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AUGUSTO DESEMBARGADOR DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 
DE RONDÔNIA

PT  –  PARTIDO  DOS  TRABALHADORES,  no  uso  de  suas 
atribuições,  e  com  fundamento  no  art.  103,  VIII,  da 
Constituição  Federal  e  no  art.  88,  VI,  da  Constituição 
Estadual de Rondônia, vem propor a presente 

AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE

com pedido de medida cautelar

em face dos arts. 1º,  caput, e seus §§  1º e 2º; 2º, 
caput, e seus §§ 1º e 2º; 15, caput, e seu parágrafo único; 
17, caput e seus incisos, e, bem como dos Anexos I, II, V, VI, 
VII e VIII, todos da Lei Complementar Estadual no. 1.089, de 
20 de maio de 2021 (DIOF Edição Suplementar no. 104.2, de 20 
de maio de 2021), pelas razões de direito adiante expostas:

1. DO ATO NORMATIVO IMPUGNADO

O Governador do Estado de Rondônia, no dia 20 de maio de 
2021, sancionou a Lei Complementar nº. 1.089/2021, que dispõe 
acerca da alteração dos limites da Reserva Extrativista Jaci-
Paraná e do Parque Estadual de Guajará-Mirim e cria o Parque 
Estadual  Ilha  das  Flores,  o  Parque  Estadual  Abaitará,  a 
Reserva de Desenvolvimento Sustentável Bom Jardim, a Reserva 
de Desenvolvimento Sustentável Limoeiro e a Reserva de Fauna 
Pau D’Óleo.

A partir da análise de seu conteúdo, é possível afirmar 
que a Lei complementar nº. 1.089/2021 (em anexo) trará grandes 
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prejuízos ambientais ao Estado pois promoverá:

a) A Redução da área da Reserva Extrativista Jaci-Paraná, 
localizada nos  Municípios  de  Porto  Velho,  Buritis  e  Nova 
Mamoré, criada pelo Decreto nº. 7.335/1996 e alterada pela Lei 
nº. 692/1996,  de 191 mil para 22.487,818 hectares (art. 1º e 
Anexos I e II), in verbis:

Art.  1º A  Reserva  Extrativista  Jaci-Paraná,  localizada  nos 
Municípios de Porto Velho, Buritis e Nova Mamoré, no Estado de 
Rondônia, criada pelo Decreto nº 7.335, de 17 de janeiro de 
1996,  passa  a  ter  área  de  45.184,8718  hectares,  com  os 
seguintes limites e confrontações: inicia-se a descrição deste 
perímetro no vértice M-001 de coordenadas N 8963546.07m e E 
346288.05  m,  Datum  SIRGAS  2000  com  Meridiano  Central  -  63 
deste,  segue  pela  margem  esquerda  sentido  montante  do  rio 
Branco  até  o  vértice  M-002  de  coordenadas  368141,496E 
8945293,421N  deste,  segue  com  azimute  de  200º30´50''  e 
distância  de  2153,56m  até  o  vértice  M-003  de  coordenadas 
367386,805E 8943276,426N deste, segue com azimute de 142º10´5'' 
e  distância  de  234,69m  até  o  vértice  M-004  de  coordenadas 
367530,751E 8943091,064N deste, segue com azimute de 212º34
´19''  e  distância  de  1770,79m  até  o  vértice  M-005  de 
coordenadas 366577,425E 8941598,787N deste, segue com azimute 
de 129º27´13'' e distância de 486,85m até o vértice M-006 de 
coordenadas 366953,344E 8941289,413N deste, segue com azimute 
de 206º6´55'' e distância de 675,48m até o vértice M-007 de 
coordenadas 366656,009E 8940682,892N deste, segue com azimute 
de 143º45´23'' e distância de 1035,69m até o vértice M-008 de 
coordenadas 367268,33E 8939847,591N deste, segue com azimute de 
202º13´59''  e  distância  de  839,16m  até  o  vértice  M-009  de 
coordenadas 366950,811E 8939070,821N deste, segue com azimute 
de 252º54´54'' e distância de 8218,28m até o vértice M-010 de 
coordenadas 359095,2E 8936656,374N deste, segue com azimute de 
289º58´32'' e distância de 1003,23m até o vértice M-011 de 
coordenadas 358152,325E 8936999,102N deste, segue com azimute 
de 202º48´27'' e distância de 2135,41m até o vértice M-012 de 
coordenadas 357324,556E 8935030,653N deste, segue com azimute 
de 182º51´9'' e distância de 4266,38m até o vértice M-013 de 
coordenadas 357112,23E 8930769,555N deste, segue com azimute de 
128º36´6''  e  distância  de  2210,23m  até  o  vértice  M-014  de 
coordenadas 358839,529E 8929390,575N deste, segue com azimute 
de 200º21´4'' e distância de 3137,29m até o vértice M-015 de 
coordenadas 357748,466E 8926449,116N deste, segue com azimute 
de 107º29´32'' e distância de 636,91m até o vértice M-016 de 
coordenadas 358355,926E 8926257,675N deste, segue com azimute 
de 192º36´23'' e distância de 1951,22m até o vértice M-017 de 
coordenadas 357930,063E 8924353,495N deste, segue com azimute 
de 292º56´26'' e distância de 910,39m até o vértice M-018 de 
coordenadas 357091,674E 8924708,347N deste, segue com azimute 
de 197º20´26'' e distância de 934,94m até o vértice M-019 de 
coordenadas 356813,011E 8923815,893N deste, segue com azimute 
de 108º22´57'' e distância de 2849,76m até o vértice M-020 de 
coordenadas 359517,357E 8922917,182N deste, segue com azimute 
de 192º6´59'' e distância de 1350,35m até o vértice M021 de 
coordenadas 359233,914E 8921596,905N deste, segue com azimute 
de 285º25´37'' e distância de 424,18m até o vértice M-022 de 
coordenadas 358825,016E 8921709,742N deste, segue com azimute 
de 343º56´25'' e distância de 956,71m até o vértice M-023 de 
coordenadas 358560,355E 8922629,121N deste, segue com azimute 
de 282º10´40'' e distância de 757,54m até o vértice M024 de 
coordenadas 357819,857E 8922788,925N deste, segue com azimute 
de 250º40´45'' e distância de 960,66m até o vértice M-025 de 
coordenadas 356913,293E 8922471,081N deste, segue com azimute 
de 217º5´25'' e distância de 379,29m até o vértice M-026 de 
coordenadas 356684,551E 8922168,525N deste, segue com azimute 
de 111º44´30'' e distância de 3513,41m até o vértice M-027 de 
coordenadas 359948,032E 8920867,07N deste, segue com azimute de 
184º18´35''  e  distância  de  1422,8m  até  o  vértice  M-028  de 

Av. Lauro Sodré, 1903 – Pedrinhas – Porto Velho/RO.
Fone: (69) 3224-2422 e 3224-7698 - E-mail: lemos@lemosadvocacia.adv.br

www.lemosadvocacia.adv.br

about:blank


coordenadas 359841,105E 8919448,288N deste, segue com azimute 
de 268º42´50'' e distância de 1666,45m até o vértice M-029 de 
coordenadas 358175,068E 8919410,892N deste, segue com azimute 
de 157º13´44'' e distância de 1452,66m até o vértice M-030 de 
coordenadas 358737,316E 8918071,45N deste, segue com azimute de 
90º37´26''  e  distância  de  991,52m  até  o  vértice  M-031  de 
coordenadas 359728,784E 8918060,65N deste, segue com azimute de 
171º46´3''  e  distância  de  5529,23m  até  o  vértice  M-032  de 
coordenadas 360520,502E 8912588,393N deste, segue com azimute 
de 277º49´23'' e distância de 2430,13m até o vértice M-033 de 
coordenadas 358112,987E 8912919,18N deste, segue com azimute de 
182º3´55''  e  distância  de  2287,25m  até  o  vértice  M-034  de 
coordenadas 358030,553E 8910633,414N deste, segue com azimute 
de 261º8´54'' e distância de 956,34m até o vértice M-035 de 
coordenadas 357085,598E 8910486,255N deste, segue com azimute 
de 207º46´25'' e distância de 2543,56m até o vértice M-036 de 
coordenadas 355900,345E 8908235,724N deste, segue com azimute 
de 163º11´42'' e distância de 1376,13m até o vértice M-037 de 
coordenadas 356298,204E 8906918,354N deste, segue com azimute 
de 127º45´9'' e distância de 914,33m até o vértice M-038 de 
coordenadas 357021,137E 8906358,548N deste, segue com azimute 
de 201º12´18'' e distância de 1221,22m até o vértice M-039 de 
coordenadas 356579,408E 8905220,012N deste, segue com azimute 
de 258º46´3'' e distância de 655,43m até o vértice M-040 de 
coordenadas 355936,529E 8905092,341N deste, segue com azimute 
de 188º39´49'' e distância de 386,98m até o vértice M-041 de 
coordenadas 355878,236E 8904709,77N deste, segue com azimute de 
205º49´36''  e  distância  de  332,53m  até  o  vértice  M-042  de 
coordenadas 355733,364E 8904410,447N deste, segue com azimute 
de 220º43´54'' e distância de 641,3m até o vértice M-043 de 
coordenadas 355314,899E 8903924,481N deste, segue com azimute 
de 208º57´58'' e distância de 374,27m até o vértice M-044 de 
coordenadas 355133,641E 8903597,027N deste, segue com azimute 
de 177º35´32'' e distância de 884,39m até o vértice M-045 de 
coordenadas 355170,792E 8902713,414N deste, segue com azimute 
de 107º39´6'' e distância de 1772,76m até o vértice M-046 de 
coordenadas 356860,087E 8902175,855N deste, segue com azimute 
de 186º9´16'' e distância de 3501,94m até o vértice M-047 de 
coordenadas 356484,639E 8898694,094N deste, segue com azimute 
de 286º30´1'' e distância de 1142,27m até o vértice M-048 de 
coordenadas 355389,404E 8899018,528N deste, segue com azimute 
de 180º25´16'' e distância de 3997,76m até o vértice M-049 de 
coordenadas 355360,014E 8895020,868N deste, segue com azimute 
de 271º39´37'' e distância de 2003,14m até o vértice M-050 de 
coordenadas 353357,708E 8895078,908N deste, segue com azimute 
de 179º1´18'' e distância de 820,71m até o vértice M-051 de 
coordenadas 353371,72E 8894258,31N deste, segue com azimute de 
95º39´5''  e  distância  de  315,93m  até  o  vértice  M-052  de 
coordenadas 353686,118E 8894227,198N deste, segue com azimute 
de 182º33´51'' e distância de 2698,3m até o vértice M-053 de 
coordenadas 353565,4E 8891531,591N deste, segue com azimute de 
270º4´23''  e  distância  de  547,8m  até  o  vértice  M-054  de 
coordenadas 353017,594E 8891532,292N deste, segue com azimute 
de 304º27´12'' e distância de 619,14m até o vértice M-055 de 
coordenadas 352507,057E 8891882,565N deste, segue com azimute 
de 328º18´21'' e distância de 359,4m até o vértice M-056 de 
coordenadas 352318,23E 8892188,374N deste, segue com azimute de 
242º41´43''  e  distância  de  653,44m  até  o  vértice  M-057  de 
coordenadas 351737,59E 8891888,624N deste, segue com azimute de 
257º27´34''  e  distância  de  260,49m  até  o  vértice  M-058  de 
coordenadas 351483,311E 8891832,064N deste, segue com azimute 
de 225º24´55'' e distância de 492,25m até o vértice M-059 de 
coordenadas 351132,719E 8891486,521N deste, segue com azimute 
de 207º44´32'' e distância de 367,83m até o vértice M-060 de 
coordenadas 350961,492E 8891160,966N deste, segue com azimute 
de 220º30´23'' e distância de 212,71m até o vértice M-061 de 
coordenadas 350823,325E 8890999,23N deste, segue com azimute de 
197º14´33''  e  distância  de  416,81m  até  o  vértice  M-062  de 
coordenadas 350699,775E 8890601,152N deste, segue com azimute 
de 191º58´47'' e distância de 284,09m até o vértice M-063 de 
coordenadas 350640,807E 8890323,249N deste, segue com azimute 
de 229º53´56'' e distância de 209,43m até o vértice M064 de 
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coordenadas 350480,608E 8890188,344N deste, segue com azimute 
de 259º13´42'' e distância de 219,55m até o vértice M-065 de 
coordenadas 350264,925E 8890147,311N deste, segue com azimute 
de 241º10´6'' e distância de 129,38m até o vértice M-066 de 
coordenadas 350151,577E 8890084,916N deste, segue com azimute 
de 227º5´29'' e distância de 137,91m até o vértice M-067 de 
coordenadas 350050,562E 8889991,019N deste, segue com azimute 
de 203º22´40'' e distância de 1418,3m até o vértice M-068 de 
coordenadas 349487,785E 8888689,147N deste, segue com azimute 
de 174º43´20'' e distância de 2673,86m até o vértice M-069 de 
coordenadas 349733,734E 8886026,618N deste, segue com azimute 
de 216º1´31'' e distância de 751,61m até o vértice M-070 de 
coordenadas 349291,674E 8885418,741N deste, segue com azimute 
de 163º49´35'' e distância de 1250,52m até o vértice M-071 de 
coordenadas 349640,003E 8884217,712N deste, segue com azimute 
de 245º18´5'' e distância de 882,61m até o vértice M072 de 
coordenadas 348838,133E 8883848,919N deste, segue com azimute 
de 280º5´7'' e distância de 495,65m até o vértice M-073 de 
coordenadas 348350,133E 8883935,716N deste, segue com azimute 
de 0º24´13'' e distância de 540,43m até o vértice M-074 de 
coordenadas 348353,942E 8884476,135N deste, segue com azimute 
de 276º28´10'' e distância de 230,92m até o vértice M-075 de 
coordenadas 348124,489E 8884502,154N deste, segue com azimute 
de 233º51´39'' e distância de 236,17m até o vértice M-076 de 
coordenadas 347933,754E 8884362,868N deste, segue com azimute 
de 204º27´19'' e distância de 803,02m até o vértice M077 de 
coordenadas 347601,313E 8883631,89N deste, segue com azimute de 
222º35´33''  e  distância  de  302,59m  até  o  vértice  M-078  de 
coordenadas 347396,525E 8883409,127N deste, segue com azimute 
de 280º55´53'' e distância de 565,87m até o vértice M-079 de 
coordenadas 346840,915E 8883516,439N deste, segue com azimute 
de 191º40´4'' e distância de 3000,35m até o vértice M080 de 
coordenadas 346234,127E 8880578,082N deste, segue com azimute 
de 107º47´9'' e distância de 477,53m até o vértice M-081 de 
coordenadas 346688,838E 8880432,212N deste, segue com azimute 
de 201º31´37'' e distância de 1452,94m até o vértice M-082 de 
coordenadas 346155,695E 8879080,62N  deste, segue com azimute 
de 296º31´57'' e distância de 605,14m até o vértice M083 de 
coordenadas 345614,283E 8879350,944N deste, segue com azimute 
de 184º4´15'' e distância de 488,66m até o vértice M-084 de 
coordenadas 345579,592E 8878863,515N deste, segue com azimute 
de 237º18´54'' e distância de 939,97m até o vértice M-085 de 
coordenadas 344788,455E 8878355,911N deste, segue com azimute 
de 119º50´19'' e distância de 1137,72m até o vértice M086 de 
coordenadas 345775,355E 8877789,824N deste, segue com azimute 
de 253º37´1'' e distância de 1442,37m até o vértice M-087 de 
coordenadas 344391,546E 8877382,993N deste, segue com azimute 
de 247º47´7'' e distância de 2084,96m até o vértice M-088 de 
coordenadas 342461,336E 8876594,72N deste, segue com azimute de 
183º14´7''  e  distância  de  678,15m  até  o  vértice  M-089  de 
coordenadas 342423,06E 8875917,642N deste, segue com azimute de 
267º36´46''  e  distância  de  405,61m  até  o  vértice  M-090  de 
coordenadas 342017,801E 8875900,749N deste, segue pela margem 
direita sentido jusante do Rio Formoso até a confluência com o 
Rio Jacy-Paraná deste, segue até o ponto M-001, encerrando esta 
descrição.  Todas  as  coordenadas  aqui  descritas  estão 
georrefereciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e encontram-se 
representadas  no  sistema  UTM,  referenciadas  ao  Meridiano 
Central -63, tendo como DATUM SIRGAS 2000.Todos os azimutes e 
distâncias,  área  e  perímetro  foram  calculados  no  plano  de 
projeção UTM.
§  1º  A  Reserva  extrativista  Jaci-Paraná,  localizada  nos 
Municípios de Porto Velho, Buritis e Nova Mamoré, criada pelo 
Decreto  nº  7.335,  de  17  de  janeiro  de  1996,  terá  a  área 
disposta no art. 1º, acrescida de desafetação do restante já 
antropizada, restando apenas o corredor ecológico às margens do 
Rio Jaci e Rio Branco, e passará a ter a área remanescente de 
22.487,818 hectares, com os limites e confrontações constantes 
do Anexo I e mapa do Anexo II da presente Lei. 
§ 2º O subsolo da área descrita no caput integra os limites da 
Reserva extrativista Jaci-Paraná
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b) A redução da área do Parque Estadual de Guajará-Mirim, 
criado pelo Decreto nº. 4.575/1990 e alterado pelas Leis nº. 
700/1996  e  1.146/2002,  de  216 mil  para  166.034,71  hectares 
(art. 2º e Anexos V a VIII);

Nesta parte, a norma assim acabou tratar a matéria:

Art.  2º  O  Parque  Estadual  de  Guajará-Mirim,  localizado  nos 
Municípios  de  Guajará-Mirim  e  Nova  Mamoré  no  Estado  de 
Rondônia, criado pelo Decreto nº 4.575, de 23 de março de 1990, 
terá a área de 200.094,72 hectares, com limites e confrontações 
constantes do Anexo VII e mapa do Anexo VIII da presente Lei. 
§  1º O  Parque  Estadual  de  Guajará-Mirim,  localizado  nos 
Municípios  de  Guajará-Mirim  e  Nova  Mamoré,  no  Estado  de 
Rondônia, criado pelo Decreto nº 4.575, de 23 de março de 1990, 
terá  a  área  disposta  no  art.  1º,  acrescida  desafetação  da 
parcela conhecida como terra roxa, e passará a ter 166.034,71 
hectares, com limites e confrontações constantes do Anexo V e 
mapa do Anexo VI da presente Lei.
§ 2º O subsolo da área descrita no caput integra os limites do 
Parque Estadual de Guajará-Mirim.

c) Em decorrência das reduções anteriores, a aludida norma 
criou os Parques Estaduais Ilha das Flores (arts. 3º e 4º) e 
Abaitará  (arts.  5º  e  6º),  as  Reservas  de  Desenvolvimento 
Sustentável Bom Jardim (arts. 7º e 8º) e Limoeiro (arts. 9º e 
10) e a Reserva de Fauna Pau D’Óleo (arts. 11 e 12).

A norma tratou da questão criando tais parques e reservas, 
como se vê nos artigos da lei abaixo indicados:

Art. 3º Fica criado o Parque Estadual Ilha das Flores, com área 
de aproximadamente 89.789 hectares, localizado no Município de 
Alta Floresta D'Oeste, no Estado de Rondônia, com o objetivo 
básico de proteger a diversidade biológica e possibilitar a 
realização  de  pesquisas  científicas,  o  desenvolvimento  de 
atividades de educação e interpretação ambiental, recreação e o 
turismo. 

