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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL PLENOJUDICIÁRIO

Ofício n° 259/2018 - T. Pleno Porto Velho, 3 de abril de 2018.

REFERÊNCIA:
Direta de Inconstitucionalidade n. 0800159-28.2017.8.22.0000 - PJe
Requerente : Procurador-Geral de Justiça do Estado de Rondônia
Requerido : Governador do Estado de Rondônia
Requerido : Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia
Relator : Desembargador Daniel Ribeiro Lagos

Senhor Governador,

De ordem, comunico a Vossa Excelência que os autos em
epígrafe, foram julgados pelo egrégio Tribunal Pleno Judiciário, na sessão ordinária
realizada em 2/4/2018, tendo recebido a seguinte decisão: "AÇÃO JULGADA
PROCEDENTE PARA DECLARAR INCONSTITUCIONAL A LEI N 3.935/2016 COM

EFEITOS ERGA OMNES E EX TUNC NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, A
UNANIMIDADE."

Abaixo, transcrição da parte final do voto do e. relator:

"[...] Posto isso. julgo procedente o pedido ao fim de declarar a
inconstitucionalidade da Lei n. 3.935/2016 corn efeitos erga omnes e ex
tunc."

Respeitosamente,

Bela Cilene Rocha Meira Morheb
Diretora do DEJUPLENO/TJ/RO

Excelentíssimo Senhor

Confúcio Aires Moura

Governador do Estado de Rondônia

Nesta

Horário^ : TST
Frandleide Pinheiro da Silva Brito

Matricula: 300115640
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RONDÔNIA
Governo do Estado

Governadoria - GOV

DESPACHO

De: ALEX/GOV-GAB

Para: REDAÇÃO

Processo N°: 0014.099712/2018-56

Assunto: ADI

À PGE PARA PROVIDÊNCIAS URGENTE.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por ALEXANDRO ALVES, Assessor(a), em
13/04/2018, às 11:28, conlorme horário oficial de Brasília, com fundamento no caput
III, art. 12 do Decreto n" 21.7')4. de 5 Abril de 2017.

y^A^jíSy Aautenticidade deste documento pode serconferida no site
^•^tç-íÍ- http://sei.sislemas.ro.gov.hr/sei/cotUrolador externo.php?J^j'.'~.".'r? TC :•!•••'- IIU| I./ / .-»t~ I.:>

J&jiP&cvffi* aeao-doeumento conferir&id orgao acesso exlerno=(). informando ocódigo
gf^^^S verificador 1364102 cocódigo CRC 8BE9F0K6.

Referência: Caso responda esta Despacho, indicar expressamente o Processo n" 0014.099712/2018-5(5
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RONDÔNIA
Governo do Estado

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Govemadoria - GOV

Ofício n" 1367/2018/GOV-RED

A Sua Excelência o Senhor

JURACI JORGE DA SILVA

Procurador-Geral do Estado de Rondônia - PGE.

Nesta

Assunto: Encaminhar o Ofício n. 259/2018- T. Pleno, de 3 de Abril de 2018.

Senhor Procurador,

Com os nossos cumprimentos, de ordem, encaminhamos a Vossa Excelência o
Documento enunciado, do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, que faz referência
à Direta de Inconstitucionalidade n. 0800159.28.2017.8.22.0000 - Pje, que tem
como Requerente o Procurador Geral de Justiça do Estado de Rondônia e, Requeridos, o
Governador do Estado de Rondônia e o Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de
Rondônia.

sei! a
eletrônica

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por IASMINE PEREIRA BARRETO TOSSATTI,
Assessor(a), em 16/04/2018, às 11:34, conforme horário oficial de Brasília, com

fundamento no caput 111, art. 12 do 1)ecreto n" 21.79 I. de 5 Abril de 2017.

QKlwil ^ autenticidade destedocumento pode ser conferida no site
^'•^ig^-íí1 http://sei.sistemas.ro.gov.hr/sei/controlador externo .php?
&&$&$&* acao-doeumento conferirMd orgao acesso cxlerno=0, informando o código

-V-íTJx'"" http://sci.sistemas.ro.gov.hi /sei/tontrolador externo.phpV
Íi?ii"-H ;••"
l-t-í&tjí.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo n" 0014.099712/2018-56 Sl-ll n" 13(511555
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RONDÔNIA
Governo do Estado

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Procuradoria Geral do Estado - PGE

Ofício n° 6221/2018/PGE-ASSESGAB

Aos Excelentíssimos Senhores

Tânia Maria Colossi Daniel

Diretora Técnica Legislativa

Diretoria Técnica Legislativa - DITEI.

