussão geral,
DJe de 19/11/2013). 6. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta
julgada parcialmente procedente.
(STF - ADI: 5077 DF - DISTRITO FEDERAL 999456881.2013.1.00.0000, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data
de Julgamento: 25/10/2018, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe250 23-11-2018) (grifo nosso)

Nesse mesmo sentido, essa Excelsa Corte, no julgamento da ADI nº 4615 de
relatoria do Eminente Ministro Roberto Barroso, assentou o entendimento de que “o princípio
norteador da repartição de competências entre os entes componentes do federalismo brasileiro
é o princípio da predominância do interesse”, que deve ser aplicado não somente nas matérias
preestabelecidas pela Constituição Federal, mas também em interpretações de outras matérias
como a ambiental, já que “a matéria ambiental é disciplina de competência legislativa
concorrente, cabendo à União estabelecer as normas gerais, restando aos Estados a atribuição
de complementar as lacunas da normatização federal, consideradas as situações regionais
específicas”.
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Como se observa, a norma em análise trata de matéria inserida na competência
concorrente do Estado para legislar sobre matéria ambiental, estabelecida pelo art. 24, incs. I e
V, da Constituição da República e no art. 11, inc. XV, da Constituição do Estado de Roraima.

Portanto, não obstante seja alegado pelo Requerente vício formal, no que diz
respeito a suposta invasão da competência da União, não há, como se demonstrou, qualquer
inconstitucionalidade formal na referida norma estadual.

6. DA CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DA LEI ESTADUAL Nº
1.453/2021

Destarte, a questão, objeto de impugnação, não se relaciona apenas ao aspecto
da repartição da competência constitucional, porquanto também diz respeito ao direito
fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e ao dever estatal de
promover a sua defesa e proteção para as presentes e futuras gerações (art. 225, §1º, IV
e V, da CRFB).

Neste aspecto, cumpre esclarecer que o legislador constitucional modela a
tutela do meio ambiente à atividade minerária, de modo a não representar impedimento à
sua realização, pois, do contrário, não permitindo as intervenções legislativas na área, a fim de
exigir o cumprimento procedimentos e critérios específicos para o licenciamento ambiental da
atividade de lavra garimpeira e possibilitar a extração do minério, estaria indiretamente
bloqueando o seu exercício e esvaziando todo o conteúdo da manifestação do princípio da livre
iniciativa na mineração.

Nesses termos, convém citar o texto da Constituição da República que consagra
esse princípio na exploração de recursos minerais, mediante o dever de recuperação do meio
ambiente degradado na forma da lei:
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Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade
de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de
defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.
[...]
§2º Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o
meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo
órgão público competente, na forma da lei.
[...]

Nesse sentido, o dever de realizar a recuperação ambiental da área de lavra,
sob pena das sanções legais, cíveis e criminais, é reforçado pelo §4º do art. 6º da Lei Estadual
nº 1.453/2021, em obediência ao texto supracitado texto constitucional, veja-se:

Art. 6º [...]
§4º O Empreendedor tem o dever de realizar a recuperação ambiental
da área ou frente de lavra da PLG, de acordo com o PRAD apresentado
e, caso não o cumpra, sofrerá as sanções legais, cíveis e criminais.
[...]

Constata-se, por conseguinte, que a lei vergastada apresenta conformidade com
o exercício da atividade mineradora no Brasil, uma vez que possui regulação e controle
ambiental formulados, impondo a recuperação da área degradada, consoante às
exigências da normativa geral utilizadas pelo Poder Público para regular a atividade de
lavra garimpeira, não incidindo na dispensa dos efeitos da tutela ambiental e no
consequente enfrentamento entre valores econômicos e ecológicos, portanto, descabida a
alegação do Requerente, que ignorou o texto do próprio art. 10 da referida lei o qual
estabelece, além da recuperação da área degrada, que “devido aos impactos ambientais o
Empreendedor será obrigado a realizar a compensação ambiental, conforme disposto na
legislação vigente”.

Ademais, a Lei Estadual nº 1.453/2021 não fere os princípios da precaução e
da prevenção, como pretende sustentar o Requerente, antes pelo contrário, constitui prova de
que o Parlamento Estadual tem atuado, como órgão de legitimidade popular, em benefício
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dos interesses difusos da sociedade, ao instituir licenciamento ambiental para que haja a
compatibilização do desenvolvimento econômico-social com a preservação dos recursos
ambientais, com vistas a sua utilização racional e disponibilidade permanente, consoante
objetivo estabelecido na Lei de Política Nacional do Meio Ambiente (art. 4˚, alínea “a”, incs. I
e VI, da Lei Federal n˚ 6.938/81).

Até porque, consoante esclarece Paulo de Bessa Antunes (2019), a
implementação dos princípios da precaução e da prevenção, como princípios setoriais, não têm
por escopo paralisar as atividades humanas, tampouco se sobrepor aos princípios da prevalência
dos valores do trabalho e da livre-iniciativa e frustrar os objetivos fundamentais da República
de garantir o desenvolvimento nacional e de erradicar a pobreza e marginalização, veja-se:
Não há qualquer previsão legal para uma aplicação genérica do
princípio da precaução, sob o argumento de que os superiores
interesses da proteção ambiental assim o exigem. De fato, é muito
comum que, na ausência de norma específica para o exercício de uma
determinada atividade, a administração pública se socorra de uma
equivocada interpretação dos Princípios da Precaução para criar
obstáculos a tal atividade, violando os princípios constitucionais da
dignidade da pessoa humana, da prevalência dos valores do
trabalho e da livre-iniciativa e frustrando os objetivos
fundamentais da República, quais sejam, garantir o
desenvolvimento nacional (CF, art. 3º, II) e erradicar a pobreza e
marginalização (CF, art. 3º, III). Juridicamente, o princípio da
precaução, como mero princípio setorial, não pode se sobrepor, por
exemplo, aos princípios da dignidade da pessoa humana (CF, art.
1º, III), dos valores sociais do trabalho e da livre-iniciativa (CF, art.
1º, IV). Isso para não se falar na impossibilidade de sobreposição de
outros princípios setoriais, tais como o da legalidade (CF, art. 37), com
os quais deve se harmonizar, visto que hierarquicamente nivelados.
A única aplicação juridicamente legítima que se pode fazer do princípio
da precaução é aquela que leve em consideração as leis existentes no
País e que determine a avaliação dos impactos ambientais de uma certa
atividade, conforme a legalidade infraconstitucional existente.
Infelizmente, tem havido uma forte tendência a se considerar que o
princípio da precaução é um superprincípio que se sobrepõe aos
princípios fundamentais da República, tal como estabelecidos pela
própria CF, o que, evidentemente, é uma grave ruptura da
legalidade constitucional e prova de precário conhecimento
jurídico. [...]
É importante deixar consignado que a prevenção de danos, tal como
presente no princípio ora examinado, não significa – em absoluto –
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a eliminação de danos. A existência de danos ambientais originados
por um empreendimento específico é avaliada em conjunto com os
benefícios que são gerados pelo mencionado empreendimento e, a partir
de uma análise balanceada de uns e outros, surge a opção política
consubstanciada no deferimento ou indeferimento do licenciamento
ambiental. As condicionantes estabelecidas para a implantação do
projeto, de certa maneira, indicam as condições técnicas e políticas
mediante as quais o administrador estabelece a ponderação entre os
diferentes interesses em jogo. (grifo nosso). (ANTUNES, Paulo de
Bessa. Direito Ambiental. 20. ed. São Paulo: Atlas, 2019, p. 24-26).