Art.  4º O  Parque  Estadual  Ilha  das  Flores  apresenta  os 
seguintes limites e confrontações: partindo-se do vértice Vt-01 
de coordenadas planas E= 571106,58 m, N= 8557653,28 m, Datum 
SIRGAS 2000 com Meridiano Central-63, situado na divisa do Lote 
01 do Imóvel Gleba Massaco, Setor Rolim de Moura do Guaporé, 
Gleba 02; deste, segue com AZv 125º30’53” limitando com lotes 
01,02 e 03 da Gleba 02, numa distância de 1498,12 m, até o 
vértice Vt-02, localizado no canto do Lote 03; deste, segue 
pela divisa das terras de terceiros com os seguinte azimutes e 
distâncias: AZv 217º29’30”, 403,31 m, até o vértice Vt-03; AZv 
184º20’14”,  535,53  m,  até  o  vértice  Vt-04;  AZv  156º23’53”, 
596,93 m, até o vértice Vt-05; AZv 113º06’28”, 500,11 m, até o 
vértice Vt-06; AZv 80º00’13”, 1229,00 m, até o vértice Vt-07; 
AZv 88º15’40”, 159,83 m, até o vértice Vt-08 de coordenadas 
planas E= 574104,68 m, N= 8555403,11 m; deste, segue margeando 
a área pantanosa pelas divisas dos lotes 8, 14 e 13 da Gleba 
Massaco, Setor Rolim de Moura do Guaporé, Gleba 02 e lotes 14, 
15, 16, 17 e 18 da Gleba Massaco, Setor Rolim de Moura do 
Guaporé, Gleba 04, numa distância de 7999,00 m, até o vértice 
Vt-09 de coordenadas planas E = 579262.89 m, N= 8556194.72 m, 
localizado  no  canto  do  lote  18;  deste,  segue  com  AZv 
163º53'42'' e 408,41 m, contornando com terras de terceiros, 
até o vértice Vt-10;deste, segue com AZv 219º14'53'' e 555,82 
m, contornando com terras de terceiros, até o vértice Vt-11; 
deste, segue com AZv 247º29'27'' e 408,85 m, contornando com 
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terras de terceiros, até o vértice Vt-12; deste, segue com AZv 
299º46'52'' e 315,13 m, contornando com terras de terceiros, 
até o vértice Vt-13; deste, segue com AZv 251º06'18'' e 1087,51 
m, contornando com terras de terceiros, até o vértice Vt-14; 
deste, segue com AZv 210º29'37'' e 643,00 m, confrontando com 
terras de terceiros, até o vértice Vt-15; deste, segue com AZv 
177º41'39'' e 318,64 m, contornando com terras de terceiros, 
até o vértice Vt-16; deste, segue com AZv 121º58'40'' e 569,17 
m, contornando com terras de terceiros, até o vértice Vt-17; 
deste, segue com AZv 148º17'49'' e 803,50 m, contornando com 
terras de terceiros, até o vértice Vt-18, de coordenadas planas 
E=577936,00 m, N= 8553162,20 m; localizado na margem direita do 
Rio Guaporé; deste, segue pela referida margem no sentido da 
jusante,  confrontando  com  a  República  da  Bolívia,  numa 
distância  de  22383,90  m,  até  o  vértice  Vt-19,  situado  na 
entrada de uma baía sem denominação; deste, segue pela margem 
direita da referida baía no sentido da montante, numa distância 
de  374,00  m  até  o  vértice  VT-20,  de  coordenadas  planas 
E=569117,50 m, N=8554532,50 m, situado na divisa de um Imóvel a 
Quem de Direito; deste, confrontando com o referido imóvel, com 
seguintes azimutes e distâncias: AZv 340º30'45", 859,44 m, até 
o vértice Vt21; AZv 267º39'45", 415,18 m, até o vértice Vt-22; 
AZv 204º31'24", 2324,71 m, até o vértice Vt-23; AZv 257º57'32", 
886,81 m, até o vértice Vt-24; localizado no canto do Lote 42, 
Setor 21, OS 71/90, Gleba Massaco, PF Guajará-Mirim; deste, 
limitando com o referido lote, com os seguintes azimutes e 
distâncias: AZv 347º38'38'' e 639,47 m; até o vértice Vt-25, 
AZv  343º47'40''  e  325,17  m;  até  o  vértice  Vt-26,  AZv 
324º39'58'' e 470,40 m; até o vértice Vt-27, AZv 317º01'44'' e 
1417,63 m; até o vértice Vt-28, AZv 221º44'08'' e 185,67 m; até 
o vértice Vt-29, AZv 274º34'50'' e 70,45 m; até o vértice Vt-
30, AZv 205º31'38'' e 107,56 m ; até o vértice Vt-31, AZv 
253º01'52'' e 187,96 m; até o vértice Vt32, Azv 226º15'00'' e 
132,22 m; até o vértice Vt-33, AZv 185º05'41'' e 79,08 m; até o 
vértice Vt-34, AZv231º09'10'' e 257,89 m; até o vértice Vt-35, 
AZv  201º47'24''  e  1687,54  m;  até  o  vértice  Vt-36,  AZv 
213º19'55'' e 132,17 m; até o vértice Vt-37, AZv 108º32'04'' e 
687,69 m; até o vértice Vt-38, AZv 142º24'34'' e 380,14 m; até 
o vértice Vt-39, AZv 105º04'03' e 64,28 m; até o vértice Vt-40, 
AZv 151º31'11'' e 96,58 m; até o vértice Vt-41, AZv 65º25'03'' 
e 59,45 m; até o vértice Vt-42, AZv 128º09'16'' e 98,46 m; até 
o vértice Vt-43, AZv 202º01'501'' e 172,10 m até o vértice Vt-
44, AZv 135º46'40'' e 495,32 m, até o vértice Vt-45 m; AZv 
185º18'24'' e 60,74 m; até o vértice Vt-46, AZv 142º14'04'' e 
103,20 m; até o vértice Vt-47, AZv 56º56'15'' e 201,11 m; até o 
vértice Vt-48, AZv 75º44'39'' e 238,24 m; até o vértice Vt-49, 
de coordenadas planas N 8551872.35 m e E 565562.88 m; deste, 
segue por um meandro abandonado, divisa das terras de terceiros 
numa distância de 1683,26 m; até o vértice Vt-50 de coordenadas 
planas N 8552450,00 m e E 566978,00 m; deste, segue com AZv 
113º21'28'' e distância de 436,88m; até o vértice Vt-51 de 
coordenadas planas N 8552280,00 m e E 567371,64 m, localizado 
na margem direita do Rio Guaporé; deste, segue pela citada 
margem no sentido da jusante, confrontado com a República da 
Bolívia, num percurso de 10258,00 m; até o vértice Vt-52 de 
coordenadas planas N 8553346,00 m e E 561596,00 m; deste, segue 
confrontando com terras de terceiros com os seguintes azimutes 
e distâncias: AZv 137º26'49'', distância de 165,61 m; até o 
vértice Vt-53 AZv 64º33'13'', distância de 435,22 m; até o 
vértice Vt-54, AZv 316º58'51'', distância de 470,51 m; até o 
vértice Vt-55,AZv 239º39'59'', distância de 374,23 m; até o 
vértice Vt-56, situado na margem direita do Rio Guaporé; segue 
pela citada margem no sentido da jusante, confrontado com a 
República da Bolívia, num percurso de 22853,00 m; até o vértice 
Vt-57 de coordenadas planas N 8556194,00 m e E 547441,00 m; 
deste,  segue  confrontando  com  terras  de  terceiros  com  os 
seguintes azimutes e distâncias: AZv 12º40'08'', distância de 
1819,29 m; até o vértice Vt-58, AZv 297º03'44'', distância de 
2525,51 m; até o vértice Vt-59, AZv 194º43'36'', distância de 
1892,16  m;  até  o  vértice  Vt-60,  de  coordenadas  planas  N 
8557288,00 m e E545110,00 m, situado na margem direita do Rio 
Guaporé;  segue  pela  citada  margem  no  sentido  da  jusante, 
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confrontado com a República da Bolívia, num percurso de 7147,18 
m, até o SAT-PN04 de coordenadas E- 543454,27, N- 8561346,99; 
deste,  segue  com  AZv  81º13'19,62",  limitando  com  a  reserva 
extrativista Pedras Negras, numa distância de 500,50 m, até o 
marco  MPN163;  AZv  359º40'13",  limitando  com  a  reserva 
extrativista Pedras Negras, numa distância de 12780,05 m; até o 
SAT-PN03 de coordenadas E-543575,17, N-8574203,18; deste, segue 
com  de  AZv  331º12'46"  limitando  com  a  Reserva  Extrativista 
Pedras Negras, numa distância de 4230,86 m; até o vérticeVt-61, 
situado na margem esquerda do Rio Massaco; deste, segue pela 
referida  margem  no  sentido  da  montante,  confrontando  com  a 
Terra Indígena Rio Massaco, numa distância de 54936,00 m; até o 
vértice  Vt-62,  de  coordenadas  planas  N  8582833.15  m  e  E 
575874.88 m; deste, margeando a área pantanosa e confrontando 
com  Terras  de  Terceiros,  com  os  seguintes  azimutes  e 
distâncias: 180º21'57.50'' e 2291,33 m; até o vértice Vt-63; 
AZv  135º52'50.15''  e  811,58  m,  até  o  vértice  Vt-64;  AZv 
188º38'23.99''  e  130,33  m;  até  o  vértice  Vt-65;  AZv 
249º00'57.67''  e  422,39  m,  até  o  vértice  Vt-66;  AZv 
170º33'4.88''  e  528,17  m;  até  o  vértice  Vt-67;  AZv 
202º59'42.45''  e  608,58  m,  até  o  vértice  Vt-68;  AZv 
184º16'43.55''  e  974,70  m;  até  o  vértice  Vt-69;  AZv 
156º27'32.41''  e  959,39  m,  até  o  vértice  Vt-70;  AZv 
221º14'59.02''  e  428,45  m;  até  o  vértice  Vt-71;  AZv 
179º20'32.73''  e  243,71  m,  até  o  vértice  Vt-72;  AZv 
107º04'50.33''  e  257,49  m;  até  o  vértice  Vt-73;  Azv 
163º22'19.73''  e  1593,22  m,  até  o  vértice  Vt-74;  AZv 
141º06'49.34''  e  561,38  m;  até  o  vértice  Vt-75,  AZv 
195º12'24.50''  e  522,49  m,  até  o  vértice  Vt-76;  AZv 
130º01'28.69''  e  1040,97  m;  até  o  vértice  Vt-77;  AZv 
179º13'46.28''  e  832,00  m,  até  o  vértice  Vt78;  AZv 
167º19'43.19''  e  433,53  m;  até  o  vértice  Vt-79;  AZv 
143º10'14.18''  e  265,96  m,  até  o  vértice  Vt-80;  AZv 
127º45'57.06''  e  187,52  m,  até  o  vértice  Vt-81;  AZv 
86º55'4.86'' e 260,50 m, até o vértice Vt-82; AZv 62º57'11.41'' 
e 800,81 m; até o vértice Vt-83; AZv 32º32'8.80'' e 358,84 m, 
até o vértice Vt-84; AZv 8º26'37.60'' e 715,00 m; até o vértice 
Vt-85; AZv 56º51'39'' e 489,21 m, até o vértice Vt-86; AZv 
44º23'46'' e 403,79 m; até o vértice Vt-87; AZv 29º58'40'' e 
375,00 m, até o vértice Vt-88; AZv 347º57'13'' e 375,26 m; até 
o vértice Vt-89; AZv 97º27'54'' e 603,67 m, até o vértice Vt-
90; AZv 186º50'51'' e 1011,17 m; até o vértice Vt-91; AZv 
129º22'16'' e 1155,85 m, até o vértice Vt92; AZv 69º28'15'' e 
707,90 m; até o vértice Vt-93; AZv  107º48'50'' e 3147,00 m, 
até o vértice Vt-94; AZv118º53'48'' e 528,52 m; até o vértice 
Vt-95;  AZv  163º56'56''  e  1417,76  m,  até  o  vértice  Vt-96; 
AZv136º06'11'' e 440,65 m; até o vértice Vt-97; AZv 159º52'57'' 
e 1223,52 m, até o vértice Vt-98; AZv 100º13'23'' e 1528,87 m; 
até o vértice Vt-99; AZv46º12'10'' e 1673,32 m, na divisa dos 
lotes 08 (Fazenda Boa Esperança) e 09 (Fazenda Primorosa) da 
Gleba Massaco, até o vértice Vt-100, de coordenadas planas N 
8569293,31 m e E 589416,14 m, localizado na margem direita da 
estrada que dá acesso à Porto Rolim do Guaporé; deste, segue 
pela estrada sentido Porto Rolim do Guaporé, num percurso de 
5469,00  m,  até  o  vértice  Vt-101,  de  coordenadas  planas  N 
8564855,00 m e E 590861,00 m, localizado na margem direita do 
Rio Mequéns; deste segue pela referida margem no sentido da 
jusante, confrontando com o Parque Estadual de Corumbiara, num 
percurso de 20214,00 m, até o vértice Vt-102 de coordenadas 
planas N 8556082,00 m e E 581094,00 m, localizado no canto do 
Lote 01, Setor 21 da Gleba Massaco PF Guajará-Mirim; deste, 
segue margeando a área pantanosa, nas divisas dos Lote 01 e 02 
Setor  21da  Gleba  Massaco  PF  Guajará-Mirim,  num  percurso  de 
16806,00  m,  até  o  vértice  Vt-103  de  coordenadas  planas  N 
8566195,00 m e E 573129,53 m; deste, segue margeando a área 
pantanosa,  nas  divisas  das  Terras  a  Quem  de  Direito,  num 
percurso 14827,00 m, até o vértice Vt-104 de coordenadas planas 
N  8559290,00  m  e  E  569008,00  m;  deste,  segue  com  AZv 
127º57'26''  na  divisa  das  Terras  a  Quem  de  Direito,  numa 
distância de 2661,48m, até o vértice Vt-01; início e fechamento 
deste polígono e, encerrando esta descrição perfazendo uma área 
de aproximadamente 89.617,2080 (oitenta e nove mil, seiscentos 
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e dezessete hectares, vinte ares e oitenta centiares) e um 
perímetro de 266429,66 metros com as seguintes confrontações: 
ao Norte - com Terra Indígena Massaco; ao Sul - com o Parque 
Estadual  de  Corumbiara,  com  a  Ilha  Independência  e  com  a 
República  Federativa  da  Bolívia;  a  Leste  -  com  o  Parque 
Corumbiara e Terras a Quem de Direito e com lotes da Gleba 
Massaco, Setor Rolim de Moura do Guaporé; a Oeste - com a Resex 
Pedras Negras.
Parágrafo único. O subsolo da área descrita no caput integra os 
limites do Parque Estadual Ilha das Flores.

Art. 5º Fica criado o Parque Estadual Abaitará, com área de 
aproximadamente 152,0003 hectares, localizado no Município de 
Pimenta  Bueno,  no  Estado  de  Rondônia,  com  o  objetivo  de 
proteger a diversidade biológica e possibilitar a realização de 
pesquisas  científicas,  o  desenvolvimento  de  atividades  de 
educação e interpretação ambiental, recreação e o turismo.

Art.  6º  O  Parque  Estadual  Abaitará  apresenta  os  seguintes 
limites e confrontações: inicia-se a descrição deste perímetro 
no  vértice  M-132A,  de  coordenadas  N=  8704631,3078  m  e  E= 
665354,0398  m,  Datum  SIRGAS  2000  com  Meridiano  Central-63; 
deste, segue com azimute 91º18'32'' pela divisa do Lote 01ª 
(desmembrado), do Parque Natural Municipal de Pimenta Bueno, 
numa  distância  de  1857,60  m,  até  o  vértice  M-131A,  de 
coordenadas N= 8704588,8758m e E= 667211,1598 m; deste, segue 
confrontando  com  o  Lote  32  da  Gleba  05  com  azimute  de 
180º15'25'' e distância de 817,94 m, até o vértice M-131B, de 
coordenadas N= 8703770,9438m e E= 667207,4898m; deste, segue 
confrontando com a Reserva Legal do Lote 01B, com azimute de 
271º18'14'' e distância de 1850,35 m; até o vértice M-132B, de 
coordenadas N= 8703813,0488 m e E=665357,6198 m; deste, segue 
confrontando com o Lote 01A (desmembrado) do Parque Natural 
Municipal  de  Pimenta  Bueno,  com  azimute  de  359º44'58''  e 
distância  de  818,26  m;  até  o  vértice  M-132A,  início  e 
fechamento  deste  perímetro,  encerrando  esta  descrição 
perfazendo  uma  área  de  aproximadamente  152,0003  há  e  um 
perímetro de 5344,15 metros com as seguintes confrontações: ao 
Norte  -  com  o  Lote  01A  (desmembrado)  do  Parque  Natural 
Municipal de Pimenta Bueno; ao Sul - com a Reserva Legal do 
Lote 01B; a Leste - com o Lote 36 da Gleba 05; a Oeste - com o 
Lote 01A (desmembrado) do Parque Natural Municipal de Pimenta 
Bueno. 
Parágrafo único. O subsolo da área descrita no caput integra os 
limites do Parque Estadual Abaitará. 

Art. 7º Fica criada a Reserva de Desenvolvimento Sustentável 
Bom Jardim, com área de aproximadamente 1.678,4981 hectares, 
localizada no Município de Porto Velho, no Estado de Rondônia, 
com o objetivo básico de preservar a natureza e, ao mesmo 
tempo, assegurar as condições e os meios necessários para a 
reprodução e a melhoria dos modos e da qualidade de vida e 
exploração dos recursos naturais das populações tradicionais, 
bem como valorizar, conservar e aperfeiçoar o conhecimento e as 
técnicas  de  manejo  do  ambiente  desenvolvidos  por  essas 
populações.