Hamilton Santiago Pereira

Secretário de Estado do Desenvolvimento Ambiental

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental - SEDAM

NESTA

Assunto: Ação Direta de Inconstitucionalidade n" 0800159-28.2017.8.22.0000.

Excelentíssimos Senhores,

Ao cumprimentá-los, venho à presença de Vossas Senhorias informar que a
Ação Direta de Inconstitucionalidade, identificada em epígrafe, foi julgada procedente para
declarar a inconstitucionalidade da Lei n. 3.935/2016 com efeito erga omneseex tunc,
conforme decisão em anexo (1529373).

Em suma, trata-se ADI ajuizada pelo Ministério Público do Estado de
Rondônia, em face da Lei n. 3.935, de 28 de novembro de 2016, que "Estabelece requisitos
para a aprovação de Plano de Manejo Florestal em áreas de posse rural, tendo como objetivo
o desenvolvimento sustentável".

Na oportunidade, apresento protestos de elevada consideração e distinto
apreço.

Atenciosamente.

Lerí Antônio Souza e Silva

Procurador Geral Adjunto do Estado

Ofício 6221 (15: . St I 0014 099712/2018-56/pg 4
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Documento assinado eletronicamente por LERI ANTÔNIO SOUZA E SILVA,
Procurador(a), em 03/05/2018, às 11:14, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no caput III, art. 12 do Decreto n" 21.794. de 5 Abril de 2017.

^C^^ãi-y Aautenticidade deste d<
JS-ÍÇi^-ia'1 htt[)://sci.sislcnias.ro.g

documento pode ser conferida no site
.gov.hr/sei/conirolador cxterno.phpV

í&SfS^?l acao=documenlo conferir&id orgao acesso cxicrno-O. informando ocódigo
gí^$§í3? verificador 1528926 eocódigo CRC E6FD5A37.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo n" 00M.099712/2018-5(5 SE] n" 1528926
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ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Tribunal Pleno / Gabinete Des. Daniel Lagos

Processo: 0800159-28.20I7.8.22.0ÜÜ0 - DIRETA Dl- INCONSITI "HCIONAI.IDAD1-: (l>5)

Relator: DANIEL RIBEIRO LAGOS

Data distribuição: 22/09/2017 09:46:55

Data julgamento: 02/04/2018

Polo Ativo: MPRO - MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA c outros

Advogado do(a) REQUERENTE:
Advogado do(a) REQUERENTE:

Polo Passivo: ESTADO DE RONDÔNIA

Advogado do(a) REQUERIDO:

RELATÓRIO

Esta Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, foi proposta pelo

procurador-geral de justiça do estado, com fundamento no art. 88, III, da Constituição

Estadual e art. 45, II, item 01, da LCE n.93/93, em face da Lei Estadual n. 3.935, de 28 de

novembro de 2016, publicada no DOE n.222/2016, que dispõe sobre requisitos à aprovação

de plano de manejo florestal em áreas de posse rural, por suposto vício formal de iniciativa,
considerando ser a competência para estabelecer regras de aprovação da norma do chefe do
Poder Executivo, art. 65, VII, da Constituição Estadual, aludindo à existência de regulamento

sobre a matéria, Decreto n. 19.989/2015.

Ressalta o autor que, suspensos os efeitos da LCE n.3.679/2015, dispondo sobre aludida
matéria, na ADI n.0801357-37.2016.8.22.0000, a ALE promulgou a LCE n.3.935/2016,
novamente dispondo sobre o tema, apesar do veto do senhor governador, fundado na
suposta invasão de competência federal para legislar sobre bens da União tanto quanto da
competência do Executivo estadual para estabelecer regras sobre plano de manejo florestal.

Quer a declaração de inconstitucionalidade da indigitada lei com a modulação de efeitos ex
tunc.

O feito foi inicialmente distribuído ao desembargador Rowilson Teixeira, que suscitou conflito
em face de decisão administrativa do vice-presidente. Após julgamento pelo plenário desta
corte, vieram os autos por prevenção (ADI n.0801357-37.2016.8.22.0000).

Diante da relevância da matéria, já examinada no feito mencionado, o pedido de medida
cautelar de urgência, para suspender os efeitos da reportada lei, foi instruído no rito do art.12

http://pje..jro.j,is^ 131C
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da Lei n. 9.868/99, por facultar ao relator a possibilidade de conversão em julgamento de
mérito.

As informações da Assembléia Legislativa do Estado, autora do ato dito inválido, por seu

procurador-geral, vieram defendendo a pertinência da norma impugnada, dizendo

conformar-se à valorização do trabalho humano e livre iniciativa, ao teor do Decreto Estadual

n.19.467/2015, e às Leis Federais n. 11.952/2009 e 12.651/2012. Além disso, ressalta

também possuir competência para dispor sobre a matéria (ID 2541741).

Por haver hipótese de confrontação a texto constitucional estadual, o procurador-geral do

estado foi notificado (ID2586621), mas o prazo transcorreu sem manifestação (ID 2774710).

O subprocurador-geral de justiça Osvaldo Luiz de Araújo manifestou-se pela procedência do
pedido desta ADI, aos fins de declaração de inconstitucionalidade formal da Lei Estadual n.
646/2016, por interferir em matéria de natureza administrativa, de competência exclusiva do

chefe do executivo estadual, violando o princípio da separação dos poderes (ID 2907882).

É o necessário relato do ocorrido nos autos.

VOTO

DESEMBARGADOR DANIEL RIBEIRO LAGOS

A Ação Direta de Inconstitucionalidade tem cabimento previsto no artigo 88 da Constituição
do Estado de Rondônia, encontrando-se o procurador-geral da justiça legitimado a ajuizá-la,
por impugnar lei estadual aprovada pela Assembléia Legislativa.

No que concerne à competência desta corte, está estabelecida no art.109, I, K, do NRITJ/RO.

Sobre o pedido de medida de cautela na ADI aos fins de suspensão provisória dos efeitos da
norma impugnada, ressalto que o advento do novo RITJ/RO retirou sua apreciação do âmbito
da competência do presidente deste poder, remetendo o pedido ao órgão colegiado, art. 345,
com instrução regulada, no que couber, pela Lei Federal n.9.868/99 (art.10 ao 12) e normas
constitucionais vigentes.

Como se tem reiterado, inclusive por orientação assente da excelsa corte, a concessão de
liminar se condiciona à relevância do pedido, de sorte tal que evidencie, inequivocamente, o
risco comprometedor da efetividade do ato normativo questionado, tanto quanto o indicativo
mínimo que sinalize ao direito.

http //P)e.«jro.jus.br/^
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Énecessário, ainda, que a medida também se lastreie na conveniência e na repercussão dos
eventuais danos resultantes do ato em vigor, em tese, maculado pela pecha da
inconstitucionalidade.

Na hipótese dos autos, não se nega a relevância da questão posta em debate, tanto que o
pedido de medida cautelar de urgência foi instruído no rito intermediário previsto no art.12
da Lei n. 9.868/99, cujos prazos impõem trâmite processual célere sem prejudicar a regular e
suficiente instrução.

Éque, nessas condições, com a instrução não restrita a informações superficiais acerca da
matéria, a lei faculta ao relator a conversão em julgamento de mérito. No caso sub judice,
essa circunstância se avulta por se tratar de matéria eminentemente de direito e já haver
posição desta corte acerca do tema (ADI n.0801357-37.2016.8.22.0000).

Nesse contexto, entendo ser conveniente proceder à cognição exauriente e ampla da
matéria, promovendo-se, por conseguinte, o julgamento do mérito da ADI.

Assim, reconhecidos os pressupostos de admissibilidade desta ação, conheço do pedido e

proponho a conversão da medida cautelar em julgamento de mérito.

Impende destacar que, em novembro de 2015, a ALE promulgou a Lei n .3.679/2015, que
instituiu Plano de Manejo Florestal, com vista a implementar o desenvolvimento sustentável
em pequenas propriedades de posses rurais, cuja área não ultrapassasse 4 módulos fiscais ou

240 ha (art.25), beneficiando indistintamente pessoas físicas e jurídicas; empresas,

associações, cooperativas ou congêneres, mediante a simples apresentação de documento de

identificação e CPF; e comprobatório de Cadastro Ambiental Rural - CAR, ou do Sistema
Nacional de Cadastro Ambiental Rural - SISCAR, incluindo no amplo rol os imóveis sob

domínio da União (arts.4- e seguintes).