Nesse mesmo norte, convém citar o assentado posicionamento do Tribunal de
Justiça de Mato Grosso, que enfrentou a matéria no julgamento da ADI nº
10067251520178110000, assim ementada:

AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE – MATÉRIA
VERSANDO SOBRE O MEIO AMBIENTE – LEIS ESTADUAIS
QUE
AUMENTAM
O
TAMANHO
DAS
ÁREAS
CARACTERIZADAS
PEQUENAS
PISCICULTURAS
DISPENSANDO-LHES DA EXIGÊNCIA DO LICENCIAMENTO
AMBIENTAL – COMPETÊNCIA CONCORRENTE PARA
LEGISLAR SOBRE A MATÉRIA – AUSÊNCIA DE OFENSA AOS
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS QUE REGEM A PROTEÇÃO
AO MEIO AMBIENTE – NECESSIDADE DE CADASTRAMENTO
NOS ÓRGÃO AMBIENTAL ESTADUAL – PRINCÍPIO DO
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL – IMPROCEDÊNCIA DO
PEDIDO. 1. O controle abstrato de constitucionalidade de normas
estaduais que dispensam a licença ambiental para a atividade dos
pequenos piscicultores (com até 05 hectares de lâmina d´água) em
face da Constituição Estadual, deve ponderar a acepção social do
desenvolvimento sustentável da região, com o escopo de atender às
necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de
existência digna das gerações futuras, em outras palavras, sendo
possível melhorar a qualidade de vida da comunidade atual sem
prejudicar o potencial desenvolvimento das novas gerações. A tutela
do meio ambiente não importa torná-lo intocável, tampouco
privar o homem de explorar os recursos naturais, porque isso
também melhora a qualidade de vida. Afinal, toda a ação do
homem interfere no meio ambiente. O que não se permite, isso sim,
é a degradação, a desqualificação do ambiente, a ponto de
implicar no desequilíbrio e no esgotamento. (TJ-MT - ADI:
10067251520178110000 MT, Relator: José Zuquim Nogueira, Data
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de Julgamento: 12/12/2019, Órgão Especial, Data de Publicação:
18/12/2019). (grifo nosso).
Nesse diapasão, cumpre asseverar que o §1º do art. 3º da Lei Estadual nº
1.453/2021 observa o requisito constitucional previsto no art. 225, caput e § 1º, inc. IV da CRFB,
diante da exigência de Estudo Prévio de Impacto Ambiental relacionado aos aspectos de
localização, instalação, operação e ampliação da atividade ou empreendimento de lavra
garimpeira, mediante a análise dos Plano de Controle Ambiental – PCA (contendo a
caracterização do empreendimento sob os aspectos físicos, químicos, biológicos e
socioeconômicos que compõem os subsídios para monitoramento e a elaboração dos programas
de mitigação e minimização dos impactos ambientais significativos) e Plano de Recuperação
de Áreas Degradadas – PRAD (contendo as ações e procedimentos que tem por objetivo a
recuperação física, química e biológica de área submetida à perturbação em sua integridade)
apresentados pela legislação estadual, como requisito para a concessão do licenciamento
ambiental, em adequada observância à metodologia dos princípios de prevenção e precaução
da Política Nacional do Meio Ambiente, veja-se:

Art. 3º [...]
§1º O estudo ambiental a ser apresentado à Fundação Estadual do Meio
Ambiente e Recursos Hídricos - FEMARH para a solicitação da
Licença de Operação, são: Plano de Controle Ambiental – PCA e Plano
de Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD.
[...]

Por outro lado, por absoluta distinção, não se pode tomar como parâmetro o
posicionamento adotado por essa Excelsa Corte no julgamento da ADI nº 5475, como deseja o
Requerente. Isso porque, diferentemente da Lei Roraimense 1.453/2021, a Lei Complementar
Amapaense nº 05/1994, afastava de maneira expressa o requisito de todas as licenças ambientais
(prévia, de instalação, de operação) em substituição de uma única licença para os
empreendimentos.