Art. 8º  A Reserva de Desenvolvimento Sustentável Bom Jardim 
apresenta os seguintes limites e confrontações: inicia-se a 
descrição deste perímetro partindo do Vértice CB7_M_0670 com as 
coordenadas UTM de N 9060397.35 m e E 425892.66 m, Datum SIRGAS 
2000  com  Meridiano  Central  -63,  limitando  com  a  Floresta 
Estadual de Rendimento Sustentado Rio Madeira B, com o azimute 
plano de 118º54'41.68'' e distância de 4497.84 m, até o Vértice 
CB7_M_0679; deste, segue com coordenadas UTM de N 9058222.83 m 
e E 429829.92 m limitando com a Unidade de Proteção Integral 
Federal Estação Ecológica do Cuniã II, com o azimute plano de 
193º16'46.25''  e  distância  de  441.26  m,  até  o  vértice 
CB7_V_1200, de coordenadas UTM N 9057793.37 m e E 429728.56 m; 
deste, segue com azimute plano de 244º48'2.38'' e distância de 
170.75 m, até o vértice CB7_V_1201, nas coordenadas UTM de N 
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9057720.67 m e E 429574.06 m; deste, segue com os seguintes 
azimute plano e distância: 189º15'52.28'' e 171.44 m, até o 
vértice CB7_V_1202, de coordenadas N 9057551.47 m e E 429546.46 
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distância: 
184º08'22.32''  e  325.55  m,  até  o  vértice  CB7_V_1203,  de 
coordenadas N 9057226.77 m e E 429522.96 m; deste, segue com os 
seguintes azimute plano e distância: 186º39'22.23'' e 162.19 m, 
até o vértice CB7_V_1204, de coordenadas N 9057065.67 m e E 
429504.16 m; deste, segue com os seguintes azimute plano e 
distância: 213º13'2.54'' e 80.68, até o vértice CB7_V_1205, de 
coordenadas N 9056998.17 m e E 429459.96 m; deste, segue com os 
seguintes azimute plano e distância: 192º55'49.98'' e 120.66 m, 
até o vértice CB7_V_1206, de coordenadas N 9056880.57 m e E 
429432.96 m; deste, segue com os seguintes azimute plano e 
distância: 174º01'59.22'' e 177.96 m, até o vértice CB7_V_1207, 
de coordenadas N 9056703.57 m e E 429451.46 m; deste, segue com 
os seguintes azimute plano e distância: 126º37'41.07'' e 156.38 
m, até o vértice CB7_V_1208, de coordenadas N 9056610.27 m e E 
429576.96 m; deste, segue com os seguintes azimute plano e 
distância: 91º25'55.53'' e 164.05 m, até o vértice CB7_V_1209, 
de coordenadas N 9056606.17 m e E 429740.96m; deste, segue com 
os  seguintes  azimute  plano  e  distância:  133º32'5.16''  e 
174.22m, até o vértice CB7_V_1210, de coordenadas N 9056486.17 
m e E 429867.26 m; deste, segue com os seguintes azimute plano 
e  distância:  198º58'21.69''  e  74.13  m,  até  o  vértice 
CB7_V_1211, de coordenadas N 9056416.07 m e E 429843.16 m; 
deste,  segue  com  os  seguintes  azimute  plano  e  distância: 
205º15'58.33''  e  224.92m,  até  o  vértice  CB7_V_1212,  de 
coordenadas N 9056212.67m e E 429747.16 m; deste segue com os 
seguintes azimute plano e distância: 237º27'34.04'' e 76.04 m, 
até o vértice CB7_V_1213, de coordenadas N 9056171.77m e E 
429683.06 m; deste, segue confrontando com os seguintes azimute 
plano  e  distância:  216º27'21.48''  e  166.10,  até  o  vértice 
CB7_V_1214, de coordenadas N 9056038.17 m e E 429584.36 m; 
deste,  segue  com  os  seguintes  azimute  plano  e  distância: 
165º12'43.17''  e  131.25,  até  o  vértice  CB7_V_1215,  de 
coordenadas N 9055911.27 m e E 429617.86 m; deste, segue com os 
seguintes azimute plano e distância: 206º17'8.63'' e 220.17, 
até o vértice CB7_V_1216, de coordenadas N 9055713.87m e E 
429520.36 m; deste, segue com os seguintes azimute plano e 
distância: 178º06'22.42'' e 124.07; até o vértice CB7_V_1217, 
de coordenadas N 9055589.87 m e E 429524.46 m; deste, segue com 
os  seguintes  azimute  plano  e  distância:  159º14'18.08''  e 
104.38; até o vértice CB7_V_1218, de coordenadas N 9055492.27 m 
e E 429561.46 m; deste, segue com os seguintes azimute plano e 
distância: 92º23'52.15'' e 100.39; até o vértice CB7_V_1219, de 
coordenadas N 9055488.07 m e E 429661.76 m; deste, segue com os 
seguintes azimute plano e distância: 153º26'5.79'' e 47.85; até 
o  vértice  CB7_V_1220,  de  coordenadas  N  9055445.27  m  e  E 
429683.16 m; deste, segue com os seguintes azimute plano e 
distância: 104º00'58.76'' e 69.78; até o vértice CB7_V_1221, de 
coordenadas N 9055428.37 m e E 429750.86 m; deste, segue com os 
seguintes azimute plano e distância: 152º01'41.43'' e 123.87; 
até o vértice CB7_V_1222, de coordenadas N 9055318.97 m e E 
429808.96 m; deste, segue com os seguintes azimute plano e 
distância: 90º17'31.45'' e 117.70; até o vértice CB7_V_1223, de 
coordenadas N 9055318.37 m e E 429926.66 m; deste, segue com os 
seguintes azimute plano e distância: 143º33'58.29'' e 186.57; 
até o vértice CB7_V_1224, de coordenadas N 9055168.27 m e E 
430037.46 m; deste, segue com os seguintes azimute plano e 
distância: 144º41'53.24'' e 437.81; até o vértice CB7_V_1225, 
de coordenadas N 9054810.97 m e E 430290.46 m; deste, segue com 
os seguintes azimute plano e distância: 84º28'31.25'' e 254.48; 
até o vértice CB7_V_1226, de coordenadas N 9054835.47 m e E 
430543.76 m; deste, segue com os seguintes azimute plano e 
distância: 117º43'9.26'' e 230.90; até o vértice CB7_V_1227, de 
coordenadas N 9054728.06 m e E 430748.17 m; deste, segue com os 
seguintes azimute plano e distância: 114º31'20.20'' e 242.14; 
até o vértice CB7_V_1228, de coordenadas N 9054627.56 m e E 
430968.47 m; deste, segue com os seguintes azimute plano e 
distância: 171º05'43.89'' e 74.30; até o vértice CB7_V_1229, de 
coordenadas N 9054554.16 m e E 430979.97 m; deste, segue com os 
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seguintes azimute plano e distância: 179º17'6.10'' e 120.21; 
até o vértice CB7_V_1230, de coordenadas N 9054433.96 m e E 
430981.47 m; deste, segue com os seguintes azimute plano e 
distância: 130º41'41.99'' e 165.79; até o vértice CB7_V_1231, 
de coordenadas N 9054325.86 m e E 431107.17 m; deste, segue com 
os seguintes azimute plano e distância: 151º15'1.19'' e 312.07; 
até o vértice CB7_V_1232, de coordenadas N 9054052.26m e E 
431257.27m;  deste,  segue  com  os  seguintes  azimute  plano  e 
distância: 137º34'29.91'' e 140.08; até o vértice CB7_V_1233, 
de coordenadas N 9053948.86 m e E 431351.77 m; deste, segue com 
os seguintes azimute plano e distância: 135º59'4.59'' e 222.21; 
até o vértice CB7_V_1234, de coordenadas N 9053789.06 m e E 
431506.17 m; deste, segue com os seguintes azimute plano e 
distância: 167º01'23.95'' e 95.75; até o vértice CB7_V_1235, de 
coordenadas N 9053695.76 m e E 431527.67 m; deste, segue com os 
seguintes azimute plano e distância: 126º57'15.43'' e 108.62; 
até o vértice CB7_V_1236, de coordenadas N 9053630.46 m e E 
431614.47 m; deste, segue com os seguintes azimute plano e 
distância: 123º01'54.06'' e 54.33; até o vértice CB7_M_0681, de 
coordenadas  N  9053600.84  m  e  E  431660.02  m;  deste,  segue 
confrontando  com  os  seguintes  azimute  plano  e  distância: 
226º28'35.83''  e  432.49;  até  o  vértice  CB7_M_0682,  de 
coordenadas  N  9053303.01  m  e  E  431346.43  m;  deste,  segue 
confrontando  com  o  LOTE  02  os  seguintes  azimute  plano  e 
distância: 221º26'19.86'' e 657.62; até o vértice CB7_M_0683, 
de coordenadas N 9052810.02 m e E 430911.20 m; situado no 
limite do Rio Madeira; deste, segue confrontando com o Rio 
Madeira,  com  os  seguintes  azimute  plano  e  distância: 
314º08'23.65''  e  508.61;  até  o  vértice  CB7_P_0024,  de 
coordenadas N 9053164.22 m e E 430546.20 m; deste, segue com os 
seguintes azimute plano e distância:320º16'26.74'' e 291.41; 
até o vértice CB7_P_0025, de coordenadas N 9053388.35 m e E 
430359.95 m; deste, segue com os seguintes azimute plano e 
distância: 309º53'50.65'' e 1198.95; até o vértice CB7_P_0026, 
de coordenadas N 9054157.37 m e E 429440.13 m; deste, segue com 
os  seguintes  azimute  plano  e  distância:  317º11'14.34''  e 
707.73; até o vértice CB7_P_0027, de coordenadas N 9054676.54 m 
e E 428959.15 m; deste, segue com os seguintes azimute plano e 
distância:320º05'25.54'' e 724.70; até o vértice CB7_P_0028, de 
coordenadas N 9055232.43 m e E 428494.20 m; deste, segue com os 
seguintes azimute plano e distância: 310º00'59.26'' e 497.24; 
até o vértice CB7_P_0029, de coordenadas N 9055552.16 m e E 
428113.39 m; deste, segue com os seguintes azimute plano e 
distância: 294º07'22.76'' e 599.45; até o vértice CB7_P_0030, 
de coordenadas N 9055797.15 m e E 427566.29 m; deste, segue com 
os  seguintes  azimute  plano  e  distância:  306º17'24.11''  e 
833.95; até o vértice CB7_P_0031, de coordenadas N 9056290.74 m 
e E 426894.10 m; deste, segue com os seguintes azimute plano e 
distância: 282º24'47.13'' e 1026.42; até o vértice CB7_M_0684, 
de coordenadas N 9056511.38 m e E 425891.67 m; situado no 
limite do Título Definitivo Mutuns; deste, segue confrontando 
com o Título Definitivo Mutuns, com os seguintes azimute plano 
e distância: 0º00'52.48'' e 3885.97; até o vértice CB7_M_0670, 
situado  no  limite  da  Floresta  Estadual  de  Rendimentos 
Sustentado Rio Madeira B, de coordenadas N 9060397.35 m e E 
425892.66 m, encerrando esta descrição perfazendo uma área de 
aproximadamente 1.678,4981 (mil, seiscentos e setenta e oito 
hectares, quarenta e nove ares e oitenta e um centiares) e um 
perímetro de 22242.30 metros.
Parágrafo único. O subsolo da área descrita no caput integra os 
limites da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Bom Jardim. 

Art. 9º Fica criada a Reserva de Desenvolvimento Sustentável 
Limoeiro,  com  área  de  aproximadamente  18.020,31  hectares, 
localizada no Município de São Francisco do Guaporé, no Estado 
de Rondônia, com o objetivo básico de preservar a natureza e, 
ao mesmo tempo, assegurar condições e meios necessários para a 
reprodução e a melhoria dos modos e da qualidade de vida e 
exploração dos recursos naturais das populações tradicionais, 
bem como valorizar, conservar e aperfeiçoar o conhecimento e as 
técnicas  de  manejo  do  ambiente  desenvolvidos  por  essas 
populações.
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Art.  10 A  Reserva  de  Desenvolvimento  Sustentável  Limoeiro 
apresenta os seguintes limites e confrontações constantes do 
Anexo III e mapa do Anexo IV da presente Lei.
Parágrafo único. O subsolo da área descrita no caput integra os 
limites da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Limoeiro.

Art. 11 Fica criada a Reserva de Fauna Pau D’Óleo, com de área 
de  10.463,8200  hectares,  localizada  no  Município  de  São 
Francisco do Guaporé, no Estado de Rondônia, com o objetivo de 
proteger  a  diversidade  biológica  de  populações  animais  de 
espécies  nativas,  terrestres  ou  aquáticas,  residentes  ou 
migratórias, adequadas para estudos técnico-científicos sobre o 
manejo econômico sustentável de recursos faunísticos.

Art. 12 A Reserva de Fauna Pau D’Óleo apresenta os seguintes 
limites e confrontações: inicia-se a descrição deste perímetro 
no vértice M-1, de coordenadas N= 8610174,42 m e E= 473359,00 
m, Datum SIRGAS 2000 com Meridiano Central-63; deste, segue com 
azimute  89º57'28''  pela  divisa  com  a  Rebio  Guaporé,  numa 
distância de 15894,20 m, até o vértice M-2, de coordenadas N= 
8610186,09 m e E= 4892253,25 m; deste, segue sentido jusante 
pelo Rio Branco com vários azimutes, confrontando com a Resex 
Pedras Negras, numa distância de 14422,00 m, até o vértice M-3, 
na foz com o Rio Guaporé, de coordenadas N= 8603137,44 m e E= 
486085,05 m; deste, segue pela margem direita do Rio Guaporé 
sentido jusante com vários azimutes e distância de 24862,00 m; 
até  o  vértice  M-4,  de  coordenadas  N=  8600470,22  m  e  E= 
473367,93 m; deste, segue confrontando pela divisa com a Rebio 
Guaporé, com azimute de 359º56'50'' e distância de 9704,20 m; 
até  o  vértice  M-1,  início  e  fechamento  deste  perímetro, 
encerrando  esta  descrição  perfazendo  uma  área  de 
aproximadamente 10.463,8200 (dez mil, quatrocentos e sessenta e 
três hectares e oitenta e dois ares) e um perímetro de 64882,40 
metros. 
Parágrafo único. O subsolo da área descrita no caput integra os 
limites da Reserva de Fauna Pau D’Óleo.

d) Outro ponto indicado na norma é a indicação de que aos 
proprietários ou possuidores de terras nas áreas desafetadas da 
Reserva  Extrativista  Jaci-Paraná  e  do  Parque  Estadual  de 
Guajará-Mirim a regularização ambiental da propriedade ou posse 
(art. 15).

A  norma  constitui  uma  forma  de  reconhecimento  de  suas 
propriedades,  a  regularização  das  explorações  ilegais 
realizadas e a regularização ambiental de propriedade, como se 
vê na leitura do artigo abaixo indicado:

Art.  15  O  proprietário  ou  possuidor  de  imóvel  rural 
localizado nas áreas desafetadas da Reserva Extrativista 
Jaci-Paraná e do Parque Estadual de Guajará-Mirim deverá 
promover a regularização ambiental de sua propriedade ou 
posse, em cumprimento ao disposto na Lei nº 12.651, de 
25 de maio de 2012, e demais legislações de regência.
Parágrafo único. O proprietário ou possuidor de imóvel 
rural  localizado  nas  áreas  desafetadas  do  Parque 
Estadual de Guajará-Mirim, criado pela Lei nº 1.146, de 
12 de dezembro de 2002, do qual fora excluída a área de 
4.906,5825  hectares,  poderá  promover  a  regularização 
ambiental de sua propriedade ou mesmo posse, assegurado 
aos  requerentes  o  prazo  de  5  (cinco)  anos  para  se 
adequarem às exigências do licenciamento, em cumprimento 
ao disposto na Lei Federal nº 12.651, de maio de 2012, e 
demais legislações vigentes.
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O Governador do Estado ao encaminhar o Projeto de Lei 
Complementar nº. 080/2020, informa que a RESEX-Jaci-Paraná tem 
sido  objeto  de  inúmeros  conflitos  por  ocupações  ilegais, 
conforme podemos extrair da mensagem nº. 204/2020: 

A Reserva Extrativista Jaci-Paraná tem sido objeto de 
inúmeros  conflitos  fundiários,  ocasionados,  sobretudo, 
por ocupações ilegais “ocorridas em razão da dificuldade 
do Poder Público em implementar Políticas de Proteção 
Ambiental”, e que “existam cerca de 120 mil cabeças de 
gado no interior da Reserva (...), o que impossibilita a 
regeneração natural”, sendo que o projeto de lei busca 
solucionar  ou  minimizar  os conflitos  existentes  na 
região.

O  Governador  do  Estado  ainda  argumenta,  a  despeito  da 
redução de área protegida do Parque Estadual de Guajará-Mirim, 
que existe área mais relevante para fins de preservação e que 
boa parte da área protegida encontra-se ocupada por grupos que 
desenvolvem  atividades  incompatíveis  com  a  finalidade  da 
unidade. Assim, a desafetação da área reduziria esses conflitos 
socioambientais.

 
Vale  ressaltar  que  as  organizações  ambientais  SOS 

Amazônia, Kanindé, Ecoporé, Pacto das Águas e OPAN opinaram 
contrariamente ao Projeto de Lei Complementar nº. 080/2020, sob 
a  justificativa  de  uma  evidente  consequência  negativa  ao 
desenvolvimento de Rondônia e por fomentar o corte raso da 
floresta  e  o  caos  fundiário,  conforme  se  extrai  do  ofício 
conjunto nº 012/2021/SOS Rondônia.

No dia 26 de abril de 2021, o Ministério Público, através 
de recomendação administrativa, sugeriu o veto ao Projeto de 
Lei Complementar 080/2020, justamente por inconstitucionalidade 
no Ofício SEI nº 385/2021/GAB-PGJ.

Também  no  mesmo  sentido,  através  do  Parecer  nº. 
35/2021/PGE-PAMB,  a  Procuradoria  Ambiental  da  Procuradoria-
Geral do Estado, sugeriu que os arts. 1º, 2º, 15, 17 e Anexos 
I, II, V, VI, VII e VIII do Autógrafo de Lei, fossem VETADOS em 
razão de inconstitucionalidade material.

Já o Procurador-Geral de Justiça solicitou  à  Secretaria 
de Estado de Desenvolvimento Ambiental e a PGE/RO, através dos 
Ofícios SEI nº. 512 e 513/2021/GAB-PGJ, a cópia do procedimento 
interno da análise do Projeto de Lei Complementar nº. 080/2020, 
pois  verificou  que  o  Chefe  do  Executivo,  chegou  a  vetar 
integralmente  o  referido  PLC  por  meio  da  Mensagem  nº.  122 
assinada no dia 20/05/2021 às 16h16, nos termos seguintes:

“Com amparo no artigo 42, § 1º, da Constituição do Estado, 
impõe-me  o  dever  de  informar  a  Vossas  Excelências  que 
decidi vetar totalmente o Projeto de Lei Complementar nº 
80/2020, encaminhado através da Mensagem nº 204, de 8 de 
setembro  de  2020,  que  “Altera  os  limites  da  Reserva 
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Extrativista Jaci-Paraná e do Parque Estadual de Guajará-
Mirim, cria o Parque Estadual Ilha das Flores, o Parque 
Estadual Abaitará, a Reserva de Desenvolvimento Sustentável 
Bom  Jardim,  a  Reserva  de  Desenvolvimento  Sustentável 
Limoeiro,  a  Reserva  de  Desenvolvimento  Sustentável  Rio 
Machado e a Reserva de Fauna Pau D’Óleo e revoga o artigo 8 
-A da Lei Complementar nº 633, de 13 de setembro de 2011, 
bem como a Lei nº 1.146, de 12 de dezembro de 2002 e dá 
outras providências.”,  em face da presença de vícios de 
inconstitucionalidade e contrariedade ao interesse público.

Senhores  Parlamentares,  como  é  do  conhecimento  de  Vossa 
Excelências, o Autógrafo de Lei nº 80/2020, de iniciativa 
do  Poder  Executivo  teve  como  objetivo  viabilizar  uma 
solução  definitiva  para  os  conflitos  socioambientais 
existentes na Reserva Extrativista Jaci-Paraná e no Parque 
Estadual de Guajará-Mirim, de forma que fora encaminhado a 
esta  Casa  de  Leis  traçando  as  seguintes  diretrizes  em 
síntese:

a)  desafetar  uma  área  de  aproximadamente  152  mil 
hectares da Reserva Extrativista Jaci-Paraná, ficando 
a  área  remanescente  da  unidade  de  conservação  com, 
aproximadamente, 45 mil hectares;
b)  restabelecer  os  limites  fundiários  do  Parque 
Estadual  de  Guajará-Mirim,  previstos  na  Lei  nº 
700/1996, passando a referida unidade a contar com uma 
área de 207.148, 266 hectares;
c) criar 6 (seis) unidades de conservação, em diversos 
municípios  do  Estado,  quais  sejam:  Parque  Estadual 
Ilha das Flores, Parque Estadual Abaitará, Reserva de 
Desenvolvimento  Sustentável  Bom  Jardim,  Reserva  de 
Desenvolvimento  Sustentável  Limoeiro,  Reserva  de 
Desenvolvimento Sustentável Rio Machado e Reserva de 
Fauna  Pau  D’Óleo,  totalizando  uma  área  de  128  mil 
hectares.

Todavia,  durante  a  tramitação  legislativa,  o  referido 
Projeto  de  Lei  sofreu  inúmeras  emendas,  as  quais 
inviabilizaram  os  resultados  esperados,  de  forma  que  as 
mudanças  ampliaram  significativamente  a  área  a  ser 
desafetada (de 152 mil para 219 mil hectares), ao mesmo 
tempo,  a  proposta  aprovada  por  esta  Colenda  Casa 
Legislativa reduziu expressamente o tamanho das unidades de 
conservação  a  serem  criadas,  desvirtuando  o  objetivo 
inicial de compensar as desafetações realizadas, de modo a 
evitar retrocessos na proteção do meio ambiente.

(...)
Assim,  de  acordo  com  a  Secretaria  de  Estado  do 
Desenvolvimento  Ambiental  –  SEDAM,  caso  a  proposição 
aprovada pela Assembleia Legislativa fosse sancionada, o 
estado  de  Rondônia  ficaria  com  um  déficit  de 
aproximadamente,  99  mil  hectares  de  unidades  de 
conservação,  circunstância  que,  a  toda  evidência, 
caracterizaria o maior retrocesso ambiental da história de 
Rondônia.

De fato, conforme se verifica do parecer jurídico emitido 
pela  douta  Procuradoria-Geral  do  Estado,  a  proposta 
aprovada  pela  Assembleia  Legislativa,  ao  desafetar  uma 
quantidade significativa de unidades de conservação, acabou 
por  reduzir  o  patamar  de  proteção  ambiental  existente, 
afrontando, dessa forma, os princípios constitucionais da 
prevenção, precaução e da vedação ao retrocesso ambiental.

Some-se a isso o fato de que, ao ampliar, sem nenhum estudo 
técnico, a quantidade de áreas desafetadas no interior das 
unidades de conservação, a proposição aprovada pela Casa de 
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Leis poderá agravar ainda mais os conflitos socioambientais 
em Rondônia. Isso porque, da forma aprovada, a proposta em 
questão acabará por suprimir, em várias regiões, direitos 
já reconhecidos e desfrutados por populações tradicionais 
que ali residem há muitos anos, com todas as consequências 
sociais e ambientais negativas dela decorrentes.

Não  obstante,  os  propósitos  que  motivaram  as  inúmeras 
modificações que a propositura do Poder Executivo sofreu 
durante a sua tramitação legislativa, vejo-me compelido a 
negar sanção em todo o Autógrafo de Lei, por ter perdido o 
objetivo inicial diante da presente inconstitucionalidade e 
contrariedades, ao interesse público. Desse modo, Nobres 
Parlamentares, com o fim único de evitar qualquer embaraço 
futuro  e  o  agravamento  dos  conflitos  socioambientais  no 
estado de Rondônia, apresento-lhes esta Mensagem de Veto 
Total, ao mesmo tempo em que restituo o assunto ao oportuno 
reexame dessa Egrégia Casa Legislativa.