Aludida norma foi declarada inconstitucional por esta corte (ADI n.0801357-

37.2016.8.22.0000), por vício de iniciativa, em vista de se tratar de matéria de natureza

ambiental. Na oportunidade, a inconstitucionalidade da lei também foi declarada por conter
interferência do legislativo em atuação administrativa de órgão de controle ambiental, cujas

regras de criação e organização estão afetas, por sua natureza, à iniciativa exclusiva do

governador do estado, em evidente violação à simetria da norma paradigmática inserta no
art. 61, § l5, inciso II, alínea "e", da Constituição da República.

http://pie.tiro.ius.br/sq/ConsultaPublica/DetalheProcessoConsultaPublica/documentoSemLoainHTML.seam?ca=ee0c0e768c7244614aacf063cc12f22ebb9d131c:
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Em 28 de novembro de 2016, adveio a nova normativa ora impugnada, Lei Estadual n. 3.935,
publicada no DOE n.222/2016, que, com idêntico conteúdo, dispôs sobre o mesmo tema,
requisitos à aprovação de plano de manejo florestal em áreas de posse rural.

O autor da ADI alega vício formal de iniciativa, dizendo não competir aos Estados legislar
sobre bens da União, nem ao legislativo estabelecer regras de aprovação da norma, de
competência exclusiva do chefe do Poder Executivo, art. 65, I e V, da Constituição estadual, e
art.84, I e IV, da Carta da República.

Ressaltou a existência de regulamento federal regulamentando a matéria, Decreto n.
19.989/2015, e diz que a nova lei estimula a invasão de terras rurais, públicas e privadas, e a
fraude, pela simplicidade das exigências aos fins de legalização da posse, sem embargo de
gerar insegurança jurídica.

Arremata, enfatizando que, apesar de concorrente a competência para legislar sobre meio
ambiente (art. 24, VI, da CF), cabe ao Chefe do Executivo dispor sobre PMFS, em escala
empresarial, de pequena escala e comunitários, incumbindo ao Sisnama, de quem faz parte o
Estado, estabelecer procedimentos de elaboração, análise e aprovação desses PMFS (art.31,

§§59 e 69), ressaltando a desnecessidade tanto quanto a invalidade da nova lei.

Destaca que a lei dita inconstitucional estaria a confrontar-se com o princípio fundamental da
separação dos poderes, art.79 da CE, sem embargo de também afrontar o art.99 da CE.

A situação destes autos é idêntica àquela posta em debate na ADI n.0801357-
37.2016.8.22.0000, cujo acórdão findou assim ementado:

EMENTA

ADI. LEI ESTADUAL DO PODER LEGISLATIVO. FLORESTAS NATIVAS. EXPLORAÇÃO.
PLANO DE MANEJO FLORESTAL. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. CRITÉRIOS
DE CONCESSÃO. MATÉRIA RESERVADA AO CHEFE DO EXECUTIVO. ÓRGÃO DE
CONTROLE. ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. SIMETRIA CONSTITUCIONAL
SEPARAÇÃO DOS PODERES. INCONSTITUCIONALIDADE MANIFESTA.

É inconstitucional a lei do Poder Legislativo que dispõe sobre manejo de florestas
nativas, estabelecendo novos critérios, se a matéria é reservada ao Chefe do

hl.P://pie,iro.ju,b,/sg/Co^
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Poder Executivo, confrontando-se com o princípio da separação de poderes.
Reconhece-se, também, o vício de inconstitucionalidade à norma, por interferir
em atuação administrativa de órgão de controle ambiental, delegando-lhe
atribuição, se as regras do processo de criação e organização dos entes da
Administração Pública estadual estão afetas, por sua natureza, à iniciativa
exclusiva do Governador do Estado, em evidente violação à simetria da norma
paradigmática inserta no art. 61, § l9, inciso II, alínea "e", da Constituição da
República.

Vale anotar que, após concedida liminar na referida ADI, em 10/6/2016, mas antes de se
declarar em definitivo a inconstitucionalidade da Lei n. 3.679/2015, a ALE, autora do ato
impugnado, antevendo a possibilidade de dita normativa ser declarada inconstitucional,

promulgou outra, inserindo no texto fragmentos do Decreto n.19.898/2015.