A Lei Estadual nº 1.453/2021 em nenhuma hipótese dispensa a necessidade de
expedição da licença de operação, assim como não elimina os requisitos das licenças prévia e
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de instalação, inclusive, torna mais rígido o procedimento de licença prévia e de instalação ao
incorporar esses requisitos na licença de operação direita, como documento indispensável que
deve preceder o início da atividade de lavra garimpeira, como se observa do art. 3º e anexos da
referida lei.

Inclusive, o Anexo II da Lei Estadual nº 1.453/2021 conserva perfeita sintonia
com o texto dos incisos I, II, e III, do art. 8º, da Resolução do CONAMA nº 237, no tocante às
exigências necessárias para a obtenção do licenciamento ambiental. O que implica dizer que
não há uma simplificação do licenciamento, mas apenas uma condensação dos processos de
licenciamento ambiental, visando a otimização do tempo e eficiência, sempre prejuízo de todas
a exigências legais e constitucionais para o início do empreendimento condicionado à absoluta
observação dos requisitos para a licença prévia e de instalação no procedimento de
licenciamento de operação direta.
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Esse tipo de otimização do processo de licenciamento, repita-se, não implica em
prejuízo para a aplicação da legislação ambiental e das políticas nacional e estadual do meio
ambiente, já que todos os requisitos das licenças prévia e de instalação são mantidos.

Por outro lado, é equivocada a interpretação dada pelo Requerente no sentido de
que a Lei Estadual nº 1.453/2021 teria dispensado o estudo de impacto ambiental e relatório de
impacto ambiental (EIA/RIMA), isso porque não houve revogação do Decreto Estadual nº
27277-E/2019, que estabelece a necessidade de aprovação de estudo de impacto ambiental e do
relatório de impacto ambiental para os empreendimentos considerados efetivos ou
potencialmente causadores de degradação, como é o caso da lavra garimpeira.

O simples fato de a Lei Estadual nº 1.453/2021 ter concentrado todas as
exigências dos procedimentos de licenciamento prévio, de instalação e de operação num
procedimento otimizado denominado licença de operação direta, em homenagem ao princípio
da eficiência, não significa que esteja ignorando todas as exigências legais para o
empreendimento, conformem estabelecem os Anexos da citada lei, tampouco do que estabelece
o Decreto Estadual nº 27277-E/2019.

Demais, importa deixar claro que a Lei Estadual nº 1.453/2021 ao estabelecer os
critérios para o licenciamento ambiental da atividade de lavra garimpeira não representa
qualquer violação ou ameaça para o sistema constitucional de proteção do meio ambiente, já
que, conforme já assentado por esse Excelso Tribunal no julgamento da ADI nº 6288 de
relatoria da eminente Ministra Rosa Weber, as disposições particulares sobre licenciamento
ambiental, estabelecidas pelos entes federados no exercício da competência concorrente para
atender as demandas regionais e locais, revelam formas específicas ou simplificadas de
licenciamento sem que representem violação à Constituição.

Outro ponto que também foi motivo de equívoco por parte do Requerente diz
respeito ao art. 8º da Lei Estadual nº 1.453/2021, que em nenhum momento autoriza o uso
indiscriminado do mercúrio, mas que o condiciona a um procedimento de licença específico
com apresentação de projeto de solução técnica, a ser submetido à aprovado do órgão ambiental,
que contemple a utilização da referida substância em circuito fechado de concentração e
amalgamação do minério de ouro, com adoção de retortas e capelas para a separação dos
materiais.

Esse procedimento especial não ignora as Convenções internacionais sobre a
substância, porque não permite o uso indiscriminado do produto como faz entender o
Requerente, ao contrário, para não deixar dúvidas, art. 8º da Lei Estadual nº 1.453/2021
estabelece severa restrição ao uso da substância mediante comprovação de rigoroso
procedimento técnico específico, com requisitos específicos no intuito de assegurar a proteção
do meio ambiente e da saúde do trabalhadores envolvidos no processo de lavra garimpeira, já
que a utilização de moinhos de amalgamação e retortas permitem a vaporização e recuperação
completa do mercúrio sem que ele se propague para o meio ambiente.