Certo de ser honrado com a elevada compreensão de Vossas 
Excelências e, consequentemente à pronta manutenção deste 
Veto  Total,  antecipo  sinceros  agradecimentos  pelo 
imprescindível apoio, subscrevendo-me com especial estima e 
consideração.” 

Curiosamente e de forma contrária ao teor da Mensagem no. 
122 assinada no dia 20/05/2021 às 16h16, o Projeto de Lei 
aprovado pela Casa de Leis foi sancionado e publicado no mesmo 
dia (20/05/2021, às 22h08).

2. DOS MOTIVOS ENSEJADORES DA CRIAÇÃO DA LEI ESTADUAL E SUA 
GRAVE CONSEQUÊNCIA JURÍDICA

Segundo a justificativa que resultou a LC nº. 1.089/2021, 
a  Reserva  Extrativista  Jaci-Paraná  e  o  Parque  Estadual  de 
Guajará-Mirim  são  ocupados  ilegalmente  e  desmatados  em 
detrimento do direito das populações extrativistas e outras do 
gênero,  sem  licenciamento  ambiental  ou  autorização  para 
devastação da vegetação nativa.

É de notório conhecimento que o  exercício exclusivo da 
pecuária,  é  expressamente  vedado  pelo  ordenamento  jurídico 
ambiental e constitucional, dado a sua potencialidade lesiva ao 
meio  ambiente.  Ocorre  que  tal  atividade  é  rotineiramente 
executada nas Unidades de Conservação em comento (Resex-Jaci-
Paraná e o Parque Estadual de Guajará-Mirim), reprimindo os 
legítimos destinatários daquela área, quais sejam as famílias 
extrativistas e de pequenos agricultores.

A  SEDAM  -  Secretaria  do  Estado  de  Desenvolvimento 
Ambiental,  juntamente  com  o  IDARON,  editaram  a  Instrução 
normativa  GAB/SEDAM  nº.  01/2014  no  intuito  de  adotar 
providências administrativas visando cessar as atividades no 
interior da RESEX.

Vejamos o teor a seguir transcrito:
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A  Secretária  de  Estado  do  Desenvolvimento  Ambiental  do 
Estado de Rondônia, no uso das atribuições que lhe confere 
o art. 52, inc. I, do Decreto nº 14.143, de 18 de março de 
2009,[…]
Considerando  que  a  Reserva  Extrativista  Jaci-Paraná  foi 
criada pelo Decreto Estadual nº 7335, de 17 de janeiro de 
1996,  alterado  pela  Lei  692/1996  que  reduziu  sua  área. 
Entretanto, a finalidade da sua criação era proteger vários 
seringais, denominados Jaci-Paraná, ocupados há um século, 
contemplando assim, as comunidades tradicionais. Na ocasião 
existiam  75  colocações,  sendo  que  23  estavam  ocupadas, 
cujas atividades estão restritas a extração de borracha, 
coleta  de  frutos  nativos,  com  limitação  de  atividade 
agrícola, pois a população que lá existia praticava tais 
atividades, além da pesca e a caça. Na época já existia um 
Plano  de  Utilização  da  reserva  elaborado  em  1997  e  era 
gerida pela Associação dos Seringueiros de Jaci-Paraná;
[…]
Considerando que atualmente existem aproximadamente 44.000 
cabeças de gado no interior da Unidade, segundo registro da 
Agência de Defesa Sanitária Agrossilvopastoril do Estado de 
Rondônia  –  IDARON,  edificações  e  pistas  de  pouso 
clandestinas,  demonstrando  total  falta  de  controle  por 
parte  do  Estado,  fato  que  tem  acarretado  prejuízos 
irreparáveis a integridade e a finalidade da criação da 
reserva;
Considerando que emissão de Guia de Transporte Animal – GTA 
por parte do IDARON para proprietários de gado que está 
sendo criado no interior da Resex Jaci-Paraná, fomenta a 
permanência  de  invasores  no  interior  da  Unidade  de 
Conservação  Estadual  e  gera  expectativa  de  futura 
regulamentação fundiária por parte do Estado, contrariando 
os anseios de proteção da própria UC;
Considerando o notório interesse por parte de políticos em 
manter tal situação para justificar pretensa extinção da 
reserva  ou  a  redução,  seguindo  o  exemplo  da  Floresta 
Nacional  Bom  Futuro,  que  teve  sua  área  minimizada  para 
proporcionar a regularização fundiária e ambiental de áreas 
invadidas irregularmente em meados de 1999 e 2000; e
Considerando  a  Recomendação  Administrativa  do  Ministério 
Público do Estado de Rondônia, da 6ª Promotoria de Justiça 
da  Capital  –  Curadoria  do  Meio  Ambiente,  datada  de  15 
(quinze) de 08 (agosto) de 2013 (dois mil e treze) e, nesta 
mesma data, enviada à SEDAM por meio do Ofício nº 671/2013-
PJMA, que foi ratificada conforme ATA DE REUNIÃO promovida 
pela  mesma  Promotoria,  Procedimento  nº  2012001010007168, 
datada de 09 (nove) de 12 (dezembro) de 2.013 (dois mil e 
treze), Resolve:
Art. 1º Adotar providência administrativa, dentre outras 
tempestivamente cabíveis, em atendimento às considerações 
expostas, a saber:
a)  proceder  a  notificação  dos  proprietários  do  gado 
existente na Reserva Extrativista – RESEX Jaci-Paraná para 
que os mesmos realizem a retirada do gado, o qual deverá 
estar  acompanhado  da  Guia  de  Transporte  Animal  –  GTA 
devidamente  emitida  pela  Agência  de  Defesa  Sanitária 
Agrossilvopastoril  do  Estado  de  Rondônia  (IDARON),  num 
prazo  de  40  (quarenta)  dias  corridos,  iniciando-se  a 
contagem  deste  prazo  a  partir  do  dia  19  (dezenove)  de 
fevereiro (02) de 2.014 (dois mil e catorze);
[…]
Art. 3º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de 
sua publicação.

A Lei Federal nº. 11.592/2009, em seu art. 4º, II e III, 
reforça o comprometimento de não ser passível a alienação ou 
concessão  de  direito  real  de  uso  de  áreas  tradicionalmente 
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ocupadas por população indígena ou unidades de conservação. Ou 
seja, a CLARA vedação da desafetação de tais áreas para a 
finalidade da lei. In verbis:

Art. 4º Não serão passíveis de alienação ou concessão de 
direito real de uso, nos termos desta Lei, as ocupações 
que recaiam sobre áreas:
I - reservadas à administração militar federal e a ou-
tras finalidades de utilidade pública ou de interesse 
social a cargo da União;
II - tradicionalmente ocupadas por população indígena;
III  -  de  florestas  públicas,  nos  termos  da Lei 
no. 11.284, de 2 de março de 2006, de unidades de conser-
vação  ou  que  sejam  objeto  de  processo  administrativo 
voltado à criação de unidades de conservação, conforme 
regulamento; ou
IV - que contenham acessões ou benfeitorias federais.

Grandes aldeias indígenas serão afetadas drasticamente com 
a  desafetação  dessas  unidades,  podemos  citar  as  Terras 
Indígenas  Karitina,  Igarapé  Lage,  Uru-eu-wau-wau,  Karipuna, 
Igarapé Ribeirão. Além disso, serão prejudicados os povos que 
estão  em  isolamento  voluntário  na  região,  ameaçando  a 
integridade física, cultural e territorial.

Esquematizando  o  que  já  fora  dito,  conforme  podemos 
extrair  da  reportagem  exibida  no  sítio  eletrônico: 
https://g1.globo.com/ro/rondonia/noticia/2021/05/21/governador-
aprova-lei-que-reduz-limites-de-reservas-florestais-e-cria-
novos-parques-em-rondonia.ghtml, o Parque Estadual de Guajará-
Mirim, perderá mais de 16.000 (dezesseis mil) hectares de área 
protegida após a instituição da LC nº 1.089/2021, vejamos:

De forma mais agravada, a RESEX-JACI-PARANÁ perderá mais 
de 152.000 (cento e cinquenta e dois mil) hectares de área 
protegida, vejamos:
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É  de  fácil  percepção  que  a  Lei  aqui  atacada  não  foi 
acompanhada  por  estudos  aprofundados  que  justificassem  a 
evidente redução das áreas da RESEX Jaci-Paraná e do Parque 
Estadual de Guajará-mirim.

O  inconformismo  da  drástica  redução  das  áreas 
especialmente  protegidas  tomou  proporções  nacionais, 
principalmente pela ausência de consulta popular, através de 
audiência pública.

Assim,  na  busca  de  frear  tais  atrocidades  nas  áreas 
protegidas ambientalmente, urge a necessidade de propor esta 
ADIn,  tendo  em  vista  que  a  Lei  complementar  n.  1.089/2021 
representa  ofensa  ao  art.  225,  caput  e  §  1º,  III,  da 
Constituição  Federal,  Art.  229,  232-A,  da  Constituição  do 
Estado  de  Rondônia  e  aos  demais  princípios  que  baseiam  o 
Direito ambiental.

3. DA INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL

3.1  Da  violação  ao  art.  229  da  Constituição  do  Estado  de 
Rondônia

A Constituição do Estado de Rondônia descreve no seu art. 
229 que o Poder público criará Conselho Estadual de Política 
Ambiental:
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Art. 229. O Poder Público criará o Conselho Estadual de 
Política  Ambiental,  cujas  atribuições,  organização  e 
forma de funcionamento serão definidas em lei. 

Em 1993 foi instituída a Lei nº 547 no qual regulamenta o 
Sistema Estadual de Desenvolvimento Ambiental de Rondônia –
SEDAR.  Estabelece  ainda,  medidas  de  proteção  e  melhoria  da 
qualidade  de  meio  ambiente,  define  a  Polícia  Estadual  de 
Desenvolvimento  Ambiental,  cria  o  Fundo  Especial  de 
Desenvolvimento  Ambiental-FEDARO  e  o  Fundo  Especial  de 
Reposição Florestal-FEREF.

Em seu art. 5º, menciona a integração do Conselho Estadual 
de Política Ambiental – CONSEPA e suas atribuições estão bem 
definidas no art. 7º da referida Lei nº 547/93:

Art. 5º Integram o Sistema Estadual de Desenvolvimento 
Ambiental-SEDAR: 
I - o Conselho Estadual de Política Ambiental-CONSEPA;
(...)

Art. 7º  Ao Conselho Estadual de Política Ambiental - 
CONSEPA compete: 
I - formular a política estadual de proteção do meio 
ambiente, bem como acompanhar sua implementação; 
II - estabelecer diretrizes para a devida utilização, 
exploração e defesa dos recursos e ecossistemas naturais 
do Estado; 
III  -  baixar  normas  e  procedimentos  administrativos, 
decorrentes  do  exercício  do  poder  de  polícia, 
objetivando  dirimir  as  questões  relativas  ao  meio 
ambiente; 
IV - articular com os municípios a criação e implantação 
dos  Conselhos  Municipais  de  Defesa  do  Meio  Ambiente-
CODEMAS; 
V  -  propor  a  criação  de  Unidades  de  Conservação,  no 
âmbito do Estado, visando a preservação e conservação de 
ecossistemas representativos de relevante importância e 
significação, seja sob o aspecto ecológico, seja sob o 
aspecto paisagístico, cultural e científico, cabendo a 
implantação e administração dessas áreas à Secretaria de 
Estado do Desenvolvimento Ambiental - SEDAM; 
VI  -  deliberar  em  grau  de  instância  administrativa 
final, sobre recursos referentes a assuntos inerentes ao 
meio  ambiente  não  cabendo,  o  reexame  de  processos 
relativos ao deferimento ou indeferimento das licenças 
ambientais;
VII  -  colaborar  na  fixação  das  diretrizes  para  a 
pesquisa  científica  nas  áreas  de  conservação, 
preservação  e  recuperação  do  meio  ambiente  e  dos 
recursos naturais; 
VIII  -  apreciar  na  forma  da  legislação  pertinente, 
estudos  de  impacto  ambiental,  quando  assim  entender 
conveniente e por solicitação formal do órgão ambiental 
estadual competente;

Percebe-se que as  políticas a serem desenvolvidas pelo 
Estado de Rondônia no âmbito ambiental deve se dar por via da 
discussão e aprovação anterior junto ao Conselho Estadual de 
Política Ambiental.
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É  imperioso  que  o  CONSEPA  seja  consultado  quando  a 
alteração normativa se refere aos impactos sofridos ao meio 
ambiente  e  que  causem  delimitação  nas  políticas  públicas 
ambientais.

Ademais, o CONSEPA reflete a expressão da vontade popular, 
já que o conselho se constitui a partir da participação de 
representante da sociedade civil, de forma que se não for não 
consultado ou ignorado, não existirá razões a sua finalidade. 

A ausência dessa observância importa em inaplicabilidade 
da ordem constitucional emanada no art. 229 da Constituição 
Estadual de Rondônia, pois, o comando exige o cumprimento das 
atribuições do Conselho Estadual de Política Ambiental.

Portanto, a LC nº 1089/2021 afronta o art. 229, da CE, por 
não observar as recomendações ambientais do Conselho Estadual 
de Política Ambiental – CONSEPA.

3.2. Da violação ao art. 232-A da Constituição Estadual 

O desenvolvimento sustentável mencionado no art. 232-A da 
CE é aquele capaz de suprir as necessidades da geração atual, 
sem  colocar  em  risco  a  capacidade  de  atender  as  gerações 
futuras.

Nitidamente a definição está vinculada aos termos “legado” 
e “continuidade” e por este motivo, se trata de instrumento 
normativo  de  fundamental  importância  e  deve  ser  cumprido 
rigorosamente. 

Como dito, a Constituição Estadual, através do art. 232-A, 
impõe ao poder público o estabelecimento e a execução do Plano 
de Desenvolvimento Estadual Sustentável – PDES, in verbis:

Art.  232-A  O  Estado,  para  fomentar  o  desenvolvimento 
sustentável  do  Estado,  observados  os  princípios  da 
Constituição  da  República  e  os  desta  Constituição, 
estabelecerá  e  executará  o  Plano  de  Desenvolvimento 
Estadual Sustentável – PDES.

O  PDES  É  um  plano  que  estabelece  o  planejamento  do 
desenvolvimento  sustentável  do  Estado  de  Rondônia,  para  os 
próximos 15 anos, com base no conhecimento de sua realidade e 
nas  políticas  públicas  voltadas  ao  desenvolvimento 
socioeconômico,  mediante  a  execução  de  um  conjunto  de 
diretrizes,  programas  e  projetos,  visando  reduzir  as 
desigualdades  entre  as  regiões  de  planejamento  do  Estado  e 
direcionar  o  potencial  da  diversidade  existente  para  o 
desenvolvimento regional sustentável.

Ou  seja,  as  transformações  ambientais  devem  decorrer 
alinhadamente aos planos de desenvolvimento estudados ao longo 
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do  tempo  como  forma  de  expressão  do  plano  estatal  de 
desenvolvimento sustentável.

Delineando  e  executando  corretamente  esse  plano  de 
desenvolvimento, cria-se uma ligação sólida de tudo que foi 
planejado com o que fora executado. 

O  Plano  contempla  diagnóstico  situacional  participativo 
das dimensões históricas; geoambiental; demográfica; econômica; 
social; infraestrutura e Logística; e Político - Institucional.

Além disso, o mesmo tem como diretriz a territorialização 
e  Gestão  Ambiental  que  objetiva  promover  a  gestão  e  a 
sustentabilidade e ambiental; o bem-estar Social para promover 
o  acesso  aos  serviços  públicos  de  forma  oportuna  e  de 
qualidade; e a Competitividade e Sustentável para a adoção, 
pelo  estado,  de  infraestrutura  logística  e  o  fomento  do 
desenvolvimento  econômico  inclusivo,  com  base  nos  ativos 
regionais.

O respectivo plano, de acordo com os preceitos expostos, 
objetiva promover a gestão e sustentabilidade ambiental, noutra 
mão, à Lei Complementar nº. 1.089/2021, vai de encontro com a 
essência prevista no art. 232-A da Constituição Estadual de 
Rondônia.

Tal proposição decorre do fato de que o PDES foi criado 
para cumprir aquilo sob a qual o estado fora obrigado pela 
norma  e  princípios  constitucionais  e  a  respectiva  lei 
complementar  estadual,  não  se  amolda  ao  Plano  de 
Desenvolvimento na medida em que promove um retrocesso, com a 
redução  de  áreas  significativas,  da  reserva  ambiental 
Extrativista de Jaci-Paraná e do Parque Estadual de Guajará-
Mirim.

Portanto,  a  diminuição  significativa  das  áreas 
especialmente  protegidas  operada  pela  Lei  Complementar  no. 
1.089/2021, em contrariedade às finalidades para as quais foram 
criadas e em prejuízo ao desenvolvimento sustentável, afrontará 
diretamente o art. 232-A da Constituição Estadual de Rondônia.

 

4. DA INCONSTITUCIONALIDADE QUANTO AOS ASPECTOS MATERIAIS

4.1.  Violação  ao  direito  ao  meio  ambiente  ecologicamente 
equilibrado e ao princípio de proibição do retrocesso ambiental

A Constituição Federal expressa no seu art. 225, caput, o 
“direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado”, impondo 
“ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e 
preservá-lo para as presentes e futuras gerações”.

A Carta Magna, no intuito de manter a legalidade jurídica 
do meio ambiente, institui ao Poder Público diversas obrigações 
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a serem cumpridas, entre elas podemos citar o art. 225, §1º, 
III,  que  assegura  proteção  aos  espaços  territoriais  sendo 
vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos 
mesmos.

É  de  se  ver  que  a  Constituição  Federal  expressa 
detalhadamente que o Poder Público deve buscar a preservação e 
a integridade do meio ambiente, que deve se manter ao máximo 
inalterado e equilibrado.

No §4º do mesmo artigo supracitado, a nossa CF também 
preconiza proteção à Amazônia, quando a denomina de “patrimônio 
nacional” e que sua exploração deve ser amparada nos termos 
legais, vejamos:

Art. 225 Todos têm direito ao meio ambiente ecologica-
mente 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.
§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe 
ao Poder Público:
I - preservar e restaurar os processos ecológicos essen-
ciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecos-
sistemas;
II - preservar a diversidade e a integridade do patrimô-
nio genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas 
à pesquisa e manipulação de material genético;
III - definir, em todas as unidades da Federação, espa-
ços territoriais e seus componentes a serem especialmen-
te protegidos, sendo a alteração e a supressão permiti-
das somente através de lei, vedada qualquer utilização 
que comprometa a integridade dos atributos que justifi-
quem sua proteção;
IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou 
atividade potencialmente causadora de significativa de-
gradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto am-
biental, a que se dará publicidade;
V - 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; 
VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de 
ensino e a conscientização pública para a preservação do 
meio ambiente;
VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da 
lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecoló-
gica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os 
animais a crueldade.
§ 2º Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado 
a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com so-
lução técnica exigida pelo órgão público competente, na 
forma da lei.
§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao 
meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas 
ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, inde-
pendentemente da obrigação de reparar os danos causados.
§ 4º A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, 
a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Cos-
teira são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-
á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a 
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preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso 
dos recursos naturais.

 Em atenção aos dispositivos mencionados, a Constituição 
Estadual reproduz, através de seus artigos 218, 220 e 221, III, 
meios de proteção e preservação do meio ambiente, in verbis:

Art. 218 A preservação do meio ambiente, a proteção dos 
recursos naturais, de forma a evitar o seu esgotamento e 
a  manutenção  do  equilíbrio  ecológico  são  de 
responsabilidade do Poder Público e da comunidade, para 
uso das gerações presentes e futuras.

Parágrafo  único.  Os  valores  ambientais  e  os  recursos 
naturais serão considerados bens de uso comum do povo e 
essenciais à sadia qualidade de vida.

Art.  220 O  desenvolvimento  econômico  e  social  deve 
conciliar-se  com  a  proteção  ao  meio  ambiente,  para 
preservá-lo  de  alterações  físicas,  químicas  ou 
biológicas que, direta ou indiretamente, sejam nocivas à 
saúde,  à  segurança  e  ao  bem-estar  das  populações  e 
ocasionem  danos  à  fauna,  à  flora,  ao  solo  e  às 
paisagens.

