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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORIA

GERAL DE JUSTIÇA

SUBPROCURADORIA-GERAL

DE JUSTIÇA JURÍDICA

Ofício nO 4027/17 - JUR
Protocolado nO26.803/17
(Favor usar esta referência)

SENHORA PROCURADORA-GERAL

Cumprimentando cordialmente Vossa Excelência, tenho a honra de
solicitar informações a respeito das providências adotadas com relação

à representação encaminhada pelo Instituto Sócioambiental -

ISA e

outros.
Prevaleço-me da oportunidade para externar a Vossa Excelência
protestos de elevada estima e a",,~~

ExcelentíssimaSenhora
DRA. RAQUEL DODGE
MD. Procuradora-Geral da República
SAF Sul Quadra 4 Conjunto C
CEP70050-900
Brasília/DF
mass

Rua Riachuelo, 115 - 8° Andar - Sala 849 - São Paulo / SP - CEP 01007-904
Telefone: (O11) 3119-9676 - Fax (O11) 3119-9668
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São Paulo, 31 de outubro de 2017.
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São Paulo, 23 de fevereiro de 2017.

Exmo. Sr. Procurador-Geral

de Justiça

do Estado

de São Paulo, Dr. Gianpaolo

Poggio Smanio

Assunto: Representação

pela inconstitucionalidade

de junho de 2016, aprovada
consulta às comunidades

na Assembleia

da Lei Estadual

Legislativa

n° 16.260, de 29

do Estado de São Paulo sem

indígenas, quilombo las, caiçaras e caboclas afetadas.

Excelentíssimo Sr. Procurador Coordenador da 6.a Câmara de Revisão,

Cumprimentando-o
Procuradoria-Geral

cordialmente,

e em referência à reunião realizada na

da República em 16 de agosto de 2016, a COMISSÃO

GUARANI

YVYRUPA - CGY, organização que reúne o povo Guarani de todo sul e sudeste do país,
em

associação

COMUNIDADES

à

EQUIPE

NEGRAS

assessora as comunidades

DE

ARTICULAÇÃO

E

DO VALE DO RIBEIRA

quilombolas

nos municípios

ASSESSORIA

- EAACONE,

ÀS

entidade que

de Barra do Turvo, Iporanga,

Eldorado, Iguape, Cananéia, Miracatu, Registro, Itaoca (no Estado de São Paulo), Adrianópolis e
Bocaiuva do Sul (Estado do Paraná); ao CONSELHO
CIMI; à DEFENSORIA
RIBEIRA

INDIGENIST A MISSIONÁRIO

-

PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO NO VALE DO

e ao INSTITUTO

SOCIOAMBIENTAL

- ISA, vem, por meio deste oficio,

apresentar a anexa representação pela inconstitucionalidade

da Lei Estadual n. 16.620,
O

de 29 de junho de 2016.

Agradecendo a atenção, permanecemos

à disposição para eventuais questões

a serem tratadas.
Data
Looa1

: 07/03/2017
de Entrada:

SUBAREA DE APOIO ADMIN:.':' PROTOCOLO GERAL
Assunto:

PEDIDO DE PROVIDENCIAS
Interessado:

INSTITUTO SOCIAMBlENJAL

Hora:11:11:33
14050502
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Atenciosamente,

Bruno Martins Morais - Advogado OAB/SP n° 328.850
Assessoria Jurídica da CGY

Júlia Carvalho Navarra - Estagiária
Assessoria Jurídica da CGY

Maria Sueli Berlanga - Advogada OAB/SP nO205.457
Assessoria Jurídica da EAACONE
Email:

m~bl1rlal1.Ul@hol.cQm"..hr
2

Documento assinado via Token digitalmente por PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA ANTONIO AUGUSTO BRANDAO DE ARAS, em 30/09/2021 19:11. Para verificar a assinatura acesse
http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave e012b62a.29a28714.3c365c45.26e4f7a1

Ministério Público

Procedimento 1.34.001.000286/2016-55, Documento 24, Página 4

Caroline Dias Hilgert - Advogada OAB/SP nO345.229
Assessoria Jurídica do CIMI
Email: carolinehilgert@gmail.com

Andrew Toshio Hayama
Defensor Público do Estado de São Paulo
Email: athayama@defensoria.sp.def.br

Mauricio Guetta - Advogado OAB/SP n.o 271.433
Assessoria Jurídica do ISA
Email: mªul'ÍciQ!metta@50giRJlWhiçptal.org
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Michae1 Mary Nolan - Advogada OAB nO81.309/SP
Assessoria Jurídica do CIMI
Email: mmnolan@uninet.com.br

4

Documento assinado via Token digitalmente por PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA ANTONIO AUGUSTO BRANDAO DE ARAS, em 30/09/2021 19:11. Para verificar a assinatura acesse
http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave e012b62a.29a28714.3c365c45.26e4f7a1

netituto
l••••
.

Ministério Público

Procedimento 1.34.001.000286/2016-55, Documento 24, Página 6

São Paulo, 23 de fevereiro de 2017.

Exmo. Sr. Procurador-Geral
CIC Exmo. Sr. Procurador
Procuradoria-Geral

da República,
Coordenador

da República,

CIC Exmo. Sr. Procurador

Dr. Rodrigo Janot
da Assessoria Jurídica

Constitucional

da

Dr. Wellingtoll Saraiva

Coordenador

da 4. Câmara

de Revisão, Dr. Nívio de

Coordenador

da 6. Câmara

de Revisão, Dr. l,uciano

3

Feitas Silva Filho
CIC Exmo. Sr. Procurador

3

Mariz Maia
CIC Exmo. Sr. Procurador-Geral

de Justiça do Estado de São Paulo, Dr. Gianpaolo

Poggio Smanio

Ref.: Representação

pela inconstitucionalidade

junho de 2016, aprovada
consulta às comunidades

A COMISSÃO

na Assembleia

da Lei Estadual

Legislativa

indígenas, quilombolas,

do Estado

de São Paulo sem

caiçaras e caboclas afetadas.

GUARANI YVYRUPA - CGY, organização que reúne o povo Guarani

de todo sul e sudeste do país, em associação à EQUIPE
ASSESSORIA
EAACONE,

n° 16.260, de 29 de

ÀS

COMUNIDADES

NEGRAS

entidade que assessora as comunidades

DO

DE ARTICULACÃO
VALE

DO

E

RIBEIRA

-

quilombo las nos municípios

de

Barra do Turvo, Iporanga, Eldorado, Iguape, Cananéia, Miracatu, Registro, Itaoca (no Estado de
São Paulo), Adrianópolis e Bocaiuva do Sul (Estado do Paraná); ao CONSELHO
INDIGENISTA
ESTADO

DE

MISSIONÁRIO
SÃO 'PAULO

SOCIOAMBIENTAl,

-

CIMI;

NO

VALE

à DEFENSORIA
DO

RIBEIRA

PÚBLICA
e ao

DO

INSTITUTO

- ISA, vem, por meio do presente oficio, solicitar a análise da
1
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constitucionalidade, da validade e da regularidade da Lei Estadual nO 16.260, de 29 de
junho de 2016 [ANEXO 01], que autoriza a Fazenda do Estado a conceder a exploração e
o uso de áreas públicas inseridas em 25 (vinte e cinco) Unidades de Conservação da
natureza, aprovada na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo sem consulta às
comunidades indígenas, quilombolas, caiçaras e caboclas' ocupantes dessas mesmas
unidades ou de suas vicinidades, conforme a seguir se expõe.

1. No dia 08 de Junho de 2016, foi aprovado pelo presidente da Assembleia

Legislativa do Estado de São Paulo, Femando Capez (PSDB), o projeto de lei nO
249/2013, que autoriza a Fazenda do Estado a conceder a exploração de serviços
ou

(l

uso, total ou parcial, de áreas em próprios estaduais que especifica e dá

outras providências

.correlatas.

Aprovada em regime de urgência, após sua

tramitação ficar parada entre maio de 2013 e junho de 2016, a Lei foi sancionada
pelo govemador Geraldo Alckmin, autor do projeto, no dia 29 de junho de 2Q16.

2. Referida lei, que incide diretamente sobre 25 Unidades de Conservação (UC) no

Estado de São Paulo, consiste em inédito precedente legislativo de concessão de
espaços territoriais especialmente protegidos stricto sensu à iniciativa privada, em
flagrante contrariedade aos deveres impostos ao poder público pela ConstituÍção
Federal e pela legislação infraconstitucional no sentido de zelar, fiscalizar e
administrar Unidades de Conservação.
3. Tal lei ainda coloca em risco os escassos remanescentes florestais de Mata
atlântica e Cerrado que sobreviveram ao longo de anos de deSmatamento; Além
disso, como nâo podem ser desassociadas, as populaçõés tradicionais' que residem
nas áreas sobrepostas às UCs impactadas também se encontrarnameaçádas,uma'
vez que dependem diretamente destas formações nativas para s~a sob:revivênciá.
2
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4. Ainda que as condicionantes sejam devidamente fiscalizadas pelo Poder Público
Estadual, a lei abre margem para que se coloque em risco fauna, flora e populações
tradicionais residentes nas áreas sobrepostas às Unidades de Conservação afetadas,
em evidente inobservância do disposto no artigo 23, VI e VII, e artigo 225, §10,
incisos I, lI, IH e VII da Constituição Federal, bem como do disposto no artigo 193,
incisos lI, III, VI, IX, X, XI, XIII, XV e XVI da Constituição
inconcebível

que empresas,

movidas

do Estado. É

pela lógica do lucro é com: propósitos

comerciais, possam ter a elas cedidas, de forma geral a irrestrita (sem qualquer
especificidade na referida Lei Estadual), Unidades de Conservação,
primeiro é a garantia da diversidade biológica, o desenvolvimento

cujo objetivo
sustentável e a

proteção das comunidades tradicionais, envolvendo, portanto, direitos fundamentais
difusos e coletivos de natureza indisponível.

5. Acerca da responsabilidade

pública sobre a preservação socioambiental,

não

restam claras as contribuições do projeto para o meio ambiente, sem especificação
da relação a ser mantida pela empresa com as populações tradicionais
com as gestões das Unidades de Conservação

e mesmo

concedidas. A justificativa

que é

apresentada junto ao PL n° 249/13, no entanto, versa acerca da sua suposta
necessidade

frente à alegada insuficiência

de recursos administrativos

para o

correto manejo das áreas de conservação, em detrimento dos deveres de proteção
ambiental impostos ao poder público pela Constituição Federal e pela legislação
infraconstitucional.

Noutras palavras, a negligência

na gestão' de Unidades

de

Conservação historicamente perpetrada pelo Estado de São·Paulo é utilizada como
justificativa

espúria

pelo próprio

Governo

Estádual

pata

alegar

à

suposta

necessidade de realizar concessão geral e irrestrita' dessas' mesmas Unidades de
Conservação à iniciativa privada. Tal economia de gastos com a preservação de
3
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r,Qy

aplicável

em

matéria

o princípio da proibição de
de

direitos

fundamentais

socioambientais, viola explicitamente o princípio do Direito Público em que impera
a supremacia do interesse público e de sua indisponibilidade

(art. 37, CF e art. 2°,

Lei 9784/99), contrariando a prevalência dos interesses primários (da sociedade,
real mandatária do poder) sobre os interesses secundários, de ordem meramente
econômica. Além disso, o veto ao artigo 6° do PL nO 249/13, que tratava da
vinculação da aplicação dos recursos obtidos com as concessões
Unidades

de Conservação,

toma incerto eventual beneficio

à gestão das

econômico

que a

medida poderia trazer. Cabe lembrar, neste aspecto, a existência de fundo estadual
composto por recursos oriundos de compensações
investidos

nas Unidades

de Conservação,

ambientais que deveriam ser

mas que não tem sido utilizado

e

adequadamente aplicado.

6. Tratando-se de direitos inalienáveis e referentes a bem público/difuso,

a tutela

desses direitos, de acordo com o Sistema Nacional de Unidades de Conservação
(SNUC) e a própria Constituição Federal, é dever·expressamente
responsabilidade

estatuído como de

e competência do Poder Público. O SNUC (art. 20, VIII e IX)

determina que deverão ser considerados

os potenciais

impactos resultantes

de

concessões de serviços, bem como a competência dos Conselhos de Unidades de
Conservação para compatibilizar, integrar e otimizar a relação com a população do
entorno ou do interior da unidade. Não foram respeitados também os princípios e
diretrizes constantes do Plano Estratégico Nacional de Áreas Protegidas :..-PNAP
(Decreto n° 5.758/06), em especial no tocante à participação dos povos indígenas,
comunidades
estabelecimento

quilombolas

e locais na gestão das unidades

de sistemas de governança e' implementação

de conservação,
de mecanismos

de

repartição de beneficios oriundos do uso de recursos biológicos das unidades de
4
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conservação. No eixo temático 4.1 do PNAP - Governança, Participação, Equidade
e Repartição de Custos e Beneficios, destaca-se a estratégia de "promover e
divulgar experiências exitosas de diferentes formas de governança das unidades de
conservação e outras áreas protegidas, particularmente aquelas que incluem o
envolvimento de povos indígenas, comunidadés quilombolas e locais". Se de um
lado a lei ora sob questionamento promoveu, de forma inédita, a abertma das
concessões de serviços em Unidades de Conservação à iniciativa privada, de outro
fechou as portas às comunidades tradicionais e talvez até mesmo às entidades
locais, ao exigir, sem exceções, a prestação de caução para participação no processo
de licitação (art. 3°, VIII, §1°, '5', Lei n° 16.260/16).7. Para além do mérito do projeto, é de extrema importância frisar que seu processo

tramitou sem qualquer esforço político de diálogo com a sociedade civil nem
mesmo com os próprios Conselhos Gestores das Unidades de Conservação
relacionadas na lei estadual. Inclusive, sobre este aspecto, ressalta-se que a única
iniciativa de consulta se limitou a somente uma audiência pública realizada em 13
de junho de 2015, convocada um dia antes de sua realização. Na ocasião, a então
Secretária de Meio Ambiente, Senhora Patricia Iglecias, assegurou que "ficariam de
fora das concessões as áreas ocupadas ou com outras restrições fundiárias",
conforme publicado em diversas matérias 1, posição que não se sustentou na lei
estadual efetivamente aprovada e sancionada. Tampouco houve qualquer diálogo
com as centenas de monitores ambientais (organizados em associações de
monitores ou de bairro e contratados por agências e pelas UCs), geralmente
moradores do interior ou do entorno das próprias UCs e que foram capacitados, no
decorrer de duas décadas, por meio da atuação de diversas instituições, obedecendo
1 Por

todas, conferir a publicação da Rede Brasil Atual, disponível em: http://goo.gl/nwDn67.

5
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a normas da própria SMA (Resoluções SMA n° 32/1998 e n° 59/2008) e outras
específicas de cada UC. Registre-se que os planos de manejo, aprovados ou em fase
de aprovação, elencam diretrizes e linhas de ação voltadas ao fortalecimento

da

cooperação com os monitores ambientais, os quais prestam relevantes serviços de
educação

ambiental,

orientação

aos

visitantes,

apoio

na

manutenção

,e

monitoramento de trilhas, apoio a pesquisas científicas e apoio nas atividades de
rotina de diversas unidades de conservação do Estado de São Paulo. A Lei também
ignorou a Instrução Normativa n° 03/2015 da FUNAI, que estabelece normas e
diretrizes relativas às atividades de visitação para fins turísticos em terras indígenas
e tem como objetivo, antes de tudo, a valorização e a promoção da sociodiversidade
e da biodiversidade, por meio da interação com os povos indígenas, suas culturas
materiais, imateriais e o meio ambiente, visando à geração de renda

e respeitando-

se a privacidade e a intimidade dos indivíduos, das famílias e dos povos indígenas,
nos termos estabelecidos pelos próprios indígenas. Cumpre sublinhar ainda que
referida IN garante aos envolvidos convidar parceiros públicos ou privados para
elaboração e execução dos Planos de Visitação, respeitada a autonomia e os direitos
dos povos indígenas, considerando, ainda, o usufruto exclusivo sobre as terras que
tradicionalmente· ocupam e os recursos naturais nelas existentes, e prevê que, nos
casos de sobreposição com UCs, o Plano de Visitação deverá ser· analisado em
parceria com o órgão ambiental competente, garantindo o diálogo necessário que a
Lei Estadual n° 16.260/16 suprimiu.

8. Mais grave ainda, sobre este aspecto consultivo, até mesmo as comunidades de
ocupação tradicional

a serem impactadas diretamente

pela nova lei e maiores

interessadas na questão: indígenas, quilombolas, ribeirinhas, caiçaras, caboclas não foram sequer alertadas, longe de haver qualquer ação no sentido de respeitar o
imperativo legal referente à necessidade de consulta prévia, livre e informada
6
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Ccv·

estipulada pela Convenção 169 da OIT (Decreto nO 5.501/04), da qual o Brasil é
signatário.

A consulta

é expressamente

prevista

nos casos em que medidas

legislativas e administrativas possam afetar diretamente os povos indígenas e tribais
(art. 6°, 1, 'a'), assim como na realização de quaisquer atividades de cxploração de
recursos naturais em territórios por eles habitados (art. 15, 2). Nesse sentido, o
processo legislativo também contrariou a necessidade

de diálogo estipulada por

acórdão do Supremo Tribunal Federal (PET 3388/RR) e as medidas conciliatórias
que orientam, em essência, o novo Código de Processo Civil, além de atentar'contra
os direitos constitucionais
especialm~nte

em matéria

à informação
de direitos

e participação,
fundamentais

aplicáveis ,com vigor
de povos

indígenas

e

comunidades tradicionais.

9. Em melO à diversidade

de Unidades

de Conservação

e de comunidades

diretamente atingidas, é imperioso pontuar que absolutamente todas apresentam ou
apresentaram dificuldades no diálogo com a Secretaria do Meio Ambiente (SMA),
que impõe entraves a qualquer possibilidade de negociação. Quanto a esta questão,
a saudosa

Juliana

Santilli

bem pontifica

que "o conjunto

de unidades

de

conservação deve representar amostras significativas e ecologicamente viáveis das
diferentes populações, habitats e ecossistemas do território nacional e das águas
jurisdicionais. ,,2

10. Deve-se considerar também o completo descabimento da lei frente aos direitos
originários dos indígenas sobre as terras que tradicionalmente
CF), considerando-se,

ocupam (art. 231,

ainda, que todas as Terras Indígenas afetadas pela lei já

1 A Lei nO 9.985/2000, que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza
(SNUC): uma abordagem socioambiental. In: "Revista de Direito AmbientaI", v. 40, 2005, p. 79-123.
2
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Ministério Público

possuem a aprovação da FUNAI aos estudos de identificação e delimitação que
·atestam a tradicionalidade

das ocupações: Terra Indígena Peguaoty (Despacho nO

58, 12 de maio de 2016, DOU), Terra Indígena Pakurity (Despacho n° 56, 12 de
maio de 2016, DOU) e Terra Indígena Jaraguá (Portaria nO 581, 29 de maio de
2015/ DOlJ). Em relação a esta última terra supracitada, a lei também fere o que
está expressamente disposto na portaria declaratória,in

verbis:

Art. 2° Fica o órgão indigenista federal autorizado a pactuar junto ao
órgão ambiental estadual a gestão compartilhada da área sobreposta
da Terra Indígena .Taraguá com o Pargue Estadual do Jaraguâ,
medi.ante a elaboração e implementação de plano conjunto de
administração, Guarani, nos termos do Decreto TI.O 7.747, de 5 de
junho de 2012.
Ao viabilizar a concessão de áreas públicas sobrepostas
questão, o Estado atua em extrema desconformidade
territoriais dos índios e com o pressuposto

à Terra Indígena em

cOm os direitos fundamentais

da gestão compartilhada,

dadas as

formas pelas quais são celebradas tais concessões, licitações das quais o Estado se
beneficia em prol de concessão de terra indígena, assim como a falta de consulta e
deliberação em plano conjunto administrativo. Neste aspecto, cabe ainda enfatizar
que, não bastasse a confusão e insegurança geradas pela sobreposição de afetações,
doravante um outro agente entrará em cena nestes territórios: as concessionárias,
responsáveis por "comunicar imediatamente às autoridades competentes quaisquer
ocorrências no exercício de suas atividades que coloquem em risco a integridade
ambiental da área concedida." (artigo 3°, §3°, da Lei n° 16.260/2016). Sobre o tema,
não se pode olvidar da jurisprudência
segundo a qual "o desenvolvimento

estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal,
que se tizer sem ou contra os índios, ali onde

eles se encontrarem instalados por modo tradicional, à data da Constituição

de

1988, desrespeita o objetivo fundamental do inciso II dó art. 3° da Constituição
8
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Federal,

assecuratório

ecologicamente

de

um

tipo

de

a.

DEFENSÔ!-PO-SUC-A
OOESTAOO DE
sAQPAULO

'desenvolvimento

equilibrado quanto humanizado e culturalmente

nacional'

tão

diversificado,

de

modo a incorporar a realidade indígena"3.

11. A respeito do problema referente

às sobreposições. com Terras Indígenas,

importante ressaltar outra questão. Considerando-se que as terras tradicionalmente
ocupadas pelos índios são de posse da União (art. 20, XI, CF), encontra-se na lei
mais mn problema: a ausência de consulta da própria União, em claro conflito
federativo de interesses referente às áreas sobrepostas, no caso das UCs do Estado e
das Terras

Indígenas,

tema que, dada a gravidade,

a Constifuiç-ão Federal

estabeleceu como sendo objeto de apreciação exclusiva pelo Supremo Tribunal
Federal (a..-t. 102, I, 'f). Neste conflito, sendo as terras de ocupação tradicional
indígena de domínio da União, o Estado, sob a ação da ALESP nesse caso, não
possui atribuição para legislar sobre tais áreas.

12. Propriamente no caso do Parque estadual da Ilha do Cardoso, incluído nas UCs
concedidas pela Lei Estadual nO 16.260/2016, acerca do conflito entre esferas de
poder, cabe pontuar que é exatamente o que ocorre nesta situação, em função da
indiscutível ilegitimidade da Assembleia Legislativa para aprovar um projeto de lei
que incida sobre região de domínio federal. A própria União, em 1967, contestou o
ato administrativo

de criação do parque, reforçando a ilegitimidade

do Decreto

Estadual n° 40.319, de 03 de Julho de 1962. A dominialidade da União e a vedação
legal de atos administrativos

e legislativos do Estado sobre a ilha foi atestada,

inclusive, em decisão do Supremo Tribunal Federal:

32

Supremo Tribunal Federal. Tribunal Pleno. P.::tição n.o 3.388/RR. Relator: Ministro Carlos Ayres Britto.

DJe 01.07.2010.
9
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Ministério Público

Processual civil. Ação discriminatória das terras públicas situadas na
'Ilha do Cardoso', no litoral paulista, proposta pelo Estado de São Paulo.
Oposição manifestada pela União ao fundamento de que se trata de
terras do domínio da União. [...] 7. Ilegitimidade do Estado de São
Paulo para a ação em tela. Procedência da Oposição. (Ação Cível
Originária n° 315-6; DJ de 20.11.92).
13. De modo a reafirmar a ampla e representativa

oposição das comunidades

, impactadas, oportuno mencionar que a Representação. está instruída com cartas
(ANEXO 2) de algumas das comunidades afetadas peJa referida lei. Reforça-se que
se encontram mobilizadas contra a lei populações de ocupação tradicional no Vale
do Ribeira (indígenas, quilombolas, çaiçaras, caboclas, exttativistas)

Associações

Quilombolas, a Equipe de Articulação e a Assessoria às Comunidades 'Negras do
Vale do Ribeira (EAACONE),

assim como os Guarani do sul e do sudeste, por

meio da Comissão Guarani Yvyrupa (CGY).

14. A EAACONE reúne associações de diversos quilombos e trabalha para que seja
cumprido

o disposto

no artigo 68 do Ato das Disposições

Transitórias

da

Constituição Federal. Em mais de uma década de atuação, presenciou recentemente

l{

a instalação da Defensoria Pública da União em Registro, uma verdadeira vitória
para os povos tradicionais da região em tennos de acesso à justiça. A Lei Estadual
nO16.260/16, sancionada pelo Governador do Estado de São Paulo, além da patente
violação de direitos por ausência de consulta livre, prévia e informada, afetará
imediata e diretamente

as comunidades

André Lopes. O quilombo

dos Quilombos

de Piririca, localizado

de Piririca, Bombas .e .

no Município

de Iporanga,

sobreposto pelo Mosaico Jacupiranga, será diretamente afetado. A área já conta
com o Relatório Técnico-Científico

- RTC produzido

pelo ITESP, ainda não

publicado, pois se esperava resolver primeiro a situação com. o Parque, sendo que
ali vivem mais de 15 famílias que sequer foram consultadas ou alertadas sobre os
10
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efeitos da privatização. O Quilombo de Bombas, no Município de Iporanga,
contando com mais de 15 famílias, é comunidade remanescente com RTC do
ITESP publicado. Situado em região onde há sobreposição com o Parque Estadual
Turístico do Alto Ribeira - PETAR, o Quilombo será diretamente afetado pela lei.
Na área da Comunidade Quilombola de André Lopes, que conta com mais de 75
famílias, localizada no Município de Eldorado, encontra-se a maioria das famosas
cavernas do Vale do Ribeira. A área também foi sobreposta por parque e será
diretamente afetada pela Lei Estadual nO 16.260/2016. Enfim, não é justo que
comtmidades que lutam c aguardam pelo seu reconhecimento e titulação agorá'
tenham que enfrentar a privatização de UCs que se sobrepõem aos seus territórios
ancestrais.

15. Por derradeiro, impOltante noticiar, como consta nos trâmites referentes ao
processo de aprovação da lei, que em face do PL n° 249/13 foi instaurado Inquérito
Civil Público, que ganhou o n° 14.1096.00000004/2013, pelo Promotor de Justiça
Ivan Carneiro Castanheiro, do Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio
Ambiente (GAEMA), com o fim de apurar a adequação técnica, os impactos sobre
a biodiversidade e a própria constitucionalidade do projeto, uma vez que infringiria
o artigo 225 da Constituição Federal, o qual determina a obrigação do poder
público de preservar e restaurar processos ecológicos, assim como preservaI a
integridade da diversidade genética do país.

Assim, pelos motivos acima expostos, em consonância com os ditames constitucionais do
art. 103, VI e art. 129, I, IV, V, além da legislação infraconstitucional correspondente,
segundo os quais compete ao Ministério Público a função de velar e proteger o
patrimônio público e social do meio ambiente e dos demais interesses difusos" coletivos
e, em especial, indígenas, garantindo o cumprimento- das medidas necessárias, a
11
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Comissão Guarani Yvyrupa, a Equipe de Articulação
Negras

do

Vale

do

Ribeira,

o

Conselho

e Assessoria

Indigenista

às Comunidades

Missionário,

o

Instituto

Socioambiental e a Defensoria Pública do Estado de São Paulo no Vale do Ribeira vêm,
por meio

deste oficie,

Procuradoria-Geral

requerer

a abertura

da República

validade

e a regularidade

cabíveis,

com posterior

para

que se analise

da Lei Estadual
e permanente

de procedimento

no· âmbito

da

a constitucionalidade,

a

n° 16.260/2016,

comunicação

adotando-se as medidas

(via mensageria

entidades e instituições subscritoras da presente Representação.

eletrônica)' às

Reforce-se a urgência

diante do princípio da prevenção, basilar do Direito Socioambiental,

e dos perigosos' e

irreparáveis danos que podem vir a enfrentar as comunidades sobrepostas e vizinhas a
unidades de conservação, que não tiveram, nem terão, oportunidade de opinar sobr~ os
termos das licitações e negociações encaminhados pelo Governo do Estado de São Paulo
na gestão dessas áreas, requerendo-se

deste e. parquet

imediata

n° 16.260/2016 até que se possa questionar e

dos efeitos da Lei Estadual

medidas

para a suspensão

resolver o problema no mérito.

t/\
Bruno Martins Morais - Advogado OAB/SP n° 328.850
Assessoria Jurídica da CGY
Email: lm!no@trabalhoingjgenist3.org.br
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Júlia Carvalho Navarra - Estagiária
Assessoria Jurídica da CGY
Email:

julía@tral2alhoindigenistí.t.9rg.br

Maria Sueli Berlanga - Advogada OAB/SP nO205.457
Assessoria Jurídica da EAACONE
Emai1:

m§berlanga@bo1.c9m.br

Caroline Dias Hilgert - Advogada OAB/SP n° 345.229
Assessoria Jurídica do CIMI
Email: carolinehilgert@gmail.com
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Andrew Toshio Hayama
Defensor Público do Estado de São Paulo
Email: athayama@defensoria.sp.def.br

Mauricio Guetta - Advogado OAB/SP n.o 271.433
Assessoria Jurídica do ISA
Emai1: mauriciogyçtta@§o9iQrun!lismtal.org

Michael Mary Nolan - Advogada OAB n° 81.309/SP
Assessoria Jurídica do eIMI
Email: mmnolan@uninet.com.br
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Lei nO 16.260, de 29 de junho de 2016 - Assembleia

Legislativa do Estado de São Paulo

Ministério Público

Ficha informativa

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

o GOVERNADOR

DO ESTADO DE SÃO PAULO:
Faço saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte lei:
Artigo 1° - Fica a Fazenda do Estado autorizada a conceder a exploração dos serviços ou o uso
de áreas, ou parte de áreas, inerentes ao ecoturismo e à exploração comercial madeireira ou de
subprodutos florestais, pelo prazo de até 30 (trinta) anos, dos próprios estaduais constantes do
Anexo desta lei.
§ 1° - A exploração comercial de recursos madeireiros ou subprodutos florestais só será admitida:
1 - nas áreas previstas no Plano de Manejo para esse fim;
2 - após decisão favorável do órgão executor, ouvido o Conselho da unidade de conservação;
3 - quando os projetos científicos previstos para as áreas tenham atingido seus objetivos;
4 - com a garantia de preservação de um banco genético, çonforme previsto no respectivo Plano
de Manejo.
§ 2° - Nas hipóteses de que trata o § 10 deste artigo, o concessionário fica obrigado a executar
projetos de restauração ou produção florestal sustentável, de acordo com as normas vigentes e
aprovados pelos órgãos competentes e pelo gestor da unidade.
Artigo 2° - São objetivos desta lei:
I - permitir, criar e favorecer condições à exploração do potencial ecoturístico das áreas;
11 - permitir a exploração comercial sustentável de produtos florestais, madereiros e não
madereiros, das áreas;
111 - contribuir com o monitoramento ambiental, manutenção e outras atividades necessárias à
gestão das unidades integrantes do Sistema Estadual de Florestas - SIEFLOR;
IV - assegurar que os recursos obtidos com as concessões sejam integralmente aplicados na
gestão e conservação das unidades integrantes do SIEFLOR;
V - promover a conservação da diversidade biológica e dos recursos genéticos das áreas;
VI - contribuir para a proteção das espécies ameaçadas de extinção e para o desenvolvimento de
ações que as levem à condição de não ameaçadas;
VII - contribuir para a conservação e restauração da diversidade de ecossistemas naturais das
áreas;
VIII - promover a utilização dos princípios e práticas de conservação da natureza no processo de
melhoria e desenvolvimento das áreas;
IX - contribuir para a proteção das paisagens naturais de notável beleza cênica;
X - contribuir
para a proteção
das características
relevantes
de natureza
geológica,
geomorfológica, espeleológica, arqueológica, paleontológica e cultural;
XI - contribuir na proteção e recuperação dos recursos hídricos e edáficos das áreas;
XII - contribuir na recuperação ou restauração dos ecossistemas degradados das áreas;
XIII - valorizar econômica e socialmente a diversidade biológica;
XIV - criar e favorecer condições e promover a educação ambiental, a recreação e o lazer em
contato com a natureza;
XV - proteger os recursos naturais necessários à manutenção do modo de vida de populações
tradicionais existentes no interior das áreas concedidas e no seu entorno, respeitando
e
valorizando seu conhecimento e cultura e promovendo-as social e economicamente;
XVI - favorecer as condições de desenvolvimento social e econômico das comunidades do entorno
das áreas.
htlp://www.al.sp.gov.br/repositoriollegislacaollei/2016/1ei-16260-29.06.2016.htm
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Artigo 3° - As concessões a que se refere o artigo 1° desta lei ficam condicionaa~~I~~r~~;Ji~~ICO
remunerado e ao interesse público e, no caso de Unidades de Conservação da Natureza, regidas
pela Lei Federal nO9.985, de 18 de julho de 2000, integrantes do Sistema Nacional de Unidades
de Conservação da Natureza - SNUC, as concessões ficam também condicionadas ao
atendimento mínimo dos seguintes requisitos:
I - existência de Plano de Manejo aprovado;
11 - compatibilidade das atividades passíveis de exploração economlca com os objetivos da
Unidade de Conservação, conforme disposto no Plano de Manejo;
111 - aprovação da concessão e do edital da licitação pelo Órgão Gestor da Unidade de
Conservação;
IV - oitiva do Conselho Consultivo do Sistema de Informação e Gestão de Áreas Protegidas e de
Interesse Ambiental do Estado de São Paulo - SIGAP, instituído pelo Decreto nO60.302. de 27 de
março de 2014, e do Conselho Consultivo da Unidade, ou, quando for o caso, aprovação do
Conselho Deliberativo;
V - exploração, única e exclusiva, de áreas de uso público, de experimentação ou de manejo
sustentável, desde que previstas no Plano de Manejo;
VI - compatibilidade das atividades passíveis de exploração econômica com os objetivos de
proteção da área a ser concedida;
VII - oitiva do Conselho Estadual do Meio Ambiente - CONSEMA, com prévia realização de
audiência pública;
VIII - licitação, na modalidade concorrência.
§ 1° - Do edital da licitação deverão constar, na forma desta lei e do respectivo regulamento, no
mínimo e quando for o caso:
1 - as obras mínimas a serem realizadas pelo concessionário e os usos possíveis, respeitando,
nas hipóteses de unidade de conservação, o Plano de Manejo;
2 - as exigências previstas no § 2° do artigo 1° desta lei;
3 - as atividades a serem realizadas pelo concessionário, como encargos da concessão;
4 - vetado;
5 - a prestação de garantia de execução pela concessionária, no valor equivalente a 5% (cinco por
cento) do valor do contrato, para efeito de garantia de adimplemento das obrigações assumidas e
condição para celebração do ajuste, que deverá ser mantida ao longo do prazo da concessão;
6 - as formas de favorecer as condições de desenvolvimento social e econômico das populações
tradicionais e das comunidades existentes no interior e no entorno das áreas concedidas;
7 - as formas de valorização e utilização da mão de obra e dos produtos locais e regionais;
8 - a obrigatoriedade de dar destinação ambientalmente adequada para todos os resíduos
produzidos e de implantação de gestão, visando à eficiência energética e redução do consumo de
recursos hídricos nas áreas concedidas;
9 - a obrigação de a concessionária adotar medidas que impeçam a alimentação de animais pelos
usuários.
§ 2° - Fica vedada a concessão de atividades que impliquem exercício do poder de polícia ou
coloquem em risco a integridade dos ecossistemas.
§ 3° - É de responsabilidade do concessionário comunicar imediatamente às autoridades
competentes quaisquer ocorrências no exercício de suas atividades que coloquem em risco a
integridade ambiental da área concedida.
Artigo 4° - Do contrato de concessão deverão constar encargos, cláusulas, termos e condições,
na forma desta lei e do respectivo regulamento, que garantam, no mínimo:
I - utilização das áreas e bens somente para os fins previstos na concessão;
11 - impossibilidade de transferência de bens e áreas do Estado e direitos a qualquer título;
111 - definição clara dos mecanismos de pagamentos;
IV - prerrogativas inerentes ao exercício do poder de fiscalização da Administração sobre o uso e
a integridade ambiental das áreas concedidas e da consecução de seus fins;
V - hipóteses de rescisão da concessão, como nos casos de:
a) inadimplemento de obrigações legais ou contratuais, especialmente no que tange à legislação
ambiental incidente sobre as áreas concedidas;
b) transferência do uso dos imóveis e áreas da unidade pelo concessionário a terceiros, inclusive
para instalação de antenas;
c) alteração do uso dos imóveis, pelo concessionário, para fins diversos aos previstos no contrato
e termo de referência;
htlp://www.al.sp.gov.br/reposi

loriollegi slacaollei/2016/1ei-16260-

29.06.2016.hlm I
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existentes no interior das áreas concedidas e no seu entorno;
IX - mecanismos de avaliação do cumprimento do escopo da concessão, incluindo parâmetros de
preços e indicadores de qualidade dos serviços prestados aos usuários.
§ 1° - Para as áreas integrantes de unidade de conservação, o contrato deverá assegurar ainda:
1 - a obediência ao Plano de Manejo e regulamentos da Unidade de Conservação, para a
execução de qualquer atividade;
2 - a efetiva utilização das áreas e bens para os fins a que se destinam, considerada como
principal finalidade a realização de atividades de uso público da área concedida;
3 - que as atividades realizadas pelo concessionário não afetem os objetivos da Unidade de
Conservação ou da área concedida.
Artigo 5° - O acompanhamento e fiscalização dos contratos objetos desta lei serão executados
por comissão qualificada, nos termos do regulamento.
Artigo 6° - Vetado:
I - vetado;
11- vetado.
Artigo 7° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 180 (cento e oitenta) dias da
sua publicação.
Artigo 8° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio dos Bandeirantes, 29 de junho de 2016.
GERALDO ALCKMIN
Patrícia Faga Iglecias Lemos
Secretária do Meio Ambiente
Samuel Moreira da Silva Junior
Secretário-Chefe da Casa Civil
Publicada na Assessoria Técnica da Casa Civil, aos 29 de junho de 2016.

h!tp:/lwww.al.sp.gov.br/repositoriollegislacaollei/2016I1ei-16260-29.06.2016.html
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VII - vetado;
VIII - mecanismos de promoção do desenvolvimento sustentável das populações tradicionais
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Legislativa do Estado de São Paulo

da Lei nO 16,260, de 29 de junho.de 2016 M', ' t"
•

PRÓPRIO ESTADUAL
PE CAMPOS DO JORDAO
PE CANTAREIRA
PEINTERVALES
PE TURíSTICO DO ALTO RIBEIRA
PE CAVERNA DO DIABO
PE SERRA DO MