










































































































MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE sb:p;çHf1r=::J
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

SUBPROCURADORJA-GERAL DE JUSTIÇA JURÍDICA

São Paulo, 22 de novembro de 2017.

Ofício nO 4241/17 - JUR
Protocolado n° 78.159/2016 - MP
(Favor usar estas referências)

SENHOR PRESIDENTE

Cumprimentando cordialmente Vossa Excelência, encaminho

cópia da decisão proferida nos autos do protocolado em epígrafe para

conhecimento.

Prevaleço-me da oportunidade para externar a Vossa

Excelência protestos de elevada estima e apreço.

Ao Excelentíssimo Senhor
Doutor CAUÊ MACRIS
DD. Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo
Avenida Pedro Álvares Cabral, nO201
CEP: 04097-900 SÃO PAULO/SP
jfol

Rua Riachuelo, 115 - 80 andar - sala 849 - São Paulo - SP - CEP: 01007-904
Telefones (O11) 3 J 19-9671 - (011) 3 J 19-9879

subpgj.juridicos@mpsp.mp.br
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Protocolado n° 0078159/16

Interessado:Assembleia Legislativa (Liderança PSOL)

Assunto: representação para análise de eventual inconstitucionalidade de proieto de
lei EstadualnO 249/2013 (Lei Estadual 16.260/26)

REPRESENTAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL N.

16.260, DE 29 DEJUI\fHO DE 201 6, QUE "AUTORIZA A FAZENDA

DO ESTADO A CONCEDER A EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS OU O USO,

TOTAL OU PARCIAL, DE ÁREAS EM PRÓPRIOS ESTADUAIS QUE

ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS CORRELATAS". DANOS

AO MEIO AMBIENTE NÃO AFERíVEIS PELA LEI ABSTRATAMENTE

CONSIDERADA. NECESSIDADE DE INVESTIGAÇÃO DO DANO

Aiv\BIENTALEM CADA CASO CONCRETO. ARQUIVAM.ENTO.

Senhor Procurador-Geral de Justiç:Q:

1 • Relatório.

Trota-se de representação encaminhada a esta Procuradoria-

Geral de Justiça, subscrita pelo Deputado Estadual Carlos Giannazzi,

para análise de eventual inconstitucionalidclde do Projeto de Lei Estadual

nO 249/2013 que "Autoriza a Fazenda do Estado a conceder o uso de

áreas públicas inseridas em unidades de conservação da natureza que

especifica, bem como dos imóveis localizados nos Municípiosde ltirapina

e Cajurue dá providências correlatas'~

o representante questiona CI constitucionalidade do PL249/201 ~,

que "aut0riza a Fazenda do Estado a conceder o uso de áreas públ~
.'
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inseridas em Unidades de Conservação da Natureza que especifica, bem

como nos imóveis localizados nos Municípios de Itirapina e Cajuru".

Segundo o r~p'r~sent'ante, o PL cerceia a utilização de áreas públj.cas

pelo cidadão porque haverá cobrança de ingresso para frequência em

Parques Estaduais. O representante alega que a exploração madeireira

e de subprodutos florestais em área de proteção ambiental permanente

incentiva o desmatamento e a destinação comercial de recursos florestab

para benefício de ~mpresas privadas (fls. 02/04).

O PL foi sancionado. Está vigente a Lei Estadual n. 16.260/16 (fls.

24).

A Assembleia Legislativa manifestou-se pela constitucionalidade

de: lei, esclarecendo que tem atribuição prevista na Constituição Estadual

para "autorizar a cessão ou concessão de uso de bens imóv<?;sdo Estado

para particulares, disp€'!lsado o consentimento nos casos de permissão!'-

(artigo 19, v~ CE). Aduziu que a legislação foi -feita na atribuição

concorrente para legislar sobre proteção do meio ambiente prevista :na

Constituição Federal (artigo 2.4, VI, CF). Defendeu que há lei 'em vigor

sobre a matéria ambiental produzida pelo Poder Legislativo Paulista,

qual seja a Lei. 11.284/06, que cuida de normas gerais sobre a

conce~são de florestas e sustentabilidade ambiental (fls. 31/38).

A Secretaria de Governo do Estado de São Paulo esclareceu que

eventual cobrança de entrada em parques estaduais independe da lei

ora questionada e que na ocasião da implantação da cobrança será

observada a política estadual de isenções e a viabilidade econômica da

cobrança. Explicou que a exploração ambienta! ocorrerá em estoçOe -

exper'ime~tai$ e unidades de conservação de uso sustentávei, ccnftr .E
. , . I

I
previsão da lei Federal 9985/2000 (fls. 41/42).
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o Dr; Ivan Carneiro Castanheiro, Promotor de Justiça designado no

GAEMA/Piracicaba, peticionou apontando a inconstitucionalidade da Lei

frente ao comando do artigo 19ó da Constituição Federal, porque ela

tem como consequência a piora na qualidade ambiental e no equilíbrio

ecológico, na conservação da biodiversidade e de bancos genéticos, na

restauração de ecossistemas nativos e recuperação do meio ambiente

degradado, . na proteção de espaços territoriais especialmente

protegidos e em seuscomponentes representativos. O promotor de justiça

também observou que a concessão de uso prejudica o desenvolvimento

de pesquisas e capacitação tecnológica para resolução de problemas

ambientais e que há inconstitucionalidade por ofensa aos artigos 193 e

196 da Constituição Estadual. Ele argumentou, por fim, qve há

inconstitucionalidade por ofensa ao artigo 272 do Constituição de

,Estado .dê São Paulo, porque no processo legislativo não ocorreu prévia

audiência da comunidade científica (fls. 47/54).

A Assembleia Legislativa trouxe aos autos cópias de instrumentos

convocatórios e atas de audiências públicas referentes ao processo

legislativo da lei estadual em análise (fls. 64/75).

Nos autos em apenso há manifestação do Centro de Apoio

Operacional das Promotorias de Justiça de Meio Ambiente concluindo

pela constitucionalidade da lei estadual 16.260/16 e explicando que a

aplicação prática da lei questionada exige acompanhamento a cada ato

de concessão pela Promotoria de Justiça local, o que motivou preparo de

material de apoio aos membros do Ministério Público. Os Promotores de

Justiça do CAO/UMA relataram que ali tramitou protocolado instaurado

para a~~mpanhar a tramitação do referido projeto de lei, onde~co t:l a

posição defendida peio GAEMA/Piracicaba, onde inclusive t'r ita
I .
!
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inquérito civil para apurar os impactos ambientais sobre- a

biodiversidade nativa do Pl 249/13. Há relato de que no expediente

instaurado pelo CAO houve reunião de trabalho entre os Promotores de

Justiça do Meio Ambiente da Capital .. do GAEMA, de integrantes da

Secretaria do Meio Ambiente e do entClo Presidente da Assembleia

legislativa. Os Promotores do CAO Cível divergem da interpretação do

Dr. Ivan Carneiro Castanheiro, ponderando que' a lei estadual em

, questão não permite a concessão dos parques estaduais, caminhos do

mar, estações experimentais e florestas estaduais em si mas trata da

exploração dos serviços ou do uso de áreas para exploração do

ecoi'urismo e exploração madeireira cu de subprodutos flore~tais. Eles

também observam que a lei Estadual está em sintonia com -as leis

Federais n. 9985/00 e 11.284/0ó. i\du-zem, ainda, que o artigo 225!

- parágrafo 1°, inciso 111da CO:1stituiçeo Feder(1I, não, vede o' uso aos ~

espaços ambientalmente protegidos desde que não se comprometa: Cl .'

integridade dos atributos que justifiquem a proteção ambien'i<:lL-

Concluem que a concessão florestal é possível, desde que observe- os

parâryletros das leis Federais 9985/00 e 11284/06.