Art. 221  Para assegurar a efetividade do disposto no 
artigo anterior, incumbe ao Estado e aos Municípios, na 
esfera de suas respectivas competências: 
(…)
III  -  definir  os  espaços  territoriais  a  serem 
especialmente  protegidos,  com  vistas  aos  objetivos 
conservacionistas  do  zoneamento  socioeconômico  e 
ecológico do Estado;

Para cumprir a determinação imposta no art. 225, §1º, 
III, da Constituição Federal, foi instituída pela Lei Estadual 
nº.  692/1996  a  RESEX  Jaci-Paraná,  que  concomitantemente  à 
proteção  ambiental,  abrangeu  a  população  extrativista  que 
mantém  seus  sustentos  através  da  exploração  dos  recursos 
naturais ali presentes.

Com o mesmo intuito de preservar a área ambiental e sua 
biodiversidade, foi criado o Parque Estadual de Guajará-Mirim 
(Decreto  nº  4.575/1990),  haja  vista,  o  elevado  número  de 
espécies ameaçadas de extinção.

A norma anterior estabelecia a preservação e o equilíbrio 
dos habitat, preservando integra uma boa parte dos recursos 
naturais da região.

O sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza 
– SNUC, instituída pela Lei Federal nº. 9.985/2000, menciona em 
seu  art.  18  que  somente  as  populações  extrativistas 
tradicionais  cuja  subsistência  se  baseia  no  extrativismo, 
deverão utilizar a reserva extrativista. Paralelamente, como 
forma de proteger os meios de vida e cultura dessas populações 
é garantida a criação de animais de pequeno porte e assegurar o 
uso sustentável dos recursos naturais.

O objetivo básico dos parques estaduais estipulado no 
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art. 11 da mesma Lei Federal acima (9.985/2000) é a preservação 
dos ecossistemas naturais de grande importância ecológica, no 
qual possibilita o desenvolvimento de atividades no ramo da 
educação, recreações em contato com a natureza, turismo local.

É de fácil percepção que o latente impacto das áreas de 
preservação pela Lei nº 1089 de 2021, quando operadas de forma 
irregular  as  finalidades  para  qual  foram  criadas,  AFRONTA 
DIRETAMENTE OS ARTS. 218, 220 E 221, III, DA CE, que esclarece 
sobre o dever de todos (poder público e coletividade em geral) 
em  preservar  o  meio  ambiente  em  consonância  com  o 
desenvolvimento econômico.

No que diz respeito sobre a inviabilidade de infringir 
pontos fundamentais das normas constitucionais ambientais, a 
doutrina e a jurisprudência já firmaram que o princípio de 
proibição do retrocesso ambiental não possibilita o legislador 
infraconstitucional regularizar normas que minimizam a proteção 
ambiental, sob pena de ofensa a CONSTITUIÇÃO ESTADUAL.

De acordo com J. J. Gomes Canotilho (1998, p. 320-321), um 
dos principais autores em língua portuguesa que se dedicaram ao 
estudo do tema, o Princípio da proibição do retrocesso social 
pode ser sintetizado da seguinte maneira:

“O  núcleo  essencial  dos  direitos  já  realizado  e 
efetivado  através  de  medidas  legislativas  deve 
considerar-se  constitucionalmente  garantido  sendo 
inconstitucionais quaisquer medidas estaduais que, sem a 
criação  de  outros  esquemas  alternativos  ou 
compensatórios, se traduzam na prática numa ‘anulação’, 
‘revogação’ ou ‘aniquilação’ pura a simples desse núcleo 
essencial. A liberdade de conformação do legislador e 
inerente auto reversibilidade têm como limite o núcleo 
essencial já realizado.”

Em síntese, o princípio estabelece que não é possível a 
edição de uma norma que preveja um retrocesso, uma diminuição, 
no  grau  de  implementação  e  concretização  de  determinados 
direitos fundamentais já alcançado pela lei revogada, sem que 
sejam aprovadas normas ou políticas públicas, substitutivas ou 
compensatórias, que continuem assegurando proteção pelo menos 
ao núcleo essencial do direito fundamental envolvido.

O STF tem posicionamento semelhante, exemplo disso é o 
julgamento  da  ADI  6218  MC/RS,  que  declarou  a 
inconstitucionalidade de qualquer norma que afronte o Princípio 
da vedação do retrocesso ambiental, como abaixo:

EMENTA: 1.A controvérsia constitucional: vedação à pesca 
de arrasto na faixa marítima da zona costeira do Estado 
do Rio Grande do Sul (Lei gaúcha nº 15.223/2018). 2. 
Federação e repartição constitucional de competências. 
3. Mar territorial brasileiro e competência legislativa. 
4.  A  questão  da  competência  comum  e  da  competência 
legislativa concorrente sob a égide do federalismo de 
cooperação.  5.  Competência  do  Estado-membro  para 
legislar  concorrentemente,  em  contexto  de  condomínio 
legislativo, com a União Federal, em tema de defesa do 
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meio  ambiente,  inclusive  estabelecendo  medidas  para 
proteção  ao  meio  ambiente  marinho.  6.  Importante 
precedente do Supremo Tribunal Federal que reconheceu 
aos  Estados-membros  legitimidade  para  editar  leis 
estaduais  que  vedem  a  prática  da  pesca  predatória, 
especialmente  quando  realizada  mediante  a  técnica  da 
pesca de arrasto no mar territorial brasileiro (ADI 861-
MC/AP,  Pleno).  7.  O  princípio  que  veda  o  retrocesso 
ambiental não permite que se suprimam ou que se reduzam 
os  níveis  de  concretização  já  alcançados  em  tema  de 
direito ambiental. 8. A preservação da integridade do 
meio ambiente: expressão constitucional de um direito 
fundamental  que  assiste  à  generalidade  das  pessoas, 
qualificando-se como dever-poder que também se impõe aos 
Estados-membros.  A  Lei  gaúcha  n.  15.223/2018  como 
instrumento de legítima realização dos fins visados pelo 
art. 225 da Constituição da República. 9. A atividade 
econômica  (e  profissional)  não  pode  ser  exercida  em 
conflito com os princípios constitucionais destinados a 
tornar efetiva a proteção ao meio ambiente (CF, art. 
170,  VI).  10.  Legitimidade  da  denegação  da  medida 
cautelar “ad referendum” do Plenário do Supremo Tribunal 
Federal  em  face  da  inocorrência,  no  caso,  da 
plausibilidade  jurídica  da  pretensão  de 
inconstitucionalidade e, também, em razão da necessidade 
de  pronunciamento  imediato  sobre  o  litígio 
constitucional “sub judice”. Medida cautelar indeferida 
“ad  referendum”  do  E.  Plenário  do  Supremo  Tribunal 
Federal.

P STF coleciona julgados na mesma premissa:

ADI. Rio madeira. Garimpo. Degradação ambiental. Decreto 
do Executivo. Suspensão. Decreto  Legislativo 
Autorização. Órgão de controle. 
Inconstitucionalidade  manifesta.  É  inconstitucional  o 
decreto do Poder Legislativo a autorizar a exploração 
garimpeira no Rio Madeira, tornando sem efeito ato do 
Chefe do Executivo, que, lastreado em legislação federal 
vigente,  suspende  a  atividade  por  considerá-la 
atentatória ao dever de preservação do ecossistema, se 
desprovida de licença do órgão de controle ambiental, a 
comprometer o direito ao meio ambiente saudável. (AÇÃO 
DIRETA  DE  INCONSTITUCIONALIDADE  0800158-
43.2017.822.0000,  Rel.  Des.  Daniel  Ribeiro  Lagos, 
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia: Presidência, 
julgado em 06/07/2018)

Apelação. Ação civil pública. Danos ambientais. Reserva 
legal.  Inconstitucionalidade  do  art.  67  da  Lei  n. 
12.651/12.  Direito  adquirido  à  devastação.  Deve  ser 
declarado  inconstitucional  o  art.  67  da  Lei  n. 
12.651/12,  ante  a  violação  do  dever  constitucional 
fundamental de proteção ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado consagrado no art. 225 da Constituição e da 
função social da propriedade rural que só se evidencia 
com  a  utilização  adequada  dos  recursos  naturais 
disponíveis e preservação do meio ambiente (artigo 186, 
inciso II, da CF), além de violar o princípio de vedação 
ao retrocesso ambiental. Em direito ambiental, não se 
cogita em direito adquirido à devastação, nem se admite 
a  incidência  da  teoria  do  fato  consumado.  (Apelação, 
Processo  nº  0002239  -82.2010.822.0019,  Tribunal  de 
Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator 
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(a) do Acórdão: Des. Kiyochi Mori, Data de julgamento: 
19/04/2018) 

A própria Constituição Federal e a Constituição Estadual 
veda  a  utilização  dos  espaços  territoriais  especialmente 
protegidos  que  danifique  a  integridade  dos  pilares  que 
justificam sua proteção, conforme artigos 218, 220 e 221, III 
da CE. No mesmo sentido é abarcado pelo art. 28 da Lei Federal 
nº 9985/2000.

É vedado, portanto, Lei posterior que comprometa o escopo 
da criação desses espaços, como ocorrido in casu, sob pena de 
ofensa ao dispositivo supracitado. Vejamos:

MEIO AMBIENTE - DIREITO À PRESERVAÇÃO DE SUA INTEGRIDADE 
(CF, ART. 225) - PRERROGATIVA QUALIFICADA POR SEU CARÁTER 
DE METAINDIVIDUALIDADE - DIREITO DE TERCEIRA GERAÇÃO (OU DE 
NOVÍSSIMA  DIMENSÃO)  QUE  CONSAGRA  O  POSTULADO  DA 
SOLIDARIEDADE - NECESSIDADE DE IMPEDIR QUE A TRANSGRESSÃO A 
ESSE  DIREITO  FAÇA  IRROMPER,  NO  SEIO  DA  COLETIVIDADE, 
CONFLITOS  INTERGENERACIONAIS  -  ESPAÇOS  TERRITORIAIS 
ESPECIALMENTE  PROTEGIDOS  (CF,  ART.  225,  §  1º,  III)  - 
ALTERAÇÃO E SUPRESSÃO DO REGIME JURÍDICO A ELES PERTINENTE 
- MEDIDAS SUJEITAS AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RESERVA 
DE  LEI  -  SUPRESSÃO  DE  VEGETAÇÃO  EM  ÁREA  DE  PRESERVAÇÃO 
PERMANENTE  -  POSSIBILIDADE  DE  A  ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA, 
CUMPRIDAS  AS  EXIGÊNCIAS  LEGAIS,  AUTORIZAR,  LICENCIAR  OU 
PERMITIR  OBRAS  E/OU  ATIVIDADES  NOS  ESPAÇOS  TERRITORIAIS 
PROTEGIDOS,  DESDE  QUE  RESPEITADA,  QUANTO  A  ESTES,  A 
INTEGRIDADE  DOS  ATRIBUTOS  JUSTIFICADORES  DO  REGIME  DE 
PROTEÇÃO ESPECIAL - RELAÇÕES ENTRE ECONOMIA (CF, ART. 3º, 
II, C/C O ART. 170, VI) E ECOLOGIA (CF, ART. 225) - COLISÃO 
DE  DIREITOS  FUNDAMENTAIS  -  CRITÉRIOS  DE  SUPERAÇÃO  DESSE 
ESTADO DE TENSÃO ENTRE VALORES CONSTITUCIONAIS RELEVANTES - 
OS  DIREITOS  BÁSICOS  DA  PESSOA  HUMANA  E  AS  SUCESSIVAS 
GERAÇÕES  (FASES  OU  DIMENSÕES)  DE  DIREITOS  (RTJ  164/158, 
160-161)  -  A  QUESTÃO  DA  PRECEDÊNCIA  DO  DIREITO  À 
PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE: UMA LIMITAÇÃO CONSTITUCIONAL 
EXPLÍCITA  À  ATIVIDADE  ECONÔMICA  (CF,  ART.  170,  VI)  - 
DECISÃO  NÃO  REFERENDADA  -  CONSEQÜENTE  INDEFERIMENTO  DO 
PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR. A PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE DO 
MEIO  AMBIENTE:  EXPRESSÃO  CONSTITUCIONAL  DE  UM  DIREITO 
FUNDAMENTAL QUE ASSISTE À GENERALIDADE DAS PESSOAS. - Todos 
têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. 
Trata-se de um típico direito de terceira geração (ou de 
novíssima dimensão), que assiste a todo o gênero humano 
(RTJ  158/205-206).  Incumbe,  ao  Estado  e  à  própria 
coletividade, a especial obrigação de defender e preservar, 
em benefício das presentes e futuras gerações, esse direito 
de titularidade coletiva e de caráter transindividual (RTJ 
164/158-161).  O  adimplemento  desse  encargo,  que  é 
irrenunciável,  representa  a  garantia  de  que  não  se 
instaurarão, no seio da coletividade, os graves conflitos 
intergeneracionais marcados pelo desrespeito ao dever de 
solidariedade, que a todos se impõe, na proteção desse bem 
essencial de uso comum das pessoas em geral. Doutrina. A 
ATIVIDADE ECONÔMICA NÃO PODE SER EXERCIDA EM DESARMONIA COM 
OS PRINCÍPIOS DESTINADOS A TORNAR EFETIVA A PROTEÇÃO AO 
MEIO AMBIENTE. - A incolumidade do meio ambiente não pode 
ser  comprometida  por  interesses  empresariais  nem  ficar 
dependente  de  motivações  de  índole  meramente  econômica, 
ainda mais se se tiver presente que a atividade econômica, 
considerada a disciplina constitucional que a rege, está 
subordinada, dentre outros princípios gerais, àquele que 
privilegia a "defesa do meio ambiente" (CF, art. 170, VI), 
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que traduz conceito amplo e abrangente das noções de meio 
ambiente  natural,  de  meio  ambiente  cultural,  de  meio 
ambiente  artificial  (espaço  urbano)  e  de  meio  ambiente 
laboral.  Doutrina.  Os  instrumentos  jurídicos  de  caráter 
legal e de natureza constitucional objetivam viabilizar a 
tutela efetiva do meio ambiente, para que não se alterem as 
propriedades e os atributos que lhe são inerentes, o que 
provocaria inaceitável comprometimento da saúde, segurança, 
cultura, trabalho e bem-estar da população, além de causar 
graves  danos  ecológicos  ao  patrimônio  ambiental, 
considerado  este  em  seu  aspecto  físico  ou  natural.  A 
QUESTÃO DO DESENVOLVIMENTO NACIONAL (CF, ART. 3º, II) E A 
NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE DO MEIO AMBIENTE 
(CF, ART. 225): O PRINCÍPIO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
COMO  FATOR  DE  OBTENÇÃO  DO  JUSTO  EQUILÍBRIO  ENTRE  AS 
EXIGÊNCIAS DA ECONOMIA E AS DA ECOLOGIA. - O princípio do 
desenvolvimento sustentável, além de impregnado de caráter 
eminentemente constitucional, encontra suporte legitimador 
em  compromissos  internacionais  assumidos  pelo  Estado 
brasileiro  e  representa  fator  de  obtenção  do  justo 
equilíbrio  entre  as  exigências  da  economia  e  as  da 
ecologia,  subordinada,  no  entanto,  a  invocação  desse 
postulado,  quando  ocorrente  situação  de  conflito  entre 
valores  constitucionais  relevantes,  a  uma  condição 
inafastável, cuja observância não comprometa nem esvazie o 
conteúdo essencial de um dos mais significativos direitos 
fundamentais: o direito à preservação do meio ambiente, que 
traduz bem de uso comum da generalidade das pessoas, a ser 
resguardado em favor das presentes e futuras gerações. O 
ART. 4º DO CÓDIGO FLORESTAL E A MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.166-
67/2001:  UM  AVANÇO  EXPRESSIVO  NA  TUTELA  DAS  ÁREAS  DE 
PRESERVAÇÃO PERMANENTE. - A Medida Provisória nº 2.166-67, 
de 24/08/2001, na parte em que introduziu significativas 
alterações  no  art.  4o  do  Código  Florestal,  longe  de 
comprometer os valores constitucionais consagrados no art. 
225  da  Lei  Fundamental,  estabeleceu,  ao  contrário, 
mecanismos que permitem um real controle, pelo Estado, das 
atividades desenvolvidas no âmbito das áreas de preservação 
permanente, em ordem a impedir ações predatórias e lesivas 
ao  patrimônio  ambiental,  cuja  situação  de  maior 
vulnerabilidade  reclama  proteção  mais  intensa,  agora 
propiciada,  de  modo  adequado  e  compatível  com  o  texto 
constitucional,  pelo  diploma  normativo  em  questão.  - 
Somente  a  alteração  e  a  supressão  do  regime  jurídico 
pertinente  aos  espaços  territoriais  especialmente 
protegidos qualificam-se, por efeito da cláusula inscrita 
no  art.  225,  §  1º,  III,  da  Constituição,  como  matérias 
sujeitas ao princípio da reserva legal. - É lícito ao Poder 
Público - qualquer que seja a dimensão institucional em que 
se  posicione  na  estrutura  federativa  (União,  Estados-
membros,  Distrito  Federal  e  Municípios)  -  autorizar, 
licenciar ou permitir a execução de obras e/ou a realização 
de  serviços  no  âmbito  dos  espaços  territoriais 
especialmente protegidos, desde que, além de observadas as 
restrições,  limitações  e  exigências  abstratamente 
estabelecidas  em  lei,  não  resulte  comprometida  a 
integridade dos atributos que justificaram, quanto a tais 
territórios, a instituição de regime jurídico de proteção 
especial  (CF,  art.  225,  §  1º,  III).  (ADI  3540  MC, 
Relator(a):  CELSO  DE  MELLO,  Tribunal  Pleno,  julgado  em 
01/09/2005, DJ   03-02-2006 PP-00014   EMENT VOL-02219-03 
PP-00528)

É latente a finalidade dos atributos criados pela RESEX 
Jaci-Paraná e o Parque Estadual de Guajará-Mirim, afinal, o 
Projeto de Lei esclarece como justificativa a edição do ato 
como  meio  de  regularização  fundiária  para  solucionar  os 
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imbróglios deste tipo.

Em contemporânea doutrina ambiental, ao dispor sobre o 
princípio da proibição do retrocesso ecológico, dois autores 
renomados (Tiago Fensterseifer e Ingo Sarlet) lecionam sobre 
“limitação da discricionariedade estatal” nas esferas judicial, 
administrativa e legislativa no dever de proteção ambiental 
estatal, em sua obra “Direito Constitucional Ecológico”.

A justificativa é que todas as ações devem ser atreladas à 
tutela ecológica, inclusive retirando a capacidade de decidir 
sobre a oportunidade de agir do Estado, de modo que o Ente 
Estatal está vinculado a adotar medidas de proteção de maneira 
permanente.

Ciente das recomendações feitas pelo Ministério Público e 
diante  das  obrigatoriedades  imposta  pela  CF  e  CE,  o  Poder 
Executivo  apenas  tomou  uma  decisão  positiva  diante  deste 
cenário: Proteção ambiental e dos direitos socioambientais, ou 
seja, vetando os artigos aqui destacados.

Em  que  pese  a  Lei  Complementar  nº.  1.089/2021  tenha 
instituído duas reservas de desenvolvimento sustentável e dois 
parques  estaduais,  esses  espaços  são  consideravelmente 
inferiores metricamente as desafetadas nos arts. 1º e 2º, de 
maneira que não acarretará o mesmo nível de proteção ambiental.

Nesta seara, não existiu na elaboração do PLC que definiu 
a  Lei  Complementar  nº.  1089/2021,  clamor  público  das 
comunidades atingidas, restringindo a participação da população 
em  geral,  comunidades  científicas  e  habitantes  locais,  nas 
decisões que envolvam impactos ambientais. 

Também há de se ressaltar que não houve estudos técnicos 
que  baseiam  as  desafetações  ora  questionadas,  conforme 
demonstraremos no item a seguir.

Com  base  nesses  argumentos  apresentados,  busca-se  a 
declaração de inconstitucionalidade dos referidos dispositivos: 
arts. 1º, caput e os §§ 1º e 2º; art. 2º, caput e §§ 1º e 2º; 
art. 15,  caput e seu parágrafo único; art. 17,  caput e seus 
incisos; e os anexos I, II, V, VI, VII, VIII, todos da Lei 
Complementar nº. 1.089/2021, por latente afronta aos arts. 218, 
220 e 221, III, da CONSTITUIÇÃO ESTADUAL DE RONDÔNIA, que acaba 
por espelhar o que se apresenta no art. 225, caput e §1º, III, 
da CF.

4.2. Da Violação aos Princípios de Prevenção e Precaução

No  campo  do  Direito  Ambiental,  os  princípios  têm  uma 
função essencial, haja vista que são as bases deste Direito, 
contribuindo  para  a  compreensão  da  disciplina  e, 
principalmente,  direcionando  a  aplicação  das  normas 
relacionadas à proteção ambiental.