A bem dizer, ao legislador é franqueada a capacidade de interpretar a Constituição, a
despeito da existência de declarações de inconstitucionalidade proferidas pelo tribunal.

É de dizer-se, o efeito vinculante das decisões de inconstitucionalidade não alcança o
legislador, razão por que a atuação legislativa não pode, em qualquer hipótese, ser

considerada afronta ao tribunal, tampouco induz à conclusão de descumprimento, ainda que

o ato seja de constitucionalidade discutível.

A postura institucional adotada pelo Supremo Tribunal Federal orienta:

Ementa

DIREITO CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. DIREITO DE ANTENA E DE ACESSO AOS

RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO ÀS NOVAS AGREMIAÇÕES PARTIDÁRIAS
CRIADAS APÓS A REALIZAÇÃO DAS ELEIÇÕES. REVERSÃO LEGISLATIVA À EXEGESE
ESPECÍFICA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA PELO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL NAS ADIs 4490 E 4795, REL MIN. DIAS TOFFOLI. INTERPRETAÇÃO
CONFORME DO ART. 47, § 2?, II, DA LEI DAS ELEIÇÕES, A FIM DE SALVAGUARDAR
AOS PARTIDOS NOVOS, CRIADOS APÓS A REALIZAÇÃO DO PLEITO PARA A
CÂMARA DOS DEPUTADOS, O DIREITO DE ACESSO PROPORCIONAL AOS DOIS
TERÇOS DO TEMPO DESTINADO ÀPROPAGANDA ELEITORAL GRATUITA NO RÁDIO
E NA TELEVISÃO. LEI N? 12.875/2013. TEORIA DOS DIÁLOGOS CONSTITUCIONAIS.
ARRANJO CONSTITUCIONAL PÁTRIO CONFERIU AO STF A ÚLTIMA PALAVRA
PROVISÓRIA (VIÉS FORMAL) ACERCA DAS CONTROVÉRSIAS CONSTITUCIONAIS.
AUSÊNCIA DE SUPREMACIA JUDICIAL EM SENTIDO MATERIAL JUSTIFICATIVAS

http://pie.tjro.ius.br/sg/ConsultaPublica/DetalheProcessoConsultaPublica/documentoSemLoginHTML.seam?ca=ee0c0e768c72446l4aacf063cc12l22ebb9d131c:
... ..II (HJ14 u'.)'.)i I.' .
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DESCRITIVAS E NORMATIVAS. PRECEDENTES DA CORTE CHANCELANDO

REVERSÕES JURISPRUDÊNCIAS (ANÁLISE DESCRITIVA). AUSÊNCIA DE
INSTITUIÇÃO QUE DETENHA O MONOPÓLIO DO SENTIDO E DO ALCANCE DAS
DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS. RECONHECIMENTO PRIMA FACIE DE
SUPERAÇÃO LEGISLATIVA DA JURISPRUDÊNCIA PELO CONSTITUINTE
REFORMADOR OU PELO LEGISLADOR ORDINÁRIO. POSSIBILIDADE DE AS

INSTÂNCIAS POLÍTICAS AUTOCORRIGIREM-SE. NECESSIDADE DE A CORTE
ENFRENTAR A DISCUSSÃO JURÍDICA SUB JUDICE À LUZ DE NOVOS

FUNDAMENTOS. PLURALISMO DOS INTÉRPRETES DA LEI FUNDAMENTAL.
DIREITO CONSTITUCIONAL FORA DAS CORTES. ESTÍMULO À ADOÇÃO DE
POSTURAS RESPONSÁVEIS PELOS LEGISLADORES. STANDARDS DE ATUAÇÃO DA
CORTE. EMENDAS CONSTITUCIONAIS DESAFIADORAS DA JURISPRUDÊNCIA

RECLAMAM MAIOR DEFERÊNCIA POR PARTE DO TRIBUNAL, PODENDO SER
INVALIDADAS SOMENTE NAS HIPÓTESES DE ULTRAJE AOS LIMITES INSCULPIDOS
NO ART. 60, CRFB/88. LEIS ORDINÁRIAS QUE COLIDAM FRONTALMENTE COM A
JURISPRUDÊNCIA DA CORTE (LEIS IN YOUR FACE) NASCEM PRESUNÇÃO IURIS
TANTUM DE INCONSTITUCIONALIDADE, NOTADAMENTE QUANDO A DECISÃO
ANCORAR-SE EM CLÁUSULAS SUPERCONSTITUCIONAIS (CLÁUSULAS PÉTREAS).
ESCRUTÍNIO MAIS RIGOROSO DE CONSTITUCIONALIDADE. ÔNUS IMPOSTO AO