Dessa maneira, como se observa, art. 8º da Lei Estadual nº 1.453/2021 está de
acordo com o que estabelece o art. 2º do Decreto Federal nº 97.507/1989, que condiciona a
utilização excepcional do mercúrio na atividade de extração de ouro a licenciamento perante o
órgão ambiental competente.
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Portanto, o que se infere da elaboração da Lei Estadual nº 1.453/2021 é que esta
não viola nenhum dos preceitos alegados pelo Requerente, contudo, pelo contrário, se
desenvolve com alicerce nos princípios gerais da ordem econômica constitucional, da
prevalência dos valores do trabalho e da livre-iniciativa e dos objetivos fundamentais da
República de garantir o desenvolvimento nacional e de erradicar a pobreza e marginalização,
assim como sob a premissa da defesa do solo e dos recursos naturais, e no direito-dever de
registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos
minerais em seu território, não havendo qualquer violação formal ou material ao texto da
Constituição da República.

7.

DA MANUTENÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 1.453/2021 NO
ORDENAMENTO JURÍDICO

Em que pese o Eminente Relator tenha deferido a medida cautelar inaudita
altera pars na presente ADI, considerando todo o exposto, isto é, a inexistência de quaisquer
vícios formais ou materiais na elaboração da Lei Estadual nº 1.453/2021, espera-se que o
Plenário dessa Suprema Corte não referende a citada medida, reestabelecendo a eficácia da
norma, bem como no julgamento do mérito da presente ação essa decisão não seja ratificada,
em razão dos argumentos apresentados, de maneira que sejam devolvidos os efeitos à legislação
estadual, ora impugnada.

Até porque, por se tratar de um direito difuso, sendo seus sujeitos indeterminados,
ainda que determináveis, o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado,
por si só, não é obstado pelo procedimento de liberação de atividades de lavra garimpeira no
Estado de Roraima, uma vez que a norma estadual prevê especificamente quais são os critérios
e as exigências que necessitam serem observadas, por intermédio do licenciamento ambiental,
para que seja concedida a Licença de Operação.

Ora, não se trata de simples concessão, mas de um processo administrativo
complexo que viabiliza o controle prévio e continuado das atividades que serão
empreendidas pela lavra garimpeira no Estado de Roraima, dentre as quais se incluem a
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utilização de profissionais habilitados, às custas do Empreendedor, a fim de que se evite a “lavra
predatória”, nos termos do art. 9º, assim como a compensação ambiental obrigatória, nos termos
do art. 10, todos da Lei Estadual nº 1.453/2021, sem mencionar o Plano de Controle Ambiental
(PCA) e o Plano de Recuperação de Área Degradada - PRAD que deverão ser apresentados à
Fundação Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos - FEMARH para a solicitação da
Licença de Operação.

Por outro lado, essa norma também não contrasta com o modelo federal de
proteção ambiental, muito menos afronta a competência da União para estabelecer normas
gerais sobre o tema, porquanto, diferentemente do que alega o Requerente, encontra respaldo
na competência concorrente firmada na defesa do solo e dos recursos naturais (art. 24,
inc. VI, da CRFB), portanto, em plena harmonia com os arts. 23, incs. VI e VII, 24, incs.VI e
VIII, e §1º, e 225, caput e §1º, incs. IV e V, e demais normas da Carta Republicana de 1988, o
que afasta por completo a alegação do Requerente da existência de plausibilidade jurídica.