De forma sucinta, definimos o  princípio da prevenção no 
direito Ambiental que toda ação humana em que acarretará grave 
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lesão ou irreversível ao meio ambiente deverá ser evitada. Ou 
seja, havendo um cristalino dano ambiental, este deverá ser 
evitado/prevenido.

Nas palavras o Professor José Rubens Morato Leite:

“o  conteúdo  cautelar  do  princípio  da  prevenção é 
dirigido  pela  ciência  e  pela  detenção  de  informações 
certas  e  precisas  sobre  a  periculosidade  e  o  risco 
corrido  da  atividade  ou  comportamento,  que,  assim, 
revela situação de maior verossimilhança do potencial 
lesivo  que  aquela  controlada  pelo  princípio  da 
precaução”.(2003, p. 226)

É de suma importância que o Poder Público assuma esse 
papel preventivo no controle de ações, sob pena de comprometer 
a integridade do meio ambiente.  “A atuação do Poder Público 
deve  ser  preventiva,  ou  seja,  como  em  todas  as  atividades 
humanas, existe um fator de risco” (MATOS, 2001, p. 62).

Ressaltar-se-á  que  a  importância  desse  princípio  é 
inquestionável, já que a ideia de prevenção sempre é a mais 
oportuna. Principalmente, ao levar-se em consideração a ideia 
de que “(…) nem sempre é possível reparar cabalmente um dano 
ecológico: haja vistas, por exemplo, à extinção total de certos 
animais  ou  vegetais”  (GRASSI,  1995,  p.  31).  Torna-se  mais 
coerente,  por  esse  motivo,  evitar  o  surgimento  do  dano 
ecológico,  do  que  simplesmente  sanar  as  suas  consequências 
(algumas vezes irremediáveis).

Tal princípio guarda íntima relação com o princípio da 
precaução, que é mais amplo e emana proteção ao meio ambiente 
mesmo em decorrência de ausência de certeza científica da lesão 
que poderá ocorrer.

Não deve ser considerado apenas o risco eminente de uma 
determinada atividade, mas sim os riscos futuros decorrentes de 
empreendimentos  humanos.  Em  sendo  assim,  o  princípio  da 
precaução visa à continuidade da qualidade de vida para as 
futuras  gerações,  bem  como  para  a  natureza  existente  no 
planeta.

A respeito do princípio da precaução, o STF ponderou:

O princípio da precaução vincula-se, diretamente, aos 
conceitos  de  necessidade  de  afastamento  de  perigo  e 
necessidade de dotar-se de segurança os procedimentos 
adotados para garantia das gerações futuras, tornando-se 
efetiva a sustentabilidade ambiental das ações humanas. 
Esse  princípio  torna  efetiva  a  busca  constante  de 
proteção da existência humana, seja tanto pela proteção 
do meio ambiente como pela garantia das condições de 
respeito à sua saúde e integridade física, considerando-
se  o  indivíduo  e  a  sociedade  em  sua  inteireza.  Daí 
porque  não  se  faz  necessário  comprovar  risco  atual, 
iminente e comprovado de danos que podem sobrevir pelo 
desempenho de uma atividade para que se imponha a adoção 
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de medidas de precaução ambiental. Há de se considerar e 
precaver  contra  riscos  futuros,  possíveis,  que  podem 
decorrer  de  desempenhos  humanos.  Pelo  princípio  da 
prevenção, previnem-se contra danos possíveis de serem 
previstos.  Pelo  princípio  da  precaução,  previnem-se 
contra riscos de danos que não se tem certeza que não 
vão ocorrer.”

O art. 219, VI, da Constituição Estadual de Rondõnia exige 
formalmente o estudo prévio de impacto ambiental a que se dará 
publicidade,  para  atividade  que  possua  alto  índice  de 
degradação ambiental e, assim evitam e restringem ações que 
porventura  possam  ocasionar  danos  irreversíveis  ao  meio 
ambiente.

Art. 219 É dever do Poder Público, através de organismos 
próprios  e  colaboração  da  comunidade:
(...)
VI  -  exigir  a  elaboração  de  estudos  de  impacto  que 
permitam definir prioridades e alternativas na execução 
de projetos que possam causar danos ao meio ambiente;

Os  princípios  mencionados  possuem  jurisprudências 
sedimentadas, inclusive com declaração de inconstitucionalidade 
de atos que os infringem:

AÇÃO  DIRETA  DE  INCONSTITUCIONALIDADE.  CONSTITUCIONAL  E 
AMBIENTAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO 
DE  COMPETÊNCIA  LEGISLATIVA.  IMPOSSIBILIDADE  DE  NORMA 
ESTADUAL AUTORIZAR EDIFICAÇÃO POR PARTICULARES EM ÁREAS DE 
PRESERVAÇÃO PERMANENTE – APP, COM FINALIDADE EXCLUSIVAMENTE 
RECREATIVA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL. 1. 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). 2. Inconstitucionalidade formal de norma estadual que, 
de caráter pleno e geral, permite a edificação particular 
com  finalidade  unicamente  recreativa  em  áreas  de 
preservação  permanente  –  APP;  apesar  da  existência  de 
legislação federal regente da matéria (Código Florestal) em 
sentido  contrário.  3.  Inconstitucionalidade  material 
presente  em  face  do  excesso  e  abuso  estabelecidos  pela 
legislação  estadual  ao  relativizar  a  proteção 
constitucional ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
cujo titular é a coletividade, em face do direito de lazer 
individual.  Desproporcionalidade  da  legislação  estadual 
impugnada. 4. Ação direta julgada procedente. (STF - ADI: 
4988  TO  -  TOCANTINS  9989397-46.2013.1.00.0000,  Relator: 
Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 19/09/2018, 
Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-213 05-10-2018)

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AMBIENTAL. §§ 1º, 2º 
E 3º DO ART. 29 DA LEI N. 14.675, DE 13.4.2009, ALTERADA 
PELA  LEI  N.  17.893,  DE  23.1.2020,  DE  SANTA  CATARINA. 
DISPENSA E SIMPLIFICAÇÃO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA 
ATIVIDADES DE LAVRA A CÉU ABERTO. OFENSA à COMPETÊNCIA DA 
UNIÃO  PARA  EDITAR  NORMAS  GERAIS  SOBRE  PROTEÇÃO  DO  MEIO 
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AMBIENTE.  DESOBEDIÊNCIA  AO  PRINCÍPIO  DA  PREVENÇÃO  E  DO 
DEVER  DE  PROTEÇÃO  DO  MEIO  AMBIENTE  ECOLOGICAMENTE 
EQUILIBRADO (ART. 225 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). AÇÃO 
JULGADA PROCEDENTE. 1. Instruído o feito nos termos do art. 
10  da  Lei  n.  9.868/1999,  é  de  cumprir  o  imperativo 
constitucional de conferir-se celeridade processual, com o 
conhecimento  e  julgamento  definitivo  de  mérito  da  ação 
direta por este Supremo Tribunal, ausente a necessidade de 
novas  informações.  Precedentes.  2.  É  formalmente 
inconstitucional a subversão da lógica sistêmica das normas 
gerais  nacionais  pela  Assembleia  Legislativa  de  Santa 
Catarina ao instituir dispensa e licenciamento simplificado 
ambiental  para  atividades  de  lavra  a  céu  aberto.  3.  A 
dispensa  e  simplificação  de  licenciamento  ambiental  às 
atividades de mineração pelo legislador estadual esvaziou o 
procedimento  de  licenciamento  ambiental  estabelecido  na 
legislação nacional, em ofensa ao art. 24 da Constituição 
da  República.  4.  O  estabelecimento  de  procedimento  de 
licenciamento ambiental estadual que torne menos eficiente 
a  proteção  do  meio  ambiente  equilibrado  quanto  às 
atividades  de  mineração  afronta  o  caput  do  art.  225  da 
Constituição  da  República  por  observar  o  princípio  da 
prevenção. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada 
procedente para declarar inconstitucionais os §§ 1º, 2º e 
3º do art. 29 da Lei n. 14.675/2009 de Santa Catarina. (STF 
- ADI: 6650 SC 0111656-72.2020.1.00.0000, Relator: CÁRMEN 
LÚCIA, Data de Julgamento: 27/04/2021, Tribunal Pleno, Data 
de Publicação: 05/05/2021)

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. IV E § 7º DO 
ART. 12 DA LEI COMPLEMENTAR N. 5/1994 DO AMAPÁ, ALTERADA 
PELA  LEI  COMPLEMENTAR  ESTADUAL  N.  70/2012.  LICENÇA 
AMBIENTAL ÚNICA. DISPENSA DE OBTENÇÃO DAS LICENÇAS PRÉVIAS, 
DE  INSTALAÇÃO  E  DE  OPERAÇÃO,  ESTABELECIDAS  PELO  CONAMA 
(INC.  I  DO  ART.  8º  DA  LEI  N.  6.938/1981).  OFENSA  à 
COMPETÊNCIA  DA  UNIÃO  PARA  EDITAR  NORMAS  GERAIS  SOBRE 
PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE. DESOBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA 
PREVENÇÃO  E  DO  DEVER  DE  PROTEÇÃO  DO  MEIO  AMBIENTE 
ECOLOGICAMENTE  EQUILIBRADO  (ART.  225  DA  CONSTITUIÇÃO  DA 
REPÚBLICA).  AÇÃO  JULGADA  PROCEDENTE  PARA  DECLARAR  A 
INCONSTITUCIONALIDADE DO INC. IV EDO § 7º DO ART. 12 DA LEI 
COMPLEMENTAR  N.  5/1994  DO  AMAPÁ,  ALTERADA  PELA  LEI 
COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 70/2012. (STF - ADI: 5475 AP - 
AMAPÁ  0001379-28.2016.1.00.0000,  Relator:  Min.  CÁRMEN 
LÚCIA, Data de Julgamento: 20/04/2020, Tribunal Pleno, Data 
de Publicação: DJe-137 03-06-2020)

AÇÃO  DIRETA  DE  INCONSTITUCIONALIDADE.  CONSTITUCIONAL  E 
AMBIENTAL.  REGRAS  DE  DISTRIBUIÇÃO  DE  COMPETÊNCIAS 
LEGISLATIVAS. LEI 5.067/2007 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
QUE DISPÕE SOBRE O ZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO E DEFINE 
CRITÉRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DA ATIVIDADE DE SILVICULTURA 
ECONÔMICA  NO  ESTADO.  ESTUDO  DE  IMPACTO  AMBIENTAL. 
INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMAS ESTADUAIS RESTRITIVAS QUE 
DISPENSAM  A  ELABORAÇÃO  DE  EIA/RIMA  NOS  TERMOS  PREVISTOS 
PELA  LEGISLAÇÃO  FEDERAL.  1.  Observando  os  procedimentos 
impostos  pelas  normas  federais,  cabem  aos  Estados,  não 
traçar propriamente as diretrizes de preservação ambiental 
já dispostas pela lei federal, mas exercer sua competência 
concorrente e estabelecer, dentro destes requisitos, sua 
normatização própria a respeito do Zoneamento Ecológico-
Econômico. 2. A lei impugnada não trata da instituição do 
zoneamento  propriamente  dito,  que  requer  uma  série  de 
procedimentos próprios, mas da fixação de critérios mínimos 
para que seja concretizado pelo Estado do Rio de Janeiro. 
Ateve-se,  assim,  a  exercer  sua  competência  concorrente, 
observados os objetivos e os princípios estabelecidos em 
normas gerais federais. 3. A legislação federal estipula 
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disciplina  geral  que  parece  não  deixar  margem  para  as 
restrições estabelecidas pela lei estadual no que concerne 
à exigibilidade da elaboração de EIA/RIMA. Não se admite 
que, no uso de sua competência residual, defina o Estado 
regramento  que  implica  seja  afastada  a  aplicação  do 
determinado  pelas  normas  gerais  federais. 
Inconstitucionalidade  da  lei  estadual  que,  a  título  de 
complementação  das  normas  gerais  editadas  pela  União, 
dispensa  a  elaboração  de  EIA/RIMA  nos  termos  por  ela 
previstos. Precedente. 4. A recomendação de eucalipto para 
Região  Hidrográfica  específica,  além  de  não  instituir 
restrição ou exigência quanto ao tipo de silvicultura que 
pode  ser  desenvolvida  na  área,  limita-se  a  indicar 
orientação  propícia  às  particularidades  e  aos  riscos 
ambientais da atividade para o território, em conformidade 
com a competência estadual concorrente para legislar sobre 
a matéria. A ausência de previsão expressa de EIA/RIMA não 
significa que a lei, vinculada aos parâmetros federais, não 
esteja submetida à elaboração do procedimento nos casos de 
sua obrigatoriedade. A eventual infringência ao regramento 
programático  do  ZEE  estabelecido  pelas  normas  gerais 
federais exige apreciação fática do processo em curso a 
revelar  a  não  observância  ou  a  contrariedade  às  suas 
disposições,  matéria  estranha  ao  controle  abstrato  de 
constitucionalidade. 5. Ação Direta conhecida em parte e 
julgada  parcialmente  procedente.  (STF  -  ADI:  4069  RJ 
0001794-89.2008.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de 
Julgamento: 08/09/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 
24/09/2020)

É  de  fácil  percepção  que  o  caso  em  tela  não  foi 
acompanhado  por  estudos  aprofundados  que  justificassem  a 
evidente redução das áreas da RESEX Jaci-Paraná e do Parque 
Estadual de Guajará-Mirim. Ou seja, a mensagem que acompanhou o 
Projeto de LC nº 080/2021, não guardou relação com os possíveis 
impactos ambientais da desafetação e da regularização fundiária 
que se pretende promover.

A Lei que instituiu a SEUC - Sistema Estadual de Unidades 
de Conservação (1.144/2002), disciplina que somente poderá ser 
feita  a  desafetação  após  estudos  técnicos  científicos 
coordenados pelo gestor da referida Unidade de conservação, que 
justifiquem o interesse público social ou ambiental, conforme 
art. 21, §6º da mencionada Lei: 

Art. 21 As unidades de conservação estaduais são criadas 
por  ato  do  Poder  Público,  obedecidas  as  prescrições 
desta Lei. 
(…)
6º A desafetação ou redução dos limites de uma unidade 
de  conservação  só  pode  ser  feita  mediante  lei 
específica,  e  obrigatoriamente  precedida  de  estudos 
técnicos que justifiquem o ato.

Os estudos especializados deveriam identificar a população 
local e diferenciar as ocupações anteriores e posteriores ao 
perímetro  da  área  protegida,  e  ponderar  se  a  modificação 
resultaria em depreciação do meio ambiente, alternativas de 
compensação e etc.

Reforça a ausência de audiência pública com a população 
atingida pela norma.
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Somente por amor ao debate, a ADIN 6421 que debatia a MP 
nº. 966/2020 (já revogada e que previa a responsabilização de 
agentes públicos por ação em atos relacionados a Covid-19) o 
Min. Luís Roberto Barroso definiu que “erro grosseiro” é a não 
observância  de  critérios  científicos  e  dos  princípios 
constitucionais da prevenção e da precaução. 

Foram firmadas as seguintes teses: “1. Configura erro 
grosseiro o ato administrativo que ensejar violação ao 
direito à vida, à saúde, ao meio ambiente equilibrado ou 
impactos adversos à economia, por inobservância: (i) de 
normas e critérios científicos e técnicos; ou (ii) dos 
princípios constitucionais da precaução e da prevenção. 
2. A autoridade a quem compete decidir deve exigir que 
as opiniões técnicas em que baseará sua decisão tratem 
expressamente: (i) das normas e critérios científicos e 
técnicos aplicáveis à matéria, tal como estabelecidos 
por  organizações  e  entidades  internacional  e 
nacionalmente reconhecidas; e (ii) da observância dos 
princípios constitucionais da precaução e da prevenção, 
sob pena de se tornarem corresponsáveis por eventuais 
violações a direitos”.

In  casu,  além  da  evidente  ausência  na  realização  de 
estudos técnicos, o Parecer nº. 45/2021/SEDAM-CUC, no processo 
de autógrafo de lei, informou o prejuízo ambiental: 

Apesar da inexistência de estudos técnicos relativos à 
desafetação pretendida, é possível concluir, de forma 
segura,  que  a  proposição  legislativa  em  questão,  da 
forma como foi aprovada, comprometerá substancialmente 
os atributos naturais que justificaram a criação tanto 
da  Reserva  Extrativista  Jaci-Paraná  quanto  do  Parque 
Estadual  de  Guajará-Mirim.  Isso  porque,  além  de 
praticamente  extinguir  a  Reserva  Extrativista  Jaci-
Paraná  e  desafetar  uma  parte  substancial  do  Parque 
Estadual de Guajará-Mirim, a proposta em questão retira 
o  regime  jurídico  de  proteção  anteriormente  vigente 
sobre as referidas áreas, possibilitando que elas sejam 
destinadas para outras atividades incompatíveis com a 
manutenção dos atributos que justificaram a sua proteção 
e com o disposto no Zoneamento Socioeconômico-Ecológico 
do Estado.

Portanto, cristalino é de se declarar ao final da presente 
demanda a INCONSTITUCIONALIDADE dos arts. 1º, caput e os §§ 1º 
e 2º; art. 2º,  caput e §§ 1º e 2º; art. 15,  caput e seu 
parágrafo único; art. 17 caput e seus incisos; e os anexos I, 
II, V, VI, VII, VIII, todos da Lei Complementar nº. 1.089/2021, 
ante a declinação de pelo menos 200 mil hectares de espaços 
especialmente protegidos, sem estudos técnicos, com base nos 
princípios da precaução e prevenção, previstos no art. 219, VI, 
DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL DE RONDÔNIA, que é uma normatização 
que encontra consonância com art. 225, §1º, IV, da CF.

4.3.  Da  Violação  aos  Princípios  de  Ubiquidade  e  Equidade 
Intergeracional
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A  Constituição  Federal  e  a  Constituição  Estadual  de 
Rondônia,  ao  abordar  sobre  a  proteção  do  meio  ambiente, 
determinaram que a ordem econômica e social deve se atentar a 
defesa  do  meio  ambiente  como  princípio  norteador,  pois  o 
desenvolvimento sustentável  revela crescimento  econômico com 
garantia equitativa a saúde da população, cujos direitos devem 
ser  analisadas  em  conjunto  com  as  atuais  necessidades,  as 
premeditadas e as prevenidas para garantia da geração futura.

A doutrina conceitua o princípio da ubiquidade da seguinte 
forma:

“(…) os bens ambientais naturais colocam-se numa posição 
soberana a qualquer limitação espacial ou geográfica”. 
Em  consequência,  “(…)  dado  o  caráter  onipresente  dos 
bens ambientais, o princípio da ubiquidade exige que em 
matéria de meio ambiente exista uma estreita relação de 
cooperação entre os povos, fazendo com que se estabeleça 
uma  política  mundial  ou  global  para  sua  proteção  e 
preservação” (RODRIGUES, 2002, p.134)

Segundo o professor Celso Antônio Pacheco Fiorillo:

“Este princípio vem evidenciar que o objeto de proteção 
do meio ambiente, localizado no epicentro dos direitos 
humanos, deve ser levado em consideração toda vez que 
uma política, atuação, legislação sobre qualquer tema, 
atividade,  obra  etc.  tiver  que  ser  criada  e 
desenvolvida. Isso porque, na medida em que possui como 
ponto  cardeal  de  tutela  constitucional  a  vida  e  a 
qualidade de vida, tudo que se pretende fazer, criar ou 
desenvolver  deve  antes  passar  por  uma  consulta 
ambiental,  enfim,  para  saber  se  há  ou  não  a 
possibilidade de que o meio ambiente seja degradado.”

Em contrapartida, o princípio da equidade intergeracional, 
ou  mais  conhecido  como  direito  de  terceira  geração,  tem 
previsão  legal  na  própria  CF  (art.  225,  caput)  e  na 
Constituição Estadual em seu art. 218, e tem relação com a 
necessidade  de  desenvolvimento  sustentável,  traduzindo  o 
compromisso entre as gerações na proteção do meio ambiente.

Art. 218 A preservação do meio ambiente, a proteção dos 
recursos naturais, de forma a evitar o seu esgotamento e 
a  manutenção  do  equilíbrio  ecológico  são  de 
responsabilidade do Poder Público e da comunidade, para 
uso das gerações presentes e futuras.

A propósito do tema, interessa lembrar decisão bastante 
conhecida do Supremo Tribunal Federal – STF – Julgamento do MS 
nº 22.164, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, em 30.11.1995, 
quando se afirmou que: 

“O  direito  à  integridade  do  meio  ambiente  –  típico 
direito  de  terceira  geração  –  constitui  prerrogativa 
jurídica de titularidade coletiva, refletindo, dentro do 
processo de afirmação dos direitos humanos, a expressão 
significativa de um poder atribuído, não ao indivíduo 
identificado  em  sua  singularidade,  mas,  num  sentido 
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verdadeiramente mais abrangente, à própria coletividade 
social.  Enquanto  os  direitos  de  primeira  geração 
(direitos civis) – realçam o princípio da liberdade, e 
os  direitos  de  segunda  geração  (direitos  econômicos, 
sociais  e  culturais)  –que  se  identificam  com  as 
liberdades positivas, reais ou concretas – acentuam o 
princípio da igualdade, os direitos de terceira geração, 
que  materializam  poderes  de  titularidade  coletiva 
atribuídos genericamente a todas as formações sociais, 
consagram o princípio da solidariedade e constituem um 
momento  importante  no  processo  de  desenvolvimento, 
expansão  e  reconhecimento  dos  direitos  humanos, 
caracterizados,  enquanto  valores  fundamentais 
indisponíveis,  pela  nota  de  uma  essencial 
inexauribilidade”. 

Vejamos a ementa:

“EMENTA: (...) A QUESTÃO DO DIREITO AO MEIO AMBIENTE 
ECOLOGICAMENTE  EQUILIBRADO  -  DIREITO  DE  TERCEIRA 
GERAÇÃO. - PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE. - O DIREITO A 
INTEGRIDADE  DO  MEIO  AMBIENTE  -  TIPICO  DIREITO  DE 
TERCEIRA GERAÇÃO - CONSTITUI PRERROGATIVA JURÍDICA DE 
TITULARIDADE COLETIVA, REFLETINDO, DENTRO DO PROCESSO DE 
AFIRMAÇÃO  DOS  DIREITOS  HUMANOS,  A  EXPRESSAO 
SIGNIFICATIVA DE UM PODER ATRIBUIDO, NÃO AO INDIVIDUO 
IDENTIFICADO  EM  SUA  SINGULARIDADE,  MAS,  NUM  SENTIDO 
VERDADEIRAMENTE MAIS ABRANGENTE, A PROPRIA COLETIVIDADE 
SOCIAL.  ENQUANTO  OS  DIREITOS  DE  PRIMEIRA  GERAÇÃO 
(DIREITOS  CIVIS  E  POLITICOS)  -  QUE  COMPREENDEM  AS 
LIBERDADES CLASSICAS, NEGATIVAS OU FORMAIS - REALCAM O 
PRINCÍPIO DA LIBERDADE E OS DIREITOS DE SEGUNDA GERAÇÃO 
(DIREITOS  ECONOMICOS,  SOCIAIS  E  CULTURAIS)  -  QUE  SE 
IDENTIFICA  COM  AS  LIBERDADES  POSITIVAS,  REAIS  OU 
CONCRETAS  -  ACENTUAM  O  PRINCÍPIO  DA  IGUALDADE,  OS 
DIREITOS DE TERCEIRA GERAÇÃO, QUE MATERIALIZAM PODERES 
DE  TITULARIDADE  COLETIVA  ATRIBUIDOS  GENERICAMENTE  A 
TODAS  AS  FORMAÇÕES  SOCIAIS,  CONSAGRAM  O  PRINCÍPIO  DA 
SOLIDARIEDADE  E  CONSTITUEM  UM  MOMENTO  IMPORTANTE  NO 
PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO, EXPANSAO E RECONHECIMENTO 
DOS DIREITOS HUMANOS, CARACTERIZADOS, ENQUANTO VALORES 
FUNDAMENTAIS INDISPONIVEIS, PELA NOTA DE UMA ESSENCIAL 
INEXAURIBILIDADE. CONSIDERAÇÕES DOUTRINARIAS. (MS 22164, 
Relator (a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 
30/10/1995,  DJ  17-11-1995  PP-39206  EMENT  VOL-01809-05 
PP-01155)

A Carta Magna institui que qualquer atividade relacionada 
ao meio ambiente deve ser considerada como fator relevante, 
como preservá-la, defendê-la para a atualidade e as futuras 
gerações.

Nesse  sentido,  a  Política  Nacional  do  Meio  Ambiente 
estipula, através da Lei Federal nº. 6938/1981 em seu art. 2º, 
I,  que  a  melhoria,  preservação  e  recuperação  da  qualidade 
ambiental favorece à vida no país, fomenta o desenvolvimento 
socioeconômico, aos anseios da segurança nacional e à proteção 
da dignidade da vida humana.

Não suficiente, ainda determina ações governamentais na 
manutenção do equilíbrio ecológico, considerando meio ambiente 
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como patrimônio público a ser obrigatoriamente assegurado por 
todos.

É  notório  então  que,  o  objeto  defendido  pela  Lei 
Complementar nº. 1.089/2021 (desafetação da área) é carente de 
estudos  técnicos  e  consequentemente  resultará  impactos 
indesejáveis ao meio ambiente.

A persistir a presente norma, o Poder Público passa a 
atuar de forma a legislar impedindo o pleno gozo e proveito das 
gerações futuras de um meio ambiente preservado e equilibrado, 
ao criar meios para depredar os recursos naturais existentes na 
região,  ao  transpô-los  ao  patrimônio  privado  e  sem  a 
preservação e integridade destes ambientes.

Assim,  é  latente  a  inconstitucionalidade  da  Lei 
Complementar  nº.  1089/2021,  por  ofensa  ao  art.  218  da 
CONSTITUIÇÃO ESTADUAL DE RONDÔNIA e ao art. 225, caput, da CF e 
concomitantemente  ao  princípio  da  Ubiquidade  e  Equidade 
Intergeracional, que também é uma preocupação lançada na ordem 
constitucional estadual, ao buscar um meio ambiente equilibrado 
e preservado para esta e as próximas gerações.

4.4.  Da  violação  ao  princípio  da  participação  popular  na 
proteção ao meio ambiente

A participação popular na proteção do meio ambiente está 
prevista expressamente no Princípio nº 10 da Declaração do Rio 
sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento de 1992.

No Brasil, ela tem como fundamento genérico o art. 1º, 
parágrafo único da CF - que instituiu no país um regime de 
democracia semidireta, e como fundamento específico em matéria 
de meio ambiente, o art. 225, caput, da CF. Trata-se, portanto, 
de decorrência necessária do direito de todos ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado e do regime jurídico do ambiente 
como bem de uso comum do povo.

Consoante  a  isso,  surge  a  relevância  do  princípio  da 
participação,  onde  o  cidadão  não  depende  apenas  de  seus 
representantes  políticos  para  participar  da  gestão  do  meio 
ambiente.  O  cidadão  tem  atuação  ATIVA   no  que  toca  a 
preservação  do  meio  ambiente.  Tem  ele  o  direito  de  ser 
informado e educado (o que é dever do Poder Público) para que, 
assim, possa interferir ativamente na gestão ambiental, sendo 
que  isso  se  concretiza  por  intermédio,  por  exemplo,  nas 
audiências públicas.

A Declaração do Rio, de 1992, tratou expressamente, em seu 
Princípio nº 10, do princípio da participação quando afirmou 
que:

“A  melhor  maneira  de  tratar  questões  ambientais  é 
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assegurar a participação, no nível apropriado, de todos 
os  cidadãos  interessados.  No  nível  nacional,  cada 
indivíduo  deve  ter  acesso  adequado  a  informações 
relativas  ao  meio  ambiente  de  que  disponham  as 
autoridades  públicas,  inclusive  informações  sobre 
materiais e atividades perigosas em suas comunidades, 
bem como a oportunidade de participar em processos de 
tomada  de  decisões.  Os  Estados  devem  facilitar  e 
estimular a conscientização e a participação pública, 
colocando a informação à disposição de todos. Deve ser 
propiciado  acesso  efetivo  a  mecanismos  judiciais  e 
administrativos,  inclusive  no  que  diz  respeito  à 
compensação  e  reparação  de  danos.”  (SILVA,  Geraldo, 
2002, p. 330)

A Lei nº 6.938/1981 da Política Nacional do Meio Ambiente, 
desde a sua promulgação, no art. 2°, X já tratava do princípio 
da  participação,  quando  afirmou  que,  através  da  educação 
ambiental,  em  todos  os  seus  níveis,  levaria  efetivamente  o 
cidadão  a  participar  das  decisões  que  envolvem  o  meio 
ambiente. 

É cristalino que a participação da população na tomada de 
decisões,  quando  se  trata  da  esfera  do  meio  ambiente,  é 
imprescindível para a validade do ato.

In Casu,  reforça a  AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA com a 
população  atingida  pela  norma,  o  que  por  si  só,  viola os 
ditames do art. 225 da CF/88.

As audiências públicas são canais de participação direta 
do povo   nos planos administrativos e legislativos, em todos os 
níveis  governamentais,  abertos  aos  cidadãos  individualmente 
considerados  ou  organizados  em  associações,  pelos  quais  se 
exercem  os  direitos  de  informação  e  de  manifestação  de 
tendências, de preferências e de opções populares, a respeito 
de assuntos determinados, com vistas a informar e a orientar 
os  órgãos  públicos  na  tomada  de  decisões  políticas  e 
administrativas, vinculadas ou não aos seus resultados, nos 
termos de norma disciplinadora.

Para  serem  efetivados  necessitam  de  uma  verdadeira 
ambiência democrática, preferencialmente deliberativa, posto 
que esta possibilita a inclusão da discussão sobre a qualidade 
dos processos decisórios e da construção das preferências dos 
indivíduos que deles participam.

A  audiência  pública  deve  possibilitar  um  debate 
consistente entre os diretamente afetados pela LC 1089/2021 e 
se  os  resultados,  as  manifestações,  as  opiniões,  os 
questionamentos forem acolhidos pelo Estado, o momento pode 
ser fértil para a construção de políticas públicas que sejam 
reflexo das características próprias de cada comunidade, com 
suas aspirações específicas de desenvolvimento.

Av. Lauro Sodré, 1903 – Pedrinhas – Porto Velho/RO.
Fone: (69) 3224-2422 e 3224-7698 - E-mail: lemos@lemosadvocacia.adv.br

www.lemosadvocacia.adv.br

about:blank


Não  há  como  se  pensar  a  preservação  do  meio  ambiente 
distanciada da participação popular, porque ele faz cumprir o 
que determina o artigo 225 da CF, pois todos têm o direito e a 
obrigação de preservar um bem ambiental que não é só nosso, mas 
também das gerações futuras.

Assim, é evidente a  INCONSTITUCIONALIDADE dos arts. 1º, 
caput e os §§ 1º e 2º; art. 2º, caput e §§ 1º e 2º; art. 15, 
caput e seu parágrafo único; art. 17 caput e seus incisos; e os 
anexos I, II, V, VI, VII, VIII, todos da Lei Complementar nº. 
1.089/2021, visto a ausência de participação popular através de 
audiência  pública  e  outros  meios  de  envolvimento  social  na 
confabulação das políticas públicas ambientais, conforme  art. 
225 da CF.

4.5  Da  violação  do  Desenvolvimento  Sustentável  e  de  seus 
princípios

O desenvolvimento sustentável, em termos atuais, é uma 
ideia consagrada tanto no plano internacional quanto no plano 
da ordem interna do nosso país. Para isso, o princípio do 
desenvolvimento sustentável, como princípio constitucional, tem 
valor jurídico autônomo, do que resulta a possibilidade de sua 
aplicação  direta  sem  o  suporte  de  qualquer  regulamentação 
específica que discrimine o seu conteúdo e as condições de sua 
incidência.

Sobre  o  tema,  Juarez  Freitas  (op.  cit.,  p.  67-68) 
menciona:

O  princípio  do  desenvolvimento  sustentável  deve  ser 
direta e obrigatoriamente aplicado por todos aqueles que 
se encontram na posição de tomadores de decisões, sejam 
agentes  públicos  (incluindo  os  juízes  e  tribunais), 
sejam  as  pessoas  privadas,  notadamente  no  âmbito  das 
atividades empresariais.

A Opinião Consultiva nº. 23/2017 da Corte Interamericana 
de Direito Humanos em sua abordagem sobre as inovações à tutela 
do  meio  ambiente  ao  direito  internacional,  conceituou  o 
desenvolvimento sustentável como “o desenvolvimento que atende 
às necessidades do presente, sem comprometer a capacidade de 
as futuras gerações atenderem às suas próprias necessidades”.

O “direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado”, 
assegurado pela Constituição Federal no art. 225, caput, impõe 
“ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e 
preservá-lo para as presentes e futuras gerações”.

O  art. 220 da CONSTITUIÇÃO ESTADUAL também assegura que 
“O desenvolvimento econômico e social deve conciliar-se com a 
proteção ao meio ambiente”.
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No art. 218 da CONSTITUIÇÃO ESTADUAL também se refere ao 
dever de proteger o equilíbrio do meio ambiente “a manutenção 
do  equilíbrio  ecológico  são  de  responsabilidade  do  Poder 
Público e da comunidade.”

Para assegurar o direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, a Constituição Federal atribui ao Poder Público 
uma série de deveres expressos e específicos, dentre os quais o 
de  definir,  em  todas  as  unidades  da  Federação,  “espaços 
territoriais  e  seus  componentes  a  serem  especialmente 
protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente 
através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a 
integridade dos atributos que justifiquem sua proteção” (art. 
225, § 1º, III, da CF/88).

Além  disso,  a  Carta  Maior  confere  especial  proteção  à 
Amazônia, ao dispor no art. 225, § 4º, se tratar de patrimônio 
nacional, e que sua utilização deve ser feita na forma da lei, 
“dentro  de  condições  que  assegurem  a  preservação  do  meio 
ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais.”

Tais  normas,  são  de  reprodução  obrigatória,  sendo 
inclusive positivadas na  Constituição Estadual que nos arts. 
218, 220 e 221, III, asseguraram especial proteção ao meio 
ambiente  e  aos  recursos  naturais  de  modo  a  evitar  sua 
destruição:

Art. 218 A preservação do meio ambiente, a proteção dos 
recursos naturais, de forma a evitar o seu esgotamento e 
a  manutenção  do  equilíbrio  ecológico  são  de 
responsabilidade do Poder Público e da comunidade, para 
uso das gerações presentes e futuras.
Parágrafo  único.  Os  valores  ambientais  e  os  recursos 
naturais serão considerados bens de uso comum do povo e 
essenciais à sadia qualidade de vida.

Art.  220  O  desenvolvimento  econômico  e  social  deve 
conciliar-se  com  a  proteção  ao  meio  ambiente,  para 
preservá-lo  de  alterações  físicas,  químicas  ou 
biológicas que, direta ou indiretamente, sejam nocivas à 
saúde,  à  segurança  e  ao  bem-estar  das  populações  e 
ocasionem  danos  à  fauna,  à  flora,  ao  solo  e  às 
paisagens.

Art. 221 Para assegurar a efetividade do disposto no 
artigo anterior, incumbe ao Estado e aos Municípios, na 
esfera de suas respectivas competências:
(...)
III -  definir  os  espaços  territoriais  a  serem 
especialmente  protegidos,  com  vistas  aos  objetivos 
conservacionistas  do  zoneamento  socioeconômico  e 
ecológico do Estado;

A  Constituição  Estadual  de  Rondônia,  em  Emenda 
Constitucional  nº.  125  de  11/10/2017,  assegurou  o 
desenvolvimento sustentável ao acrescentar a Seção V-A - Do 
Desenvolvimento  Sustentável,  o  art.  232-C  e  232-D,  que 
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positivam os princípios para o desenvolvimento sustentável e 
promovem maior grau de proteção e valorização do meio ambiente 
do Estado. In verbis:

Art.  232-C São  princípios  do  Desenvolvimento 
Sustentável: 
I - Participação e controle social;
II - Transparência; 
III - solidariedade regional;
IV  -  Valorização  da  diversidade  ambiental,  social, 
cultural e econômica; 
V - Sustentabilidade; 
VI  -  Multidimensionalidade  e  transversalidade  das 
políticas; e
VII  -  competitividade  e  equidade  no  desenvolvimento 
produtivo. 
Art.  232-D.  As  Políticas  Setoriais  de  que  tratam  os 
Títulos e Capítulos seguintes desta Constituição, terão 
como balizadores as seguintes Diretrizes Estratégicas de 
Desenvolvimento: 
I - A qualidade de vida, que assegura às pessoas seus 
direitos fundamentais, como segurança, saúde, educação e 
cultura; 
II  -  A  territorialização  e  desenvolvimento  dos 
municípios,  que  envolve  a  bordagem  territorial,  com 
municípios  integrados,  urbanizados  e  ordenados 
territorialmente; 
III  -  A  competitividade  sustentável,  que  prove 
infraestrutura diversificada e de qualidade, o fomento 
ao  desenvolvimento  econômico  inclusivo,  inovador  e 
sustentável, potencializando os ativos regionais; e
IV - A modernização administrativa, que pressupõe uma 
gestão pública eficiente, geradora de mais e melhores 
resultados e próxima da Sociedade. 
§ 1º Na fixação das Diretrizes para a consecução dos 
objetivos previstos no parágrafo anterior, deve o Estado 
respeitar e preservar seus valores regionais culturais. 
§  2º  O  planejamento  governamental  terá  caráter 
indicativo para o setor privado e público.

Diante de tal fato, o Estado de Rondônia criou a RESEX 
Jaci-Paraná, regulamentada pela Lei Estadual no. 692/1996, que, 
além  de  primar  pela  proteção  do  meio  ambiente,  objetivou 
preservar  a  população  extrativista  ali  residente,  composta 
principalmente por seringueiros regionais cuja cultura de vida 
resume-se  à  exploração  sustentável  dos  recursos  naturais 
renováveis existentes na floresta, sobrevivendo basicamente da 
coleta  de  borracha,  castanha,  cipós  e  pequenas  culturas  de 
subsistência.

No mesmo sentido, o Parque Estadual de Guajará-Mirim foi 
criado pelo  Decreto no. 4.575/1990  com o  objetivo geral  de 
manter e preservar a área e sua biodiversidade, uma vez que 
contém  um  alto  número  de  espécies  que  constam  na  lista 
brasileira e/ou nas listas estaduais de espécies ameaçadas de 
extinção, quase ameaçadas e vulneráveis.

A  Lei  Federal  no.  9.985/2000,  que  institui  o  Sistema 
Nacional de Unidades de Conservação da Natureza – SNUC, dispõe 
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no  art.  18,  caput,  que  a  Reserva  Extrativista  é  uma  área 
utilizada  por  populações  extrativistas  tradicionais,  cuja 
subsistência baseia-se no extrativismo e, complementarmente, na 
agricultura de subsistência e na criação de animais de pequeno 
porte, e tem como objetivos básicos proteger os meios de vida e 
a cultura dessas populações, e assegurar o uso sustentável dos 
recursos naturais da unidade. 

E por serem espaços territoriais destinados à conservação 
dos  recursos  naturais  renováveis,  as  Reservas  Extrativistas 
sujeitam-se a um regime jurídico específico de proteção, que 
limita a utilização de seus recursos naturais.

Já os Parques Estaduais, segundo o art. 11,  caput, do 
mesmo diploma legal, têm como objetivo básico a preservação de 
ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza 
cênica, possibilitando a realização de pesquisas científicas e 
o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação 
ambiental, de recreação em contato com a natureza e de turismo 
ecológico, não admitindo qualquer tipo de ocupação, salvo para 
as finalidades mencionadas.

A redução dessas áreas constitui flagrante violação ás 
normas  Constitucionais  e  trará  grande  prejuízo  e  perdas  ao 
Estado, na medida em que promoverá ainda mais a diminuição das 
áreas verdes que, ao longo dos anos, sofrem gradativamente com 
a ação do desmatamento. Ocorreu, de fato, contrariedade aos 
princípios  do  desenvolvimento  sustentável,  sob  a  qual  a 
jurisprudência atribui significativa relevância. In verbis:

EMENTA Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 2.406, 
de 29 de janeiro de 2002, do Estado de Mato Grosso do Sul. 
Isenção  de  cobrança  pelo  uso  de  recursos  hídricos. 
Definição  dos  critérios  de  outorga  dos  direitos  de  uso 
desses  recursos.  Usurpação  da  competência  privativa  da 
União. Lei Federal nº 9.433/1997. Contrariedade. Violação 
dos arts. 21, inciso XIX; e 22, inciso IV, da Constituição 
de  1988.  Precedentes.  Inconstitucionalidade  formal. 
Procedência  da  ação.  1.  O  art.  22,  inciso  IV,  da 
Constituição de 1988, que fixa a competência privativa da 
União para dispor sobre águas, deve ser interpretado à luz 
do art. 21, inciso XIX, que reserva ao campo de atribuições 
do  ente  federal  a  instituição  do  sistema  nacional  de 
gerenciamento  de  recursos  hídricos  e  a  definição  dos 
critérios de outorga dos direitos de uso desses recursos. 2 
A Lei nº 2.406/02 do Estado de Mato Grosso do Sul, além de 
tratar  de  matéria  da  competência  privativa  da  União  – 
definição dos critérios de outorga dos direitos de uso dos 
recursos hídricos – contraria o disposto na Lei federal nº 
9.433/97 – a qual instituiu a Política Nacional de Recursos 
Hídricos e o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 
Hídricos  –  ao  isentar  de  cobrança  o  uso  da  água  em 
atividades agropecuárias, agroindustriais e rurais, sob as 
condições que define. 3. Ação direta julgada procedente.
(STF  -  ADI:  5025  MS  9990654-09.2013.1.00.0000,  Relator: 
MARCO  AURÉLIO,  Data  de  Julgamento:  08/02/2021,  Tribunal 
Pleno, Data de Publicação: 19/03/2021)

"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI COMPLEMENTAR Nº 
350, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2019, DO MUNICÍPIO DE SANTA FÉ DO 
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SUL, QUE 'ALTERA A REDAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 92, DE 03 
DE DEZEMBRO DE 2003, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 111, 
DE 25 DE JULHO DE 2006, QUE DISPÕE SOBRE O PLANO DIRETOR DE 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA 
FÉ  DO  SUL  E  DÁ  OUTRAS  PROVIDÊNCIAS  -  AUSÊNCIA  DE 
PARTICIPAÇÃO  DE  ENTIDADES  COMUNITÁRIAS  NO  PROCESSO 
LEGISLATIVO  -  INEXISTÊNCIA  DE  DEMONSTRAÇÃO  DE  QUALQUER 
ESTUDO  PRÉVIO  EM  TORNO  D  PROJETO  DE  LEI  -  OFENSA  AOS 
ARTIGOS 180, INCISO II, E 181, § 1º, DA CARTA PAULISTA - 
INCONSTITUCIONALIDADE  DECLARADA  -  AÇÃO  PROCEDENTE". 
"Cuidando-se  de  norma  com  inegáveis  reflexos  no 
planejamento  urbano,  interferindo  no  cotidiano  dos 
munícipes, suas necessidades e aspirações, é de rigor a 
participação popular no processo legislativo, nos termos do 
artigo 180, inciso II, da Carta Paulista". "O planejamento 
técnico  também  é  imprescindível  para  a  disciplina  do 
ordenamento urbano, devendo ser considerada a totalidade do 
território  municipal  (artigo  181,  §  1º,  da  Carta 
Bandeirante), conferindo-se, com isso, maior coerência ao 
texto  normativo  de  acordo  com  o  interesse  público  e  as 
reais  necessidades  do  Município  e  de  seus  habitantes, 
impedindo-se desvios e privilégios circunstanciais". (TJ-SP 
-  ADI:  20926321620208260000  SP  2092632-16.2020.8.26.0000, 
Relator: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 25/11/2020, 
Órgão Especial, Data de Publicação: 26/11/2020)

DIREITO  PROCESSUAL  CIVIL.  DIREITO  AMBIENTAL.  AÇÃO  CIVIL 
PÚBLICA. EMPREENDIMENTO RELATIVO À LINHA DE TRANSMISSÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE LIDE. POLÍTICA NACIONAL DO 
MEIO AMBIENTE. PRINCÍPIO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. 
I.O fato de a autora haver firmado Termos de Compromisso 
com órgãos ambientais competentes não torna a ação esvaída 
de objeto tampouco representa reconhecimento da procedên-
cia do pedido, pois se extrai dos autos que o Ministério 
Público Federal objetiva, inclusive com pedido de liminar, 
impedir o início das obras antes de concluídos os Planos 
de Manejo das unidades de conservação atingidas pelo em-
preendimento. II.A Constituição Federal de 1988, no caput 
do Artigo 225, impõe ao Poder Público e à coletividade o 
dever de defender e preservar o meio ambiente ecologica-
mente  equilibrado.  III.Recepcionada  pela  Carta  Magna  de 
1988, a Lei nº 6.938/81, trata da Política Nacional do 
Meio Ambiente, com o objetivo de preservar, melhorar e re-
cuperar a qualidade ambiental. Prevê, dentre os instrumen-
tos de administração da gestão ambiental, o licenciamento 
de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras. IV.Pa-
ra  empreendimentos  e  atividades  consideradas  efetiva  ou 
potencialmente causadoras de significativa degradação am-
biental,  a  Resolução  nº  237/97  do  Conselho  Nacional  do 
Meio Ambiente - CONAMA - reiterou a necessidade de licença 
ambiental, a depender de prévio estudo de impacto ambien-
tal e respectivo relatório (EIA/RIMA). V.A disposição da 
Lei nº 9.985/2000 quanto à necessidade de plano de manejo 
nas unidades de conservação não possui o condão de afastar 
a norma inserta na Lei nº 6.938/81. O Plano de Manejo foi 
previsto pela Lei nº 9.985, de 18/07/2000, a qual insti-
tuiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Na-
tureza - SNUC -, e estabeleceu critérios e normas para a 
criação, implantação e gestão das unidades de conservação. 
VI.Se as consequências ambientais decorrentes de um em-
preendimento e as respectivas medidas de proteção puderem 
ser criteriosamente avaliadas por meio do estudo de impac-
to ambiental e das demais providências no decorrer do pro-
cedimento de licenciamento, a ausência de plano de manejo, 
por si só, não impede a concessão da licença prévia. A li-
cença ambiental possui prazo de validade definido e o des-
cumprimento das condições nela estabelecidas podem acarre-
tar a modificação, suspensão ou até mesmo o cancelamento 
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da outorga. VII.A Política Nacional do Meio Ambiente pos-
sui, dentre seus objetivos, o equilíbrio entre desenvolvi-
mento socioeconômico e preservação do meio ambiente para 
as presentes e futuras gerações, ideia consubstanciada no 
princípio  do  desenvolvimento  sustentável.  VIII.Conside-
rando-se que o empreendimento diz respeito à transmissão 
de energia elétrica, serviço indispensável, a respectiva 
paralisação traria grave prejuízo à sociedade, o que não 
se coaduna com a Política Nacional do Meio Ambiente, por-
quanto um de seus objetivos, conforme já mencionado, é a 
harmonização entre desenvolvimento socioeconômico e meio 
ambiente ecologicamente equilibrado. IX.Existência de lide 
reconhecida. Mérito analisado com base no Artigo 515, § 
3º,  do  Código  de  Processo  Civil.  Apelação  desprovida. 
(TRF-3 - Ap: 00067125420044036108 SP, Relator: DESEMBARGA-
DORA FEDERAL ALDA BASTO, Data de Julgamento: 19/12/2013, 
QUARTA  TURMA,  Data  de  Publicação:  e-DJF3  Judicial  1 
DATA:24/03/2014)

Observa-se, pois, que a diminuição significativa das áreas 
especialmente  protegidas  operada  pela  Lei  Complementar  n. 
1.089/2021, em contrariedade às finalidades para as quais foram 
criadas e em prejuízo à proteção ambiental, redunda em frontal 
violação  ao  art.  225,    caput   e  §  1º,  III,  da  Constituição   
Federal e arts. 218, 220 e 221, III, da Constituição ESTADUAL 
de  RONDÔNIA,  que  tratam  do  direito  ao  meio  ambiente 
ecologicamente equilibrado e do dever do Poder Público e da 
coletividade  de  defesa  e  preservação  para  as  presentes  e 
futuras gerações, bem assim da necessidade de conciliação do 
desenvolvimento  econômico  e  social  com  a  proteção  ao  meio 
ambiente. 

Além disso, há também violação aos art. 232-C e 232-D, 
acrescidos à Constituição Estadual pela  Emenda nº. 125 de 
11/10/2017.

5. DO PEDIDO CAUTELAR

Considerando que o presente caso necessita de urgência e 
que  o  mesmo  possui  atributos  autorizadores  a  concessão  de 
medida cautelar  inaudita altera pars e ad referendum do e. 
Tribunal  Pleno,  REQUER,  o  deferimento  para  a  suspensão  da 
eficácia dos dispositivos já supracitados, o que se pede com 
fundamento  no  art.  1º,  VII,  da  Resolução  no.  71/2009  do 
Conselho  Nacional  de  Justiça  e  na  jurisprudência  do  Órgão 
Supremp (ADI 4.307/DF-MC, ADI 6484-MC10, ADPF 130/DF-MC).

A  provável  efetivação  de  danos  ambientais  de  caráter 
irreversível é uma consequência lógica caso não seja prestada 
uma jurisdição célere. Exatamente por isso, urge a necessidade 
de concessão da cautelar, pois o perigo da demora é cristalino 
in  casu,  no  qual  é  iminente  que  a  desafetação  pretendida 
acarretará  riscos  as  populações  tradicionais  e  os  povos 
indígenas em razão do caos fundiário.

O fumus boni iuris se evidencia através do nítido regresso 
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aos métodos de defesa e proteção do direito fundamental ao meio 
ambiente ecologicamente equilibrado.

Corroborando  os  argumentos,  a  RESEX-Jaci-Paraná  é  a 
segunda reserva mais desmatada da Amazônia legal e o Parque 
Estadual  de  Guajará-Mirim  é  o  9º  mais  devastado,  conforme 
notícia veiculada no portal G1.

Além disso, redução promovida pela Lei Complementar n. 
1.089/2021 afetará drasticamente as terras indígenas da região, 
com  grande  risco  de  etnocídio  que  vivem  em  isolamento 
voluntário.

O Governador do Estado de Rondônia já foi alertado pelas 
organizações  ambientais  sobre  o  risco  ao  grupo  indígena 
Karipunas, que além de sofrer impactos com a redução da oferta 
de caça na região, estará em risco sua própria extinção, que 
poderá resultar o desaparecimento de culturas milenares.

Com  o  advento  da  Lei  Complementar  n.  1.089/2021,  ao 
efetuar a desafetação do Parque Estadual de Guajará-Mirim e de 
boa parte da RESEX Jaci-Paraná com o intuito de posteriormente 
regularizar a população tradicional da área, acarretará uma 
sensação de impunidade e fomentará a invasão nas Unidades de 
conservação e a consequente prática de danos ambientais.

Em situação análoga, pode-se exemplificar a ADIn 1086 SC, 
que reconheceu os requisitos autorizadores para o deferimento 
da medida cautelar, haja vista, a necessidade de proteção ao 
meio ambiente:

CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA. LIMINAR. OBRA OU ATIVIDADE 
POTENCIALMENTE LESIVA AO MEIO AMBIENTE. ESTUDO PREVIO 
DE IMPACTO AMBIENTAL. Diante dos amplos termos do inc. 
IV do par. 1. Do art. 225 da Carta Federal, revela-se 
juridicamente relevante a tese de inconstitucionalidade 
da norma estadual que dispensa o estudo prévio de im-
pacto ambiental no caso de áreas de florestamento ou 
reflorestamento  para  fins  empresariais.  Mesmo  que  se 
admitisse a possibilidade de tal restrição, a lei que 
poderia viabiliza-la estaria inserida na competência do 
legislador  federal,  já  que  a  este  cabe  disciplinar, 
através de normas gerais, a conservação da natureza e a 
proteção do meio ambiente (art. 24, inc. VI, da CF), 
não sendo possível, ademais, cogitar-se da competência 
legislativa a que se refere o par. 3. Do art. 24 da 
Carta Federal, já que está busca suprir lacunas norma-
tivas para atender a peculiaridades locais, ausentes na 
espécie. Medida liminar deferida. (STF - ADI: 1086 SC, 
Relator:  Min.  ILMAR  GALVÃO,  Data  de  Julgamento: 
01/08/1994, TRIBUNAL PLENO, Data de Publicação: DJ 16-
09-1994 PP-42279 EMENT VOL-01758-02 PP-00435)

É  de  suma  importância  colecionar  nesta  peça  a 
jurisprudência  sedimentada  a  respeito  dos  princípios  da 
precaução  e  da  prevenção  sob  a  ótica  do  procedimento  de 
urgência em casos de danos ambientais.
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Nesse sentido o STJ decidiu:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA TUTELA PROVISÓRIA. CÓDIGO 
DE  PROCESSO  CIVIL  DE  2015.  APLICABILIDADE.  CONSTITUCIONAL. 
AMBIENTAL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRACAUTELA. TUTELA PROVISÓRIA 
DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS. 
PRESENÇA. DIREITO AO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO. 
FUMUS BONI JURIS. INTERESSE DIFUSO. PRINCÍPIOS DA PREVENÇÃO E 
PRECAUÇÃO. INVERSÃO  DO  ÔNUS  PROBATÓRIO.  SÚMULA  N.  618/STJ. 
MEDIDA LIMINAR CONCEDIDA NA ORIGEM. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. 
PERICULUM IN MORA EM FAVOR DA PROTEÇÃO AMBIENTAL. ARGUMENTOS 
INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO 
DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 
2015.  DESCABIMENTO.  I  -  Consoante  o  decidido  pelo  Plenário 
desta  Corte  na  sessão  realizada  em  09.03.2016,  o  regime 
recursal será determinado pela data da publicação do provimento 
jurisdicional  impugnado.  In  casu,  aplica-se  o  Código  de 
Processo Civil de 2015. II - A concessão de tutela provisória 
de urgência é cabível no âmbito deste Tribunal Superior para 
atribuir efeito suspensivo ou antecipar a tutela em recursos ou 
ações  originárias  de  sua  competência,  devendo  haver  a 
satisfação  simultânea  dos  requisitos  da  verossimilhança  das 
alegações e do perigo de lesão grave e de difícil reparação ao 
direito da parte, bem como para concessão de efeito suspensivo 
a recurso especial interposto. III - O direito fundamental ao 
meio ambiente ecologicamente equilibrado, insculpido no caput 
do art. 225 da Constituição da República, é interesse difuso, 
de titularidade transindividual, emergindo, nesse cenário, os 
princípios  da  precaução  e  da  prevenção,  os  quais  impõem  a 
priorização de medidas que previnam danos à vulnerável biota 
planetária, bem como a garantia contra perigos latentes, ainda 
não identificados pela ciência. IV - Consoante o teor da Súmula 
n. 618/STJ, em homenagem ao princípio da precaução, impõe-se a 
inversão do ônus da prova nas ações civis ambientais, de modo a 
atribuir  ao  empreendedor  a  prova  de  que  o  meio  ambiente 
permanece hígido, mesmo com o desenvolvimento de sua atividade. 
Na espécie, não se extrai dos autos nenhuma comprovação, pelo 
Agravante,  de  que  sua  atividade  não  causaria  a  degradação 
apontada na ação civil pública, constatando-se, na verdade, a 
iminente ameaça de severos danos ambientais, bem como à saúde 
pública  de  um  sem-número  de  pessoas,  mormente  pelo  risco 
concreto de contaminação do rio Paraíba do Sul. V - Rever o 
entendimento  da  Corte  de  origem,  pela  concessão  de  medida 
liminar  pleiteada  pelo  Parquet,  demandaria  necessário 
revolvimento de matéria fática, inviável em sede de recurso 
especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 07 desta Corte, 
circunstância  que  revela  a  presença  do  fumus  boni  iuris 
necessário ao deferimento da tutela de urgência ora pleiteada. 
VII - Ainda à luz dos princípios da precaução e da prevenção, é 
forçoso concluir que, no bojo do exame de medidas de urgência 
em matéria ambiental, o periculum in mora milita em favor da 
proteção do meio ambiente, não sendo possível a adoção de outra 
solução, senão o imediato resguardo da pessoa humana e do meio 
ambiente, mormente em quadros fáticos críticos como o presente. 
VIII  -  Não  apresentação  de  argumentos  suficientes  para 
desconstituir a decisão recorrida. IX - Em regra, descabe a 
imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de 
Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo 
Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da 
manifesta  inadmissibilidade  ou  improcedência  do  recurso  a 
autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V - Agravo 
Interno improvido. (AgInt no TP 2.476/RJ, Rel. Ministra REGINA 
HELENA  COSTA,  PRIMEIRA  TURMA,  julgado  em  01/09/2020,  DJe 
02/10/2020)

A possibilidade de aumento de novas invasões nessas áreas 
é outro fator a ser considerado, pois acarretará conflitos fun-
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diários e automaticamente colocará em riscos os moradores lo-
cais e sua subsistência.

Neste sentido, é manifesto que o Parque Estadual Guajará-
Mirim possui um enorme antecedente de conflitos e invasões, 
episódios que inevitavelmente tornarão mais comuns com a vigên-
cia dos dispositivos aqui atacados.

O primeiro Secretário da Organização dos Seringueiros de 
Rondônia – OSR, Sr. João Bragança se manifestou sobre a sanção 
da Lei, dizendo: “Vão acabar de invadir o restante de floresta 
que tem nestas áreas”.

A decisão cautelar é medida assertiva/preventiva no pre-
sente caso, portanto, REQUER a suspensão da eficácia dos arts. 
1º, caput e os §§ 1º e 2º; art. 2º, caput e §§ 1º e 2º; art. 
15, caput e seu parágrafo único; art. 17, caput e seus incisos; 
e os anexos I, II, V, VI, VII, VIII, todos da Lei Complementar 
nº. 1.089/2021, inaudita altera pars e ad referendum do e. Tri-
bunal Pleno, até o julgamento em definitivo.

EX POSITIS,

Requer:

a)  cautelarmente, seja determinada a suspensão dos 
efeitos jurídicos da Lei Complementar Estadual nº. 
1.089/2021 nos  arts. 1º,    caput   e os §§ 1º e 2º;   
art. 2º,   caput   e §§ 1º e 2º; art. 15,   caput   e seu   
parágrafo único; art. 17,   caput   e seus incisos; e   
os anexos I, II, V, VI, VII, VIII;

b)   a citação do Procurador-Geral do Estado, na forma 
como ordena o art. 88, § 4º, da Constituição do 
Estado de Rondônia; 

c)  sejam  solicitadas  informações  à  Assembleia 
Legislativa  sobre  a  aprovação  da  presente  norma 
guerreada;

d)   dê-se vista ao Ministério Público para a emissão 
de parecer sobre o tema aqui tratado;

e)   a PROCEDÊNCIA da presente ação, com o intuito de 
declarar-se  a  inconstitucionalidade  FORMAL da 
integralidade da  Lei Complementar no. 1.089/2021, 
por  não  cumprir  rigorosamente  a  necessidade  de 
participação popular através de audiência pública e 
a observância dos planos ambientais estaduais;

f)  a PROCEDÊNCIA da presente ação, com o intuito de 
declarar-se  a  inconstitucionalidade  MATERIAL dos 
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arts. 1º, caput, e seus  § § 1º e 2º; 2º, caput, e 
seus §§ 1º e 2º; 15, caput, e seu parágrafo único; 
17, caput e seus incisos, e, bem como dos Anexos I, 
II, V, VI, VII e VIII, todos da Lei Complementar 
Estadual  no.  1.089/2021,  pela  afronta  aos 
dispositivos  indicados  acima  da  Constituição 
Estadual  de  Rondônia  e  dos  princípios 
constitucionais ali esposados;

g)  Com o julgamento de procedente da presente demanda, 
seja a decisão de inconstitucionalidade comunicada 
à  Assembleia  Legislativa  para  a  suspensão  da 
execução  dos  dispositivos  impugnados  da  Lei 
Complementar Estadual no. 1.089/2021, na forma do 
art.  88,  §  2º,  da  Constituição  Estadual  de 
Rondônia.

Pede Deferimento.

Porto Velho - RO, 23 de junho de 2021.

   WALTER GUSTAVO DA SILVA LEMOS      VINICIUS SILVA LEMOS
OAB/RO 655-A OAB/GO 18814      OAB/RO 2281

ANTONIO HENRIQUES LEMOS LEITE FILHO 
OAB/GO 179997

ANNA LUIZA SOARES DINIZ DOS SANTOS  IURY PEIXOTO SOUZA
         OAB/RO 5841           OAB/RO 9181

     MÁRLON LEITE RIOS ÁLAN DOUGLAS SILVA PARDO
OAB/RO 7642           OAB/RO 10242

ÉFER MARQUES DE SOUZA GUIMARÃES
 OAB/RO 8981
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