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A PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA, por meio dos

Procuradores da República signatários, comparece perante Vossa Excelência para submeter a

presente manifestação visando à propositura de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com

pedido de medida cautelar, junto ao Supremo Tribunal Federal em face das prescrições contidas

na Lei Estadual n. 1.701, de 05 de julho de 2022, que dispõe sobre a proibição aos órgãos

ambientais de fiscalização e à Polícia Militar do Estado de Roraima de destruir e inutilizar bens

particulares apreendidos nas operações/fiscalizações ambientais no Estado e dá outras

providências.

I – SÍNTESE DO CASO.

O Governador do Estado de Roraima sancionou o Projeto de Lei Estadual n.

233/2022, que originou a Lei Estadual n. 1.701, de 05 de julho de 2022.

Referido ato normativo, a pretexto de “proteger o direito de propriedade”, visa

a coibir, no âmbito do Estado de Roraima, a “destruição de bens e patrimônio privado que são

apreendidos em operações pelos órgãos de controle e fiscalização ambientais estaduais” . Eis o1

inteiro teor do diploma legal, ainda pendente de publicação na imprensa oficial no momento da

redação desta representação:

1 Excertos extraídos da justificativa do PL 233/2022 (v. doc Justificativa.pdf).



LEI N. 1.701
Dispõe sobre a proibição aos órgãos ambientais de fiscalização e à Polícia
Militar do Estado de Roraima de destruir e inutilizar bens particulares
apreendidos nas operações/fiscalizações ambientais no estado e dá outras
providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE RORAIMA:
Faço saber que a Assembleia Legislativa aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica terminantemente proibido aos órgãos ambientais de fiscalização,
Polícia Militar do Estado de Roraima e da Companhia Independente de
Policiamento Ambiental – CIPA, a destruição e inutilização de bens particulares
apreendidos nas operações/fiscalizações ambientais no estado.
Parágrafo único. Aos bens apreendidos na prática de infrações ambientais serão
dados a destinação que prevê o art. 25, § 5º, da Lei Federal 9.605/1998 e/ou no
disposto do art. 105 do Decreto Federal 6.514/2008.

Art. 2º Fica também proibido aos órgãos de fiscalização do Estado acompanhar
órgãos federais em ações de destruição e inutilização/inviabilização de bens
particulares apreendidos em operações e fiscalizações ambientais no âmbito do
estado de Roraima.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Consta ainda que o Governador teria optado “pela sanção porque em Roraima

tem mais de 50 mil famílias que dependem dessa atividade", os quais teria classificado como

“empreendedores da mineração” , embora, como se sabe, tais pessoas desenvolvam essa2

atividade “empresarial” à margem da legalidade e incidindo em normas penais incriminadoras.

II – CONTEXTUALIZAÇÃO.

O Projeto de Lei Estadual n. 233/2022, de iniciativa parlamentar, foi

apresentado à Presidência da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima (ALERR) aos

19/05/2022. Embora formalmente submetido ao regime ordinário de tramitação legislativa ,3

viu-se objeto de aprovação relâmpago após convocação de Sessão Extraordinária no dia

27/06/2022. Foi aprovado à unanimidade pelos deputados estaduais presentes.

3 Consoante informação processual disponível no sítio da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima:
<http://sapl.al.rr.leg.br/materia/13793>. Acesso aos 04/07/2022.

2 G1 Roraima. Governador de Roraima sanciona lei que proíbe destruição de equipamentos de garimpeiros.
Disponível em: <https://g1.globo.com/rr/roraima/noticia/2022/07/05/governador-de-roraima-sanciona-lei-que
-proibe-destruicao-de-equipamentos-de-garimpeiros.ghtml>. Acesso aos 05/07/2022.

http://sapl.al.rr.leg.br/materia/13793
https://g1.globo.com/rr/roraima/noticia/2022/07/05/governador-de-roraima-sanciona-lei-que-proibe-destruicao-de-equipamentos-de-garimpeiros.ghtml
https://g1.globo.com/rr/roraima/noticia/2022/07/05/governador-de-roraima-sanciona-lei-que-proibe-destruicao-de-equipamentos-de-garimpeiros.ghtml


Até a data de confecção desta representação, a ata da Sessão Extraordinária

não havia sido disponibilizada no sítio da ALERR. O Poder Legislativo Estadual não divulgou

o nome dos parlamentares que participaram da sessão, segundo informou o sítio G1 Roraima .4

II.1 Recursos minerais e terras indígenas (bens federais). Caracteres

idiossincrásicos do Estado de Roraima.

Inicialmente, é necessário ressaltar o singular elo territorial verificado em

Roraima entre a presença tradicional de povos indígenas e de recursos minerais. Este Estado

destaca-se pelas extensas jazidas de ouro, cassiterita e nióbio, quase todas elas inseridas em

terras indígenas, as quais perfazem 46,21% do território estadual.

Representação gráfica das áreas de minérios economicamente relevantes.
Em cinza, as terras indígenas de Roraima. Disponível em: <https://www.senado.gov.br/comissoes/cre/

ap/ap_20071121_estruturaagrariaroraima.pdf>. Acesso aos 05/07/2022.

4 Projeto de lei que proíbe destruição de equipamentos de garimpeiros é aprovado por deputados de RR. Disponível
em <https://g1.globo.com/rr/roraima/noticia/2022/06/28/projeto-de-lei-que-proibe-destruicao-de-equipamentos-de
-garipeiros-e-aprovado-por-deputados-de-rr.ghtml>. Acesso aos 04/07/2022.

https://www.senado.gov.br/comissoes/cre/ap/ap_20071121_estruturaagrariaroraima.pdf
https://www.senado.gov.br/comissoes/cre/ap/ap_20071121_estruturaagrariaroraima.pdf
https://g1.globo.com/rr/roraima/noticia/2022/06/28/projeto-de-lei-que-proibe-destruicao-de-equipamentos-de-garimpeiros-e-aprovado-por-deputados-de-rr.ghtml
https://g1.globo.com/rr/roraima/noticia/2022/06/28/projeto-de-lei-que-proibe-destruicao-de-equipamentos-de-garimpeiros-e-aprovado-por-deputados-de-rr.ghtml


É conhecida a proscrição à prática do garimpo em terras indígenas, tema

bastante explorado nas Notas Públicas de 08/03/2022, de 21/06/2021 e de 07/02/2020 da 6ª

Câmara de Coordenação e Revisão (6ª CCR), referentes ao Projeto de Lei n. 191/2020, em

tramitação na Câmara dos Deputados.