A mesma representação encaminhada a esta Procuradoria Geral

de Justiça foi encaminhada às Promotorias de Justiça do Patrimônio

Público e do Meio Ambiente da Capital. Na área do patrimônio público

houve arquivamento e na área do meio ambiente tramita inquérito civil.

É o breve 'relato.

O caso é de arquivamento.

. Como apontado pelos Promotores de Justiça do Centro de AP{,J
Operacional do Meio Ambiente, não há inconstitucionalidade materiC1&'

~í
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lei .estadua'l questionada. A concessão de· exploração de .áreas

:.arnbientalmente protegidas para ecoturismo e exploração madeireira ou

de subprodutos florestais não contraria frontalmente os dispositivos da

Constituição Federal ou da Constituição Federal, o que não significa,

frise-se, que não devam ser observados critérios e requisitos para a sua

implementação e tampouco que os atos concretos prescindam de

acompanhamento pelo Ministério Público.

Nesse sentido, apontou o CAO/Meio Ambiente:

"Nota-se que a lei estadual não autoriza a concessão

dos parques estaduais, dos Caminhos do Mar, das

estações experimentois e das fiorestas estaduais em s1.A

lei estadual trato de; eXRioroçãQ__Çj_\~s sei:vicos ou dQ_uso.... '

de .ºwa~olJ_Qº-Q_qne_ de!% inerentes ao ecoturismo 0 6_

exploração de mGcleira Oll de subprodutos fiorestais'

existentes nos parques, nç$ Caminhos do Mar: nas·

estações experimentais e nas florestas estaduais. E assim

o faz em sintonia com as Leis 9.985/2000 e

11.284/2006" (grifos no original).

A lei estadual tem cC1ráter geral e não clpresenta

inconstitucionalidade em seu conteúdo, afigurando-se adequado que a·

cada concessão o Ministério Público verifique localmente seus impactos a

fim de evitar degradação ambiental. Isso, de fato, já tem ocorrido nos

inquéritos civis instaurados pelo GAEMA/Piracicaba e pela própria

Promotoria de Justiça do Meío Ambiente da Capital, sem prejuízo de

novos casos que venham Cl ser levados ao conhecimento das Promotorieis"

de Justiça onde se situam as áreas que possam vir a sofrer

decorrentes de aplicação desta iei.
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Sob . ,o aspecto formal, também não há vício de

inconstitucionalidade na tramitação do projeto de lei. Houve audiências

públicas,. o: que basta para atendimento do requisito previsto no artigo

191 da Constituição Estadual. Note-se que questão de fundo é ambiental

e não exatamente urbanística, que tem previsão específica de

participação popular no processo legislativo por meio de regras

o inseridas no Estatuto da Cidade.

3. Conclusão.

Diante do exposto, nosso parecer é no sentido do arquivamento

destes autos"com as cautelas de estilo.

, ", ..:.

São /Pêí~~~ 1~ge .jtJ)h~_d~__~~1 !-
.,,/--r==--y/t-·19--v~-.z

o ~~;; Antonio Franco de Silva ---..
SubProcurador-Gerai de Ju~tiça

Políticas Administrativas e institucionais
- acumulando -
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Protocolado n078.1!?9 /16

interessado: Assembleia Legislativa (Liderança PSOL)

Assunto: representação para análise de eventual inconstitucionalidade do Projeto de
Lei Estadual nO249/2013 (Lei Estadual 16.260/26)

Vistos,

1. Homologo o parecer do Corpo Técnico, adotando. seus

fundamentos como razões par(~ decidir.

2. Determino o arquivamento deste:: ClutO~1 com os mlotaçôe~ ,e

.. .- .comunlcaçoes oe praxe. ., .

///-------...__
São Paio, l}\d~O de 2017.

Gian~ to P)&gio Smanio
procu70 Geral de Justiça
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