Não obstante a constitucionalidade da Lei Estadual nº 1.453/2021, convém
apontar o posicionamento consolidado desse Supremo Tribunal Federal acerca do
indeferimento de medida cautelar em ADI, quando ausente o fumus boni iuris, principalmente
no âmbito do exercício da competência concorrente, veja-se:

COMERCIALIZADOS NOS POSTOS REVENDEDORES SITUADOS
NAQUELA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA
AOS ARTS. 22, I, IV e XII, 177, §§ 1º e 2º, I e III, 238 e 170, IV, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MEDIDA CAUTELAR. 1. A
plausibilidade jurídica da Ação Direta de Inconstitucionalidade ficou
consideravelmente abalada, sobretudo diante das informações do
Exmo. Sr. Governador do Estado do Paraná. 2. Com efeito, a
Constituição Federal, no art. 24, incisos V e VIII, atribui competência
concorrente à União, aos Estados e ao Distrito Federal para legislar
sobre produção e consumo e responsabilidade por dano ao consumidor.
O § 1º desse artigo esclarece que, no âmbito da legislação concorrente,
a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais. E o
§ 2º que a competência da União para as normas gerais não exclui a
suplementar dos Estados. 3. No caso, a um primeiro exame, o Estado
do Paraná, na Lei impugnada, parece haver exercido essa competência
suplementar, sem invadir a esfera de competência da União, para
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normas gerais. Aliás, o próprio Código do Consumidor, instituído pela
Lei Federal nº 8.078, de 1990, no art. 55, a estabeleceu. 4. E, como
ficou dito, o diploma acoimado de inconstitucional não aparenta haver
exorbitado dos limites da competência legislativa estadual
(suplementar), nem ter invadido a esfera de competência concorrente
da União, seja a que ficou expressa no Código do Consumidor, seja na
legislação correlata, inclusive aquela concernente à proteção do
consumidor no específico comércio de combustíveis. 5. É claro que um
exame mais aprofundado, por ocasião do julgamento de mérito da
Ação, poderá detectar alguns excessos da Lei em questão, em face dos
limites constitucionais que se lhe impõem, mas, por ora, não são eles
vislumbrados, neste âmbito de cognição sumária, superficial, para
efeito de concessão de medida cautelar. 6. Ausente o requisito da
plausibilidade jurídica, nem é preciso verificar se o do "periculum in
mora" está preenchido. Ademais, se tivesse de ser examinado, é bem
provável que houvesse de militar no sentido da preservação
temporária da eficácia das normas em foco. 7. Medida Cautelar
indeferida. Plenário: votação unânime. (STF – ADI 1890 MC. Rel.
Min. Sydney Sanches, Tribunal Pleno, data de julgamento 04/08/1999,
data de publicação. 25/02/2000) (grifo nosso)
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Por todo o exposto, reitera-se, não merece ser ratificada a medida cautelar
deferida, diante da ausência da plausibilidade jurídica, já que não houve afronta ao modelo
federal de proteção ambiental, nem ofensa às regras constitucionais de repartição de
competência entre os entes federados.

8. DOS PEDIDOS

Diante de todo o exposto, requer-se à Vossa Excelência:

a) A habilitação da Cooperativa como amicus curiae, nos termos do art. 138,
do Código de Processo Civil;

b) Com a sua habilitação, a concessão de prazo para apresentar razões, de
modo que sejam analisados os elementos jurídicos da matéria objeto do
julgamento, conforme dispõe o art. 138, do Código de Processo Civil;

c) Protesta-se, desde já, pela sustentação oral, quando do julgamento da
presente ação.

Termos em que,
Pede e Espera Deferimento.

De Cuiabá/MT para Brasília/DF, 09 de março de 2021.

LEANDRO FACCHIN ROCHA
OAB/MT 22.166
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SCARLET BRENDA DE MEDEIROS
OAB/MT 22.548

ROL DE DOCUMENTOS

1. Instrumento de Procuração;
2. Estatuto Social;
3. Documento Pessoal do Representante;
4. Ata da Assembleia.
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