Uma das consequências imediatas da quase total inserção das lavras minerais

nas terras indígenas é a inexistência de permissões de lavra garimpeira, a título individual ou

associativo, outorgadas pela Agência Nacional de Mineração no Estado de Roraima . Vale5

dizer, os intitulados “empreendedoras da mineração” atuam em contrariedade às normas

jurídicas.

A segunda consequência decorre da insuficiência do Estado Brasileiro no

dever de zelar pela eficaz proteção das terras indígenas: a severa invasão desses territórios por

dezenas de milhares de garimpeiros ilegais, acarretando nefastos efeitos ao meio ambiente e à

saúde e organização social desses povos.

II.2 Da tragédia humanitária em curso na Terra Indígena Yanomami em

decorrência do garimpo criminoso. Reações do MPF, do Poder Judiciário e da Comissão

Interamericana de Direitos Humanos.

Conquanto o potencial mineral de Roraima exerça atração de garimpeiros

ilegais há ao menos cinco décadas, observa-se nos dias atuais situação particularmente crítica,

estimando-se em vinte mil mineradores clandestinos somente na Terra Indígena Yanomami, a

maior do país, caracterizada por populações de recente contato, relevo acidentado e predomínio

de floresta ombrófila densa.

A persistente valorização do ouro no mercado internacional, as altas taxas de

desemprego e o cenário de persistente estagnação econômica são apontados como causas para o

vigoroso incremento da prática criminosa – acompanhada de indeléveis prejuízos aos povos

indígenas e ao meio ambiente das regiões de lavra.

Inspeções in loco promovidas por Membros desta Procuradoria da República

têm evidenciado as assustadoras proporções do desastre socioambiental decorrente do garimpo.

Notícias de violações sistemáticas de direitos dos povos indígenas passaram a tomar

5 Não poderia ser diferente, dada a vedação expressa constante do art. 23, “a”, da Lei n. 7.805/89, e do art. 44 da
Lei n. 6.001/73.



rotineiramente as manchetes da mídia nacional e internacional, no que alguns meios

denominaram de tragédia humanitária em curso.

A mineração ilegal implica a prática generalizada de crimes ambientais e

contra a administração (Lei n. 9.605/98 e Lei 8.176/91). As investigações conduzidas pelos 4º e

7º Ofícios demonstram que, a par da usurpação de matéria-prima da União e da degradação do

meio ambiente, os garimpeiros têm promovido, sistemática e dolosamente, a difusão de armas e

drogas em comunidades indígenas, desorganizando seus sistemas socioculturais, além de

cooptarem jovens indígenas para suas ações criminosas.6

O incremento das práticas criminosas em terras indígenas coincide com o

inexorável agravamento da situação epidemiológica das comunidades roraimenses. Relatórios

do Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami (DSEI-Y), órgão incumbido da atenção

básica à saúde nas comunidades yanomami e ye’kuana, apontam o trânsito dos milhares de

garimpeiros como vetor decisivo para as elevadíssimas taxas de malária – entre as mais altas

do mundo – e o insucesso das medidas preventivas e terapêuticas intentadas. O garimpo

também é apontado como fator de difusão de outras moléstias graves, como o HIV/Aids e a

Covid-19.

No âmbito da Justiça Federal, o Ministério Público Federal tem atuado para

compelir as agências federais e estaduais a cumprirem seu dever constitucional de combater tais

crimes ambientais. Merecem destaque a Ação Civil Pública n. 1001973-17.2020.4.01.4200 e o

Cumprimento de Sentença n. 1000474-32.2019.4.01.4200, autos que têm como objeto,

respectivamente, a extrusão dos garimpeiros e a instalação de bases de proteção etnoambiental

da Fundação Nacional do Índio em pontos-chave da Terra Indígena Yanomami.

Na seara extrajudicial, a Procuradoria da República em Roraima tem logrado a

realização de pontuais operações policiais-ambientais pela Polícia Federal, o Instituto Chico

Mendes de Biodiversidade (ICMBio) e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos

Naturais Renováveis (IBAMA). Exemplificativamente, citam-se as operações decorrentes da

Recomendação n° 2/2021/MPF-RR, de 01/4/2021, passadas nas terras indígenas Yanomami e

6 O panorama da delinquência associada ao garimpo não para por aí. O crescimento do garimpo retroalimenta
estruturas criminosas organizadas, incluindo eixos de logística e de suprimentos, ensejando a prática de outros
delitos como associação criminosa, organização criminosa, evasão de divisas e lavagem de capitais. Em recente
audiência promovida pelo MPF, o Secretário de Estado de Segurança Pública de Roraima imputou ao garimpo o
crescimento de homicídios motivados por acertos de contas – tanto nas regiões de exploração, como nas ruas da
capital. A integração de facções criminosas à atividade minerária é elemento de preocupação adicional.



Raposa Serra do Sol.

Aludindo à caótica invasão por garimpeiros na TI Yanomami, a Comissão

Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) expediu, aos 17/07/2020, a Resolução n. 35/2020,

com o seguinte dispositivo :7

À luz dos antecedentes assinalados, a CIDH considera que o presente assunto
reúne prima facie os requisitos de gravidade, urgência e irreparabilidade
contidos no artigo 25 do seu Regulamento. Em consequência, a Comissão
solicita ao Brasil que:
a) adote as medidas necessárias para proteger os direitos à saúde, à vida e à
integridade pessoal dos membros dos povos indígenas Yanomami e Ye'kwana,
implementando, de uma perspectiva culturalmente apropriada, medidas
preventivas contra a disseminação da COVID-19, além de lhes fornecer
atendimento médico adequado em condições de disponibilidade, acessibilidade,
aceitabilidade e qualidade, de acordo com os parâmetros internacionais
aplicáveis;
b) acordar as medidas a serem adotadas com os beneficiários e seus
representantes; e
c) relatar as ações adotadas para investigar os fatos que levaram à adoção dessa
medida cautelar e, assim, evitar sua repetição.

No mês seguinte, o Supremo Tribunal Federal referendou medida cautelar na

Arguição de Descumprimento de Preceito Federal n. 709/DF determinando à União, entre

outras medidas, a elaboração e implementação de plano incluindo a extrusão dos invasores de

terras indígenas no País. No voto condutor, o Ministro-relator Roberto Barroso ressaltou que

“[a]lém da extração ilegal de madeira, temos também garimpo e mineração ilegais, que faz com

que estados como Roraima sejam os principais exportadores de ouro do Brasil sem produzir

nenhum grama, em prejuízo para o meio ambiente e para o País” .8

Salienta-se que, nada obstante o esforço do Ministério Público e do Poder

Judiciário, a atuação estatal em repressão ao garimpo remanesce insuficiente, diagnosticando-se

como causas a carência de recursos logísticos apropriados, de pessoal e de recursos

orçamentários.

8 STF, Plenário. ADPF 709 MC-PRIMEIRA-REF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 03/08/2020.

7 Disponível em: <https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2020/35-20MC563-20-BR-PT.pdf>. Acesso aos
09/06/2020.

https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2020/35-20MC563-20-BR-PT.pdf


II.3 A destruição ou inutilização de instrumentos de crime ambiental

como ferramenta legítima, efetiva e imprescindível no enfrentamento ao garimpo.

Previsão expressa na Lei n. 9.605/98, art. 25, e no Decreto n. 6.514/2008, art. 101, V.

Todos os 421 (quatrocentos e vinte e um) pontos de mineração ilegal estimados

na TI Yanomami situam-se em localidades remotas, apenas acessíveis por via área ou fluvial. A

aspereza do território desafia o império da Lei sob dois vetores: por um lado, há dificuldades

logísticas para nele penetrar; por outro, há dificuldades operacionais para dele remover os

flagranteados e os instrumentos de seus crimes – como balsas, dragas, geradores, aviões e

helicópteros.

A prática de garimpo em terras indígenas é apta a subsumir, em tese, os tipos

penais do art. 2º da Lei 8.176/91 e do art. 55 da Lei 9.605/98, bem como as infrações

administrativas ambientais previstas nos arts. 45, 63 e 92 do Decreto n. 6.514/08.

A Lei n. 9.605/98 dispõe quanto à apreensão e destruição de produtos e

instrumentos de infrações ambientais em seus arts. 25 e 72. Conquanto a lei seja clara quanto à

perda de propriedade dos instrumentos de ilícitos ambientais, silencia quanto à situação de fato

por que passam os agentes de fiscalização ambiental, lacuna legal que veio a ser suprida pelo

Decreto n. 6.514/2008, verbis:

Art. 101. Constatada a infração ambiental, o agente autuante, no uso do seu
poder de polícia, poderá adotar as seguintes medidas administrativas:
I - apreensão;
II - embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas;
III - suspensão de venda ou fabricação de produto;
IV - suspensão parcial ou total de atividades;
V - destruição ou inutilização dos produtos, subprodutos e instrumentos da
infração; e
VI - demolição.
§1º As medidas de que trata este artigo têm como objetivo prevenir a
ocorrência de novas infrações, resguardar a recuperação ambiental e
garantir o resultado prático do processo administrativo.
§2º A aplicação de tais medidas será lavrada em formulário próprio, sem
emendas ou rasuras que comprometam sua validade, e deverá conter, além da
indicação dos respectivos dispositivos legais e regulamentares infringidos, os
motivos que ensejaram o agente autuante a assim proceder.

A destruição e inutilização dos produtos, subprodutos e instrumentos da

infração ambiental tem sido referendada pela jurisprudência a fim de garantir o resultado



prático do processo administrativo e resguardar a recuperação ambiental, já que em

determinados casos a não destruição do bem impossibilitaria seu perdimento e permitiria a

continuidade de destinação às infrações ambientais.

Nos casos em que inviável a remoção do bem, a destruição é medida

imperativa ao agente público para impedir que o produto ou instrumento seja, momentos

após a cessação da atividade fiscalizatória, redirecionado à destruição do patrimônio

indígena e ambiental. É a hipótese dos garimpos situados nas extensas e remotas terras

indígenas de Roraima.

É certo que a medida de destruição ou inutilização de produtos, subprodutos e

instrumentos da infração ambiental, prevista no art. 101, V, do Decreto n. 6.514/08, não exige

prévia autorização judicial, por força do amparo expresso em legislação de regência e do

atributo da autoexecutoriedade de que são dotados os atos dos órgãos investidos de poder de

polícia ambiental .9

Acrescente-se que, segundo a cognição da Primeira Seção do STJ, a adoção de

cautelares administrativas sobre instrumentos de infração ambiental independe do uso

específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional. Para a Corte, “tal exigência

compromete[ria] a eficácia dissuasória inerente à medida, consistindo em incentivo, sob a

perspectiva da teoria econômica do crime, às condutas lesivas ao meio ambiente” (REsp

1814944-RN, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. em 10/02/2021 – Tema 1036).

O órgão fracionário aduz, ainda, que ao proprietário do bem não assiste

direito líquido e certo de ser nomeado depositário fiel, tratando-se de decisão discricionária

da Administração (REsp 1805706/CE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 10/02/2021 –

Tema 1043).

Corroborando os argumentos até aqui expostos no sentido da

imprescindibilidade, para fins de tutela socioambiental, da imediata destruição nos casos

de remoção inviável, sobreveio decisão plenária do Supremo Tribunal Federal, unânime,

no bojo da ADPF n. 709/DF, determinando a União a destruição ou inutilização dos produtos

9 Anota-se que o cumprimento das disposições acima apresentadas não está adstrito às entidades exclusivamente
ambientais – como o IBAMA, o ICMBio e as fundações estaduais e municipais de meio ambiente –, estendendo-se
às demais instituições da República, como os órgãos de segurança pública (incluída a Polícia Militar e a Polícia
Federal) e as Forças Armadas, haja vista que (1) a obrigação de zelar pelo patrimônio indígena e ambiental é
concorrente dos entes públicos, na forma do art. 23, I, III, IV, VI e VII, da Constituição Federal, e (2) o exercício
do poder de polícia ambiental é estendido aos demais agentes públicos em casos de iminência ou ocorrência de
degradação da qualidade ambiental, conforme dispõe o art. 17, §2º, da Lei Complementar n. 140/11.



e instrumentos de infrações ambientais:

O Tribunal, por unanimidade, ratificou a decisão que deferiu parcialmente a
cautelar, nos seguintes termos:
“(...) inaudita altera pars, para determinar à União a adoção imediata de
todas as medidas necessárias à proteção da vida, da saúde e da segurança
das populações indígenas que habitam as TIs Yanomami e Munduruku,
diante da ameaça de ataques violentos e da presença de invasores, devendo
destacar todo o efetivo necessário a tal fim e permanecer no local enquanto
presente tal risco. Quanto à sistemática da intervenção da União em tais terras
determino, ainda, que:
(...) (v) de forma a evitar a reiteração do ilícito, está desde logo autorizado
pelo Juízo que as medidas de intervenção sejam acompanhadas da
destruição ou inutilização dos produtos, subprodutos e instrumentos da
infração, inclusive dos equipamentos nela utilizados, pelos fiscais
ambientais, no local do flagrante, sem necessidade de autorização de
autoridade administrativa hierarquicamente superior, providência cautelar
amparada pelos arts. 25 e 72, V, da Lei 9.605/1998 e pelos arts. 101, I, e 111 do
Decreto 6.514/2008. Nesse sentido, a Polícia Federal deverá dar ciência desta
decisão aos servidores que participarem da operação para que destruam os
equipamentos”, nos termos do voto do Relator.
(Sessão Virtual de 11.6.2021 a 18.6.2021)

Esta Procuradoria da República expediu a Recomendação n° 2/2021/MPF-RR,

de 01/4/2021 (PR-RR-00006891/2021), orientando a adoção de tal procedimento. Desde então,

a destruição ou inutilização tem sido aplicada nas operações concertadas pela PF, IBAMA,

ICMBio, Força Nacional de Segurança Pública e Polícia Militar de Roraima.

Essas medidas têm implicado estrangulamento logístico e imposto pesados

prejuízos financeiros aos operadores da indústria criminosa. A descapitalização dos agentes do

garimpo tem se afigurado um meio eficaz para desestruturar a atividade. A reação

retórico-eleitoral – e agora legislativa – é sintoma de tais efeitos.

II.4 O garimpo no contexto sociopolítico e econômico roraimense. Fatores

reais de poder a conformar a legislação estadual.

A despeito do caráter majoritário intrínseco ao processo legislativo, alguns

aspectos merecem consideração mais detida, ambos seguramente passíveis de escrutínio por

meio da jurisdição constitucional. A uma, o fato de que, como se verá no tópico a seguir, o ator

institucional competente para a juízo deliberativo acerca da matéria seria o Congresso Nacional,

e não a Assembleia Legislativa, naturalmente mais suscetível a influências de maiorias

meramente locais e circunstanciais. A duas, o princípio democrático, como se sabe, não se



exaure numa perspectiva formal ou deliberativa, devendo alcançar também o respeito, proteção

e promoção de direitos fundamentais (dimensão material e constitucional da democracia),

espacialidade que reclama intervenção típica do Poder Judiciário de concretização

constitucional.

A semiótica popular roraimense tem sido alimentada por uma perspectiva

condescendente ao garimpo em terras indígenas. A título ilustrativo, vê-se estampada a figura

de um garimpeiro no Brasão de Roraima, um dos símbolos oficiais do estado. Na Praça do

Centro Cívico da capital – espécie de “esplanada dos ministérios estadual” –, que concentra os

Poderes Constituídos e para onde convergem as principais avenidas, centraliza-se um

monumento em homenagem ao garimpeiro.

Hodiernamente, investigações avançadas desta Procuradoria da República e da

Polícia Federal apontam relevantes atores econômicos locais na liderança das cadeias

criminosas do garimpo, auferindo grandes lucros da degradação ambiental e do sofrimento dos

povos indígenas. Paralelamente, assiste-se a um incremento do discurso eleitoral em defesa do

garimpo por protagonistas da cena política, atribuindo-lhe uma roupagem heróica, ao passo em

que demonizam a ação estatal de repressão a tais crimes.

A aprovação legislativa e ulterior sanção da Lei estadual n. 1.701/2022

insere-se nesse contexto. Trata-se de inequívoco efeito backlash, ilustrando a reação da classe

detentora de poder político e econômico em Roraima à decisão do STF na ADPF 709/DF

que determinou a destruição e inutilização de maquinário empregado na extração de

minério e na logística do garimpo.

Bem inserida a temática na realidade local, passa-se a melhor examinar os

vícios de constitucionalidade de índole formal e material que comprometem a validade da novel

legislação estadual.

III – DA INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL.

III.1 Atuação normativa menos protetiva ao meio ambiente, em violação à

competência legislativa privativa da União para fixar normas gerais.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a

definição do nível federativo com atribuição legislativa deve se desencadear à luz do

federalismo cooperativo, que institui verdadeiro condomínio legislativo sob o viés da melhor



realização dos interesses constitucionais que inspiram determinada competência.

No tocante à competência para legislar sobre meio ambiente, à União compete

a edição de normas gerais considerada a predominância do interesse na uniformidade de

tratamento da matéria em todo o território nacional, “ficando vedado aos Estados-Membros, em

linha de princípio, dissentir da sistemática de caráter geral definida pelo ente central, salvo no

que se relaciona ao estabelecimento de normas mais protetivas” (ADI 6672/RR, Rel. Min.

Alexandre de Moraes, j. 15/09/2021).

Segundo Sarlet e Fensterseifer, “o Estado e o Município devem respeitar o

padrão normativo estabelecido na norma geral e tomar tal standard de proteção ambiental como

piso legal protetivo mínimo, de tal modo que – a prevalecer esse argumento – apenas estaria

autorizado a atuar para além de tal referencial normativo, e não para aquém" .10

O STF, no exercício de sua jurisdição constitucional, vem declarando

inconstitucionais leis estaduais que flexibilizem procedimentos de licenciamento ambiental ou

que reduzam a proteção de espaços especialmente protegidos. Por outro lado, tem admitido que

os entes subnacionais editem “normas mais protetivas ao meio ambiente, com fundamento em

suas peculiaridades regionais e na preponderância de seu interesse, conforme o caso” (ADI

5996/AM, Rel. Min Alexandre de Moraes, j. em 15/04/2020).

Isso porque cabe à legislação ambiental subnacional suplementar e

preencher “vazios ou lacunas deixados pela legislação federal, não que venha a dispor em

diametral objeção a esta” (ADI 2396/MS, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 08/05/2003). Trata-se de

jurisprudência sólida e reiterada:

Os arts. 2º, III; 3º, II, “c”; e 17, da Lei n. 20.922/2013, do Estado de Minas
Gerais, ampliaram os casos de ocupação antrópica em áreas de preservação
permanente previstos na norma federal vigente à época (no caso, a Lei n.
11.977/2009, revogada pela Lei n. 13.465/2017).
Com isso, essa lei estadual, além de estar em descompasso com o conjunto
normativo elaborado pela União, flexibilizou a proteção ao meio ambiente local,
tornando-o mais propenso a sofrer danos.
A legislação mineira, ao flexibilizar os casos de ocupação antrópica em
áreas de Preservação Permanente, invadiu a competência da União, que já
havia editado norma que tratava da regularização e ocupação fundiária em
APPs.
(ADI 5675/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. em 17/12/2021)

10 SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. Direito Constitucional Ambiental. 5. ed. rev., atual. e
ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017. p. 192, sem grifo no original.



No mesmo sentido, vide ADI 5.312, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ADI

3.035, Rel. Min. Gilmar Mendes; ADI 3.937, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 194.704, Rel. p/

acórdão, Min. Edson Fachin.

Esse entendimento é corroborado pelo Superior Tribunal de Justiça. Segundo a

Corte, se “a norma federal conferiu uma proteção mínima, cabe à legislação municipal apenas

intensificar o grau de proteção às margens dos cursos d'água, ou quando muito, manter o

patamar de proteção – jamais reduzir a proteção ambiental” (2ª Turma, AREsp 1.312.435/RJ,

Rel. Min. Og Fernandes, j. em 07/02/2019).

No caso concreto, a Lei estadual n. 1.701/2022 visa a obstar o exercício do

poder de polícia ambiental, proscrevendo o emprego das forças de segurança na destruição e

inutilização de produtos e instrumentos de crimes ambientais, de modo a esvaziar um

instrumento de fiscalização ambiental legitimamente previsto na Lei federal n. 9.605, art. 25, e

no Decreto federal n. 6.514/2008, art. 101, V.

Por veicular comando normativo que restringe a fiscalização ambiental –

princípio expresso da Política Nacional de Meio Ambiente –, limitando a eficácia de norma11

geral de proteção ao meio ambiente fixada pela União, é evidente a inconstitucionalidade

formal da Lei estadual n. 1.701/2022.

III.2 Competência privativa da União para legislar sobre direito penal e

processual penal, tendo em vista a repercussão no perdimento de instrumento de crime.

O art. 1º da lei presentemente impugnada disciplina um non facere quanto aos

produtos e instrumentos de crimes ambientais. O parágrafo único do art. 1º, por seu turno,

impõe que seja dada a esses bens a destinação referida no art. 25, § 5º, da Lei 9.605/98 e/ou no

art. 105 do Decreto 6.514/2008, pré-excluindo outras hipóteses de destinação expressamente

previstas na legislação federal.

Ocorre que a competência para legislar sobre bens que constituam produtos ou

instrumentos de crime é privativa da União, por tratar-se de matéria de direito penal e de direito

11 Lei n. 6.938/81: Art 2º A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação, melhoria e
recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, no País, condições ao desenvolvimento
sócio-econômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana, atendidos os
seguintes princípios:
III - planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais;
IV - proteção dos ecossistemas, com a preservação de áreas representativas;
IX - proteção de áreas ameaçadas de degradação;



processual penal (art. 22, I, da CF).

Mais: ressalvadas hipóteses especialíssimas da legislação , tais bens estão12

sujeitos a perdimento em favor da União, como efeito secundário extrapenal da condenação

(art. 91, II, “a” e “b”, do Código Penal). Ou seja, além de legislar sobre matéria que desborda de

sua competência constitucional, o Estado de Roraima, ao editar a Lei estadual n. 1.701/2022,

disciplinou relações jurídicas atinentes a bem a ser integrado ao patrimônio da União.

Não bastasse, essa realidade se aplica com maior razão a casos como o

presente, na medida em que interfere em atividade a ser desencadeada no combate a infrações

ambientais praticada em prejuízo a bens federais (minérios e terras indígenas).

Assim, padece de inconstitucionalidade formal a Lei estadual n. 1.701/2022

também por veicular normas de direito penal e processual penal, invadindo esfera de

competência privativa da União.

III.3 Competência privativa da União para legislar sobre normas gerais de

organização, convocação e mobilização das polícias militares.

A lei impugnada, em seu art. 1º, caput, proíbe terminantemente a atuação dos

“órgãos ambientais de fiscalização, Polícia Militar do Estado de Roraima e da Companhia

Independente do Policiamento Ambiental [órgão da PMRR]” nas ações que especifica. O art. 2º

veda aos órgãos de fiscalização do Estado “acompanhar órgãos federais” nas mesmas ações.

Ao proscrever genericamente o emprego das forças estaduais de segurança,

inclusive para ações concertadas com a União, a Lei estadual Lei estadual n. 1.701/2022

invadiu a competência privativa da União para legislar sobre normas gerais de organização,

convocação e mobilização das polícias militares (art. 22, XXI, da CF).

O Decreto-Lei n. 667/69, recepcionado como regulamento do dispositivo,

preconiza que compete às polícias militares, no âmbito de suas respectivas jurisdições:

Art. 3º (...)
d) atender à convocação, inclusive mobilização, do Governo Federal em
caso de guerra externa ou para prevenir ou reprimir grave perturbação da
ordem ou ameaça de sua irrupção, subordinando-se à Força Terrestre para
emprego em suas atribuições específicas de polícia militar e como participante

12 Admite-se o efeito de perdimento em favor do Estado nos seguintes casos: (a) no caso de crime praticado por
organização criminosa ou milícia julgado pela Justiça Estadual, quanto aos instrumentos do crime (art 91-A, §5º,
CP); (b) no caso dos crimes de Lavagem de Capitais, se julgado pela Justiça Estadual, quanto aos bens, direitos e
valores relacionados, direta ou indiretamente, à prática delitiva (art 7º, I, Lei n. 9.613/98).



da Defesa Interna e da Defesa Territorial;
e) além dos casos previstos na letra anterior, a Polícia Militar poderá ser
convocada, em seu conjunto, a fim de assegurar à Corporação o nível necessário
de adestramento e disciplina ou ainda para garantir o cumprimento das
disposições deste Decreto-lei, na forma que dispuser o regulamento específico.

A inconstitucional proibição veiculada na Lei estadual n. 1.701/2022 pode

ensejar relevante obstáculo à realização de operações de combate a crimes ambientais nas terras

indígenas de Roraima. A respeito, rememora-se que a Lei Complementar n. 97/1999 outorga às

Forças Armadas, como atribuição subsidiária, poder de polícia para reprimir crimes ambientais

na faixa de fronteira – sendo o caso, por exemplo, das terras Yanomami e Raposa Serra do Sol:

Art. 16-A. Cabe às Forças Armadas, além de outras ações pertinentes, também
como atribuições subsidiárias, preservadas as competências exclusivas das
polícias judiciárias, atuar, por meio de ações preventivas e repressivas, na
faixa de fronteira terrestre, no mar e nas águas interiores, independentemente
da posse, da propriedade, da finalidade ou de qualquer gravame que sobre ela
recaia, contra delitos transfronteiriços e ambientais, isoladamente ou em
coordenação com outros órgãos do Poder Executivo, executando, dentre outras,
as ações de:
I - patrulhamento;
II - revista de pessoas, de veículos terrestres, de embarcações e de aeronaves; e
III - prisões em flagrante delito.

Lastreada na LC n. 97/1999 e no DL n. 667/1969, interpretados à luz do art.

22, XXI, da CF, dispõe a União da faculdade de convocar a Polícia Militar de Roraima para

apoiar ações das Forças Armadas em repressão à grave perturbação da ordem pública

decorrente dos crimes ambientais perpetrados em larga escala nas terras indígenas situadas na

faixa de fronteira.

A Lei estadual n. 1.701/2022, na grosseria de sua inconstitucionalidade,

representa obstáculo a tal convocação, restringindo indevidamente a atuação das forças

estaduais de segurança e invadindo a competência legislativa privativa da União insculpida no

art. 22, XXI, da CF.



IV – DA INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL.

IV.1 Violação aos princípios do desenvolvimento sustentável, da prevenção

e da vedação ao retrocesso ecológico.

Ao pré-excluir importante ferramenta de repressão a ilícitos ambientais, a Lei

estadual n. 1.701/2022 viola os princípios constitucionais do desenvolvimento sustentável, da

prevenção e da vedação ao retrocesso ecológico (art. 225 e §§ da Constituição).

Acerca do tema, leciona o Ministro Antonio Benjamin Herman :13

É seguro afirmar que a proibição de retrocesso, apesar de não se encontrar, com
nome e sobrenome, consagrada na nossa Constituição, nem em normas
infraconstitucionais, e não obstante sua relativa imprecisão − compreensível em
institutos de formulação recente e ainda em pleno processo de consolidação −,
transformou-se em princípio geral do Direito Ambiental, a ser invocado na
avaliação da legitimidade de iniciativas legislativas destinadas a reduzir o
patamar de tutela legal do meio ambiente, mormente naquilo que afete em
particular a) processos ecológicos essenciais, b) ecossistemas frágeis ou à beira
de colapso, e c) espécies ameaçadas de extinção.
(...) Violações ao princípio da proibição de retrocesso se manifestam de
várias maneiras. A mais óbvia é a redução do grau de salvaguarda jurídica ou
da superfície de uma área protegida (Parque Nacional, p. ex.); outra, menos
perceptível e por isso mais insidiosa, é o esvaziamento ou enfraquecimento
das normas de previsão de direitos e obrigações ou, por outro lado, os
instrumentos de atuação do Direito Ambiental.

Tomé e Garcia afirmam que o “princípio da vedação do retrocesso ecológico,14

também conhecido por efeito cliquet ambiental, tem por escopo obstar medidas legislativas e

executivas que implementem um efeito cliquet ou um efeito catraca, em relação ao direito

ambiental”. Isto é, não se pode “revogar uma lei que proteja o meio ambiente sem, no mínimo,

substituí-la por outra que ofereça garantias com eficácia similar”.

Invocando o princípio da prevenção como paradigma de controle abstrato de

norma estadual que pretendeu simplificar o processo de licenciamento ambiental para lavra

mineral, vide recente julgado do STF:

É inconstitucional norma estadual que estabelece hipóteses de dispensa e
simplificação do licenciamento ambiental para atividades de lavra a céu aberto
por invadir a competência legislativa da União para editar normas gerais sobre
proteção do meio ambiente, nos termos previstos no art. 24, §§ 1º e 2º, da
Constituição Federal.
O estabelecimento de procedimento de licenciamento ambiental estadual

14 GARCIA, Leonardo; TOMÉ, Romeu. Direito Ambiental. Salvador: Juspodivm, 2020, p. 69
13 Princípio da Proibição de Retrocesso Ambiental. Brasília: Senado Federal, 2012).



que torne menos eficiente a proteção do meio ambiente equilibrado quanto
às atividades de mineração afronta o caput do art. 225 da Constituição por
inobservar o princípio da prevenção.
(ADI 6650/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. em 26/4/2021).

Aos olhos do STF, “a revogação de normas operacionais fixadoras de

parâmetros mensuráveis necessários ao cumprimento da legislação ambiental” – ou, no caso

concreto, a �determinação de sua não execução –, “sem sua substituição ou atualização,

compromete a observância da Constituição Federal, da legislação vigente e de compromissos

internacionais” (ADPF 749/DF, Rel. Min. Rosa Weber, j. em 13/12/2021).

Realçando a reiteração do Estado de Roraima em atentar contra os princípios

constitucionais que regem o meio ambiente, salienta-se que o Supremo Tribunal Federal

recentemente declarou inconstitucional a Lei roraimense n. 1.453/21, que se propôs a fixar, de

modo absurdo, critérios específicos para o exercício de atividade de lavra garimpeira neste

Estado:

É inconstitucional a legislação estadual que, flexibilizando exigência legal para
o desenvolvimento de atividade potencialmente poluidora, cria modalidade mais
simplificada de licenciamento ambiental.
É inconstitucional lei estadual que regulamenta aspectos da atividade
garimpeira, nomeadamente, ao estabelecer conceitos a ela relacionados,
delimitar áreas para seu exercício e autorizar o uso de azougue (mercúrio) em
determinadas condições.
(ADI 6672/RR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. em 14/9/2021).

Na mesma linha é a compreensão da Corte exarada no julgamento em curso da

ADPF 651, na qual se questiona a constitucionalidade de ato normativo que reduziu a

participação da sociedade civil no CONAMA.

Como se disse acima, a Lei estadual n. 1.701/2022, ora impugnada, é reação

legislativa da classe política local à decisão do STF na ADPF 709/DF (v. item II.4). No afã

de reduzir prejuízos suportados pela indústria criminosa do garimpo, tornou o Estado de

Roraima a editar norma eivada de inconstitucionalidade material, violando os princípios de

direito ambiental mencionados.



IV.2 Violação ao pacto federativo, por restringir a cooperação entre os

entes federativos em prol do meio ambiente.

É competência comum da União, do Estado, do Distrito Federal e dos

Municípios proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas (art.

23, VI, da CF).

Analogamente, o art. 225 da Constituição enuncia que o Poder Público,

compreendidos todos os entes federativos, possui o dever de cooperação mútua na defesa e

preservação do ambiente para as presentes e futuras gerações. Trata-se do que a doutrina tem

denominado de federalismo cooperativo ecológico :15

O exercício das competências constitucionais (legislativas e executivas) em
matéria ambiental, respeitados os espaços político-jurídicos de cada ente
federativo, deve rumar para a realização do objetivo constitucional expresso no
art. 225 da CF/1988, inclusive sob a caracterização de um dever de cooperação
entre os entes federativos no cumprimento dos seus deveres de proteção
ambiental. Isso implica a adequação das competências constitucionais
ambientais ao princípio da subsidiariedade, enquanto princípio constitucional
implícito no nosso sistema constitucional, o qual conduz à descentralização do
sistema de competências e ao fortalecimento da autonomia dos entes federativos
inferiores (ou periféricos) naquilo em que representar o fortalecimento dos
instrumentos de proteção ambiental e dos mecanismos de participação
política, sob o marco jurídico-constitucional de um federalismo cooperativo
ecológico.

O art. 23, parágrafo único, da Constituição Federal, norma definidora de

princípio institutivo, estabeleceu que leis complementares fixarão normas para a cooperação

entre a União e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, tendo em vista o equilíbrio do

desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional.

Regulamentando o comando constitucional, a União editou a LC n. 140/2011,

a qual preconiza a cooperação dos entes federativos na seara ambiental. Nesse sentido, o art. 17,

§1º, determina que, nos casos de iminência ou ocorrência de degradação da qualidade

ambiental, o ente federativo que tiver conhecimento do fato deverá determinar medidas para

evitá-la, fazer cessá-la ou mitigá-la.

Paralelamente, o art. 6º da Lei n. 9.985/00 e o art. 6º da Lei n. 6.938/1981

realçam o dever cooperativo das diferentes esferas de Poder em matéria de direito ambiental.

15 SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. Direito Constitucional Ambiental. 4. ed. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2014, p. 157.



Por sua vez, a Lei n. 13.675/1918, que instituiu o Sistema Único de Segurança

Pública, fixou a diretriz de atuação integrada entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os

Municípios em ações de segurança pública e políticas transversais para a preservação da vida,

do meio ambiente e da dignidade da pessoa humana (art. 5º, IV). É estratégia da Política

Nacional de Segurança Pública a integração, coordenação e cooperação federativa (art. 7º).

Em tempo, ressalta-se a reincidência do Estado de Roraima em buscar

esquivar-se de todo tipo de cooperação interfederativa em prol do meio ambiente. Por meio da

vetusta LC estadual n. 149/2009, o Estado submeteu a celebração de instrumentos de

colaboração com os órgãos do Sistema Nacional do Meio Ambiente à prévia autorização da

Assembleia Legislativa. O ato normativo foi declarado inconstitucional pelo STF por meio da

ADI 4348/RR .16

A Lei estadual n. 1.701/2022, ao vetar que os órgãos de fiscalização estaduais

acompanhem os órgãos federais em ações de destruição e inutilização/inviabilização de bens

particulares apreendidos em operações e fiscalizações ambientais, é materialmente incons-

titucional por violar o dever de cooperação mútua na defesa e preservação do ambiente para as

presentes e futuras gerações, afrontando os arts. 23, VI, e 225, da Constituição Federal.

IV.3 Restrição da missão constitucional da Polícia Militar.

Ao proibir a Polícia Militar do Estado de Roraima de cumprir procedimentos

de repressão a crimes ambientais legitimamente previstos na legislação federal, o Estado de

Roraima incorreu em violação ao art. 144, §5º, da Constituição.

À toda evidência, o legislador estadual não poderia limitar os instrumentos de

que dispõe a Polícia Militar para cumprir seu desiderato constitucional de policiamento

ostensivo e preservação da ordem pública.

Por oportuno, destaque-se que o STJ, por meio de sua Primeira Seção,

pacificou o entendimento de que “o proprietário do veículo apreendido em razão de infração

de transporte irregular de madeira não titulariza direito público subjetivo de ser nomeado fiel

16“É inconstitucional, por violar o princípio da separação dos poderes, lei estadual que exige autorização prévia do
Poder Legislativo estadual (Assembleia Legislativa) para que sejam firmados instrumentos de cooperação pelos
órgãos componentes do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA.
Também é inconstitucional lei estadual que afirme que Fundação estadual de proteção do meio ambiente só poderá
transferir responsabilidades ou atribuições para outros órgãos componentes do SISNAMA se houver aprovação
prévia da Assembleia Legislativa” (ADI 4348/RR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. em 10/10/2018)



depositário do bem” (REsp 1805706/CE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 10/02/2021 –

Tema 1043). Assim, não prospera a justificativa de que a lei destinar-se-ia a assegurar direitos

de propriedade atinentes aos instrumentos de crime ambiental.

V – NECESSIDADE DE DEFERIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR

NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.

Ao lado dos evidentes efeitos deletérios imanentes à eficácia de lei estadual

inconstitucional e veiculadora de menor proteção ao meio ambiente – razão apta, per se, a

justificar o deferimento de cautelar em ação de controle abstrato, forte no atual e notório

contexto de tragédia humanitária enfrentada pelos povos indígenas vítimas do garimpo ilegal

em Roraima, especialmente o povo Yanomami (de recente contato) –, há outros dois vetores

juspolíticos a serem aferidos.

V.1 Multiplicação de leis estaduais inconstitucionais de teor análogo.

Enquanto se observa a assustadora expansão do garimpo em toda a Amazônia

Legal – impingindo sofrimento a muitos e enriquecendo alguns –, vê-se a indecorosa multipli-

cação de legislações locais destinadas a atravancar a atividade fiscalizatória.

Nesse sentido, destaca-se a anterior promulgação da Lei estadual n. 5.299, de

12 de janeiro de 2022, do Estado de Rondônia , de redação surpreendentemente similar à da17

lei roraimense ora impugnada.

17 Publicada no DOE/RO de 12/01/2022. Disponível em: <https://diof.ro.gov.br/data/uploads/2022/01/DOE-
SUPLEMENTAR-12.01.2022.pdf>. Acesso aos 05/07/2022.

https://diof.ro.gov.br/data/uploads/2022/01/DOE-SUPLEMENTAR-12.01.2022.pdf
https://diof.ro.gov.br/data/uploads/2022/01/DOE-SUPLEMENTAR-12.01.2022.pdf


Urge o pronunciamento da Corte Constitucional quanto à invalidade de normas

subnacionais da espécie, de modo a frear tal onda legislativa refratária aos direitos do meio

ambiente.

V.2 Prejuízo à persecução de agentes públicos investidos de poder de

polícia ambiental que se omitam dolosamente ao cumprimento do dever legal.

A Lei estadual n. 1.701/2022 representa grave entrave ao controle externo da

atividade policial. Ao excepcionar, de forma inconstitucional, o exercício de instrumentos do

poder de polícia ambiental, o diploma impugnado dá guarida a que agentes estaduais furtem-se

de seu dever legal.

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em recentíssimo julgado

com fixação de tese em recurso especial representativo de controvérsia, decidiu que resta

afastado o dolo genérico do agente público que cumpre lei local inconstitucional, não havendo

falar em ato de improbidade violador dos princípios da administração pública.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. IMPROBIDADE.
CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO. AUTORIZAÇÃO. LEI
LOCAL. DOLO. AFASTAMENTO.
(...) 2. A questão central objeto deste recurso, submetido ao regime dos recursos
repetitivos, é saber se a contratação de servidores temporários sem concurso
público, baseada em legislação municipal, configura ato de improbidade
administrativa, em razão de eventual dificuldade de identificar o elemento
subjetivo necessário à caracterização do ilícito administrativo.
(...) 5. Para os fins do art. 1.039 do CPC/2015, firma-se a seguinte tese: "A
contratação de servidores públicos temporários sem concurso público, mas
baseada em legislação local, por si só, não configura a improbidade
administrativa prevista no art. 11 da Lei n. 8.429/1992, por estar ausente o
elemento subjetivo (dolo) necessário para a configuração do ato de improbidade
violador dos princípios da administração pública."
6. In casu, o Tribunal de origem manteve a sentença que condenou os
demandados, mesmo levando em conta a existência de leis municipais que
possibilitavam a contratação temporária dos servidores apontados nos
autos, sem a prévia aprovação em concurso público, motivo pelo qual o
acórdão deve ser reformado.
7. Recurso especial provido.
(REsp 1.926.832/TO, Rel. Min. Gurgel de Faria, j.  11/05/2022)

Por tratar da configuração do elemento subjetivo da conduta, o precedente é

extensivo à seara penal.



A Lei estadual n. 1.701/2022, enquanto vigente, legitimará a omissão de

agentes estaduais – civis e militares – na repressão a crimes ambientais, tornando ainda mais

urgente a suspensão de sua eficácia.

VI – CONCLUSÃO.

Pelo exposto, pugna-se pela análise da presente representação com objetivo de

ajuizamento, no Supremo Tribunal Federal, de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com

pedido de medida cautelar, visando à declaração da inconstitucionalidade de todas as

disposições contidas na Lei Estadual n. 1.701/2022, na medida em que o diploma:

i) é formalmente inconstitucional:

- por invadir a competência da União para legislar sobre normas gerais de

proteção do meio ambiente (art. 24, VI, c/c §1º, da CF) ao veicular regras

menos protetivas, afastando a aplicabilidade de instrumento inerente ao

poder de polícia ambiental previsto em lei federal;

- por invadir a competência privativa da União para legislar sobre direito

penal e processual penal (art. 22, I, da CF), tendo em vista a repercussão

no perdimento de instrumento de crime;

- por invadir a competência privativa da União para legislar sobre normas

gerais de organização, convocação e mobilização das polícias militares

(art. 22, XXI, da CF);

ii) é materialmente inconstitucional:

- por desafiar a autoridade do Supremo Tribunal Federal, guardião da

Constituição (art. 102, da CF), instituindo obstáculos ao cumprimento da

decisão de 18/06/2021 na ADPF n. 709/DF;

- por violar os princípios do desenvolvimento sustentável, da prevenção e

da vedação ao retrocesso ecológico (art. 225 da CF);

- por violar o pacto federativo, ao restringir a cooperação entre os entes

federativos em prol do meio ambiente (arts. 23, VI, e 225, da CF);

- por restringir os instrumentos de atuação da Polícia Militar de Roraima,

embargando o atingimento de sua missão constitucional de policiamento



ostensivo e preservação da ordem pública (art. 144, §5º, da CF).

Na oportunidade, ratifica-se a necessidade de pedido de medida cautelar (art.

10 da Lei n. 9.868/99) para suspender a eficácia da Lei Estadual n. 1.701/2022, tendo em vista

os argumentos articulados no item IV desta petição.

Boa Vista/RR, na data da assinatura eletrônica.
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