LEGISLADOR PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DE CORREÇÃO DO
PRECEDENTE OU QUE OS PRESSUPOSTOS FÁTICOS E AXIOLÓGICOS QUE

LASTREARAM O POSICIONAMENTO NÃO MAIS SUBSISTEM (HIPÓTESE DE
MUTAÇÃO CONSTITUCIONAL PELA VIA LEGISLATIVA).

1. O hodierno marco teórico dos diálogos constitucionais repudia a adoção de

concepções juriscêntricas no campo da hermenêutica constitucional, na medida

em que preconiza, descritiva e normativamente, a inexistência de instituição
detentora do monopólio do sentido e do alcance das disposições magnas, além

de atrair a gramática constitucional para outros fóruns de discussão, que não as
Cortes.

2. O princípio fundamental da separação de poderes, enquanto cânone
constitucional interpretativo, reclama a pluralização dos intérpretes da
Constituição, mediante a atuação coordenada entre os poderes estatais -
Legislativo, Executivo e Judiciário - e os diversos segmentos da sociedade civil
organizada, em um processo contínuo, ininterrupto e republicano, em que cada
um destes players contribua, com suas capacidades específicas, no embate
dialógico, no afã de avançar os rumos da empreitada constitucional e no
aperfeiçoamento das instituições democráticas, sem se arvorarem como
intérpretes únicos e exclusivos da Carta da República.

3. O desenho institucional erigido pelo constituinte de 1988, mercê de outorgar
à Suprema Corte a tarefa da guarda precípua da Lei Fundamental, não erigiu um
sistema de supremacia judicial em sentido material (ou definitiva), de maneira
que seus pronunciamentos judiciais devem ser compreendidos como última
palavra provisória, vinculando formalmente as partes do processo e finalizando

http://pje.tjro.jus br/sg'ConsultaPublica'DetalheProcessoConsultaPiiblica/docunientoSeiiiLoginHTML.seam?ca=ee0c0e768c72446l4aacl063ccl2f22ebb9dl3lC



30/04/2018 PJe.ljro.jus.br/sg/ConsultaPublica/DetalheProcessoConsultaPublica/documenloSemLoginHTML.seam?ca=ee0c0e768c7244614aa.

uma rodada deliberativa acerca da temática, sem, em conseqüência, fossilizar o
conteúdo constitucional.

4. Os efeitos vinculantes, ínsitos às decisões proferidas em sede de fiscalização
abstrata de constitucionalidade, não atingem o Poder Legislativo, ex vi do art.
102, § 25, e art. 103-A, ambos da Carta da República.

5. Consectariamente, a reversão legislativa da jurisprudência da Corte se revela
legítima em linha de princípio, seja pela atuação do constituinte reformador (i.e.,
promulgação de emendas constitucionais), seja por inovação do legislador
infraconstitucional (i.e., edição de leis ordinárias e complementares),
circunstância que demanda providências distintas por parte deste Supremo
Tribunal Federal.

5.1. A emenda constitucional corretiva da jurisprudência modifica formalmente o
texto magno, bem como o fundamento de validade último da legislação
ordinária, razão pela qual a sua invalidação deve ocorrer nas hipóteses de
descumprimento do art. 60 da CRFB/88 (i.e., limites formais, circunstanciais,
temporais e materiais), encampando, neste particular, exegese estrita das
cláusulas superconstitucionais.

5.2. A legislação infraconstitucional que colida frontalmente com a
jurisprudência (leis in your face) nasce com presunção iuris tantum de

inconstitucionalidade, de forma que caberá ao legislador ordinário o ônus de

demonstrar, argumentativamente, que a correção do precedente faz-se

necessária, ou, ainda, comprovar, lançando mão de novos argumentos, que as

premissas fáticas e axiológicas sobre as quais se fundou o posicionamento

jurisprudencial não mais subsistem, em exemplo acadêmico de mutação

constitucional pela via legislativa. Nesse caso, a novel legislação se submete a um

escrutínio de constitucionalidade mais rigoroso, nomeadamente quando o

precedente superado amparar-se em cláusulas pétreas.

6. O dever de fundamentação das decisões judicial, inserto no art. 93 IX, da
Constituição, impõe que o Supremo Tribunal Federal enfrente novamente a
questão de fundo anteriormente equacionada sempre que o legislador lançar

mão de novos fundamentos.

7. O Congresso Nacional, no caso sub examine, ao editar a Lei n9 12.875/2013,
não apresentou, em suas justificações, qualquer argumentação idônea a superar
os fundamentos assentados pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento das
ADIs n9 4430 e n9 4795, rei. Min. Dias Toffoli, em que restou consignado que o

art. 17 da Constituição de 1988 - que consagra o direito político fundamental da
liberdade de criação de partidos - tutela, de igual modo, as agremiações que
tenham representação no Congresso Nacional, sendo irrelevante perquirir se
esta representatividade resulta, ou não, da criação de nova legenda no curso da
legislatura.
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8. A criação de novos partidos, como hipótese caracterizadora de justa causa
para as migrações partidárias, somada ao direito constitucional de livre criação
de novas legendas, impõe a conclusão inescapável de que é defeso privar as
prerrogativas inerentes à representatividade política do parlamentar trânsfuga.

9. No caso sub examine, a justificação do projeto de lei limitou-se a afirmar, em

termos genéricos, que a regulamentação da matéria, excluindo dos partidos
criados o direito de antena e o fundo partidário, fortaleceria as agremiações

partidárias, sem enfrentar os densos fundamentos aduzidos pelo voto do relator
e corroborado pelo Plenário.

10. A postura particularista do Supremo Tribunal Federal, no exercício da judicial
review, é medida que se impõe nas hipóteses de salvaguarda das condições de
funcionamento das instituições democráticas, de sorte (i) a corrigir as patologias
que desvirtuem o sistema representativo, máxime quando obstruam as vias de

expressão e os canais de participação política, e (ii) a proteger os interesses e

direitos dos grupos políticos minoritários, cujas demandas dificilmente
encontram eco nas deliberações majoritárias.

11. In casu, é inobjetável que, com as restrições previstas na Lei n9 12.875/2013,
há uma tentativa obtusa de inviabilizar o funcionamento e o desenvolvimento

das novas agremiações, sob o rótulo falacioso de fortalecer os partidos políticos.
Uma coisa é criar mecanismos mais rigorosos de criação, fusão e incorporação

dos partidos, o que, a meu juízo, encontra assento constitucional. Algo bastante

distinto é, uma vez criadas as legendas, formular mecanismos normativos que
dificultem seu funcionamento, o que não encontra guarida na Lei Maior.

Justamente por isso, torna-se legítima a atuação do Supremo Tribunal Federal,

no intuito de impedir a obstrução dos canais de participação política e, por via de

conseqüência, fiscalizar os pressupostos ao adequado funcionamento da

democracia.

12. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para a

inconstitucionalidade dos arts. I9 e 29, da Lei n9 12.875/2013. (PLENÁRIO DO
STF - ADI 5.105 - DISTRITO FEDERAL - RELATOR: MIN. LUIZ FUX - JULGAMENTO:

01/10/2015) (destaquei)

Dentro dessa compreensão, abstrai-se que o tribunal não pode subtrair a faculdade de

correção legislativa pelo constituinte reformador ou legislador ordinário.

É prudente registrar, portanto, que os efeitos vinculantes das decisões proferidas em sede de
controle abstrato de constitucionalidade não atingem o Poder Legislativo, a teor do art. 102,
§29, e art. 103-A da Carta da República, de modo a possibilitar a edição de emendas ou leis
ordinárias acerca do assunto objeto do pronunciamento judicial.
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Os Professores Daniel Sarmento e Cláudio Pereira de Souza Neto sobre a matéria afirmam:

[...] não é salutar atribuir a um único órgão qualquer a prerrogativa de dar a
última palavra sobre o sentido da Constituição. [...]. É preferível adotar-se um
modelo que não atribua a nenhuma instituição - nem do Judiciário, nem do
Legislativo - o "direito de errar por último", abrindo-se a permanente

possibilidade de correções recíprocas no campo da hermenêutica constitucional,

com base na idéia de diálogo, em lugar da visão tradicional, que concede a
última palavra nessa área ao STF.

[.-]

As decisões do STF em matéria constitucional são insuscetíveis de invalidação
pelas instâncias políticas. Isso, porém, não impede que seja editada uma nova lei,

com conteúdo similar àquela que foi declarada inconstitucional. Essa posição

pode ser derivada do próprio texto constitucional, que não estendeu ao Poder

Legislativo os efeitos vinculantes das decisões proferidas pelo STF no controle de

constitucionalidade (art. 102, § 29, e art. 103-A, da Constituição). Se o fato
ocorrer, é muito provável que a nova lei seja também declarada inconstitucional.
Mas o resultado pode ser diferente. O STF pode e deve refletir sobre os
argumentos adicionais fornecidos pelo Parlamento ou debatidos pela opinião
pública para dar suporte ao novo ato normativo, e não ignorá-los, tomando a

nova medida legislativa como afronta à sua autoridade. Nesse ínterim, além da

possibilidade de alteração de posicionamento de alguns ministros, pode haver

também a mudança na composição da Corte, com reflexões no resultado do

julgamento." (SARMENTO, Daniel; SOUZA NETO, Cláudio Pereira de. Direito
Constitucional. Teoria, história e métodos de trabalho. Belo Horizonte: Fórum,

2012, p. 402-405).

O Plenário do STF, na ADI 5.105, sobre a questão assim consignou:

De igual modo, a própria concepção de limitação do poder, ínsita ao sistema de
freios e contrapesos, milita em favor de uma pluralização dos intérpretes, e não

de um monopólio, do sentido da Constituição, concretizando a idéia de

"sociedade aberta aos intérpretes da constituição".

Segundo o Peter Hàberle, artífice da tese, "no processo de interpretação
constitucional estão potencialmente vinculados todos os órgãos estatais, todas
as potências públicas, todos os cidadãos e grupos, não sendo possível
estabelecer-se um elenco cerrado ou fixado numerus clausus de intérpretes da

Constituição. (...) quem vive a norma acaba por interpretá-la ou pelo menos por
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cointerpretála." (HÀBERLE, Peter. Hermenêutica Constitucional: a sociedade
aberta aos intérpretes da Constituição: contribuição para a interpretação
pluralista e "procedimental" da Constituição. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris,
1997, p. 13).

Dentro dessa compreensão é de se inferir que a edição da nova lei sobre o mesmo tema não

vulnera a decisão desta corte, que declarou a inconstitucionalidade da Lei Estadual n.
3.679/2015.

Por outro lado, se, de um modo geral, a assunção de lei ao ordenamento jurídico lhe confere
presunção de constitucionalidade, por outro, a norma que advenha em condição de
confronto com a jurisprudência da corte emerge em situação inversa. Isto é, nasce com

presunção de inconstitucionalidade, incumbindo ao legislador o ônus de comprovar que as

premissas fático-jurídicas sobre as quais se lastreou o posicionamento jurisprudencial
superado não mais subsistem, a ponto de se fazer necessária e legítima a correção do

precedente.

Há de se reconhecer que, dentro desse contexto, o controle de constitucionalidade deve ser

ainda mais rigoroso.

Na hipótese em testilha, como afirmado anteriormente, a autora do ato dito inconstitucional

editou a Lei n.3.935/2016, dispondo sobre os requisitos para aprovação de Planos de Manejo

Florestal em áreas de posse rural, inserindo no texto excertos do Decreto federal
n.19.989/2015, e ampliando o rol de meios hábeis à comprovação da posse ou propriedade

do imóvel rural, nele incluídas terras públicas e privadas, aos fins de regularização.

A matéria já havia sido objeto de disposição legal, Lei n. 3.679/2015, cujos efeitos foram
suspensos por liminar, em 10/6/2016; e julgada em maio de 2017, com a declaração

definitiva de sua inconstitucionalidade.

Como se tem reiterado, a competência para legislar em matéria ambiental é concorrente

entre a União, os Estados e o Distrito Federal, na expressa previsão da Carta Cidadã, art.24.

Nesse compasso, compete à União fixar normas gerais, art.24, §19; aos Estados, suplementar
a legislação federal no que couber ou, na ausência desta, exercer competência legislativa
plena para atender suas peculiaridades (art. 24, §29). Aos Municípios, cabe-lhes "legislar
sobre assuntos de interesse local"; e "suplementar a legislação federal e a estadual no que

couber", art. 30,1 e II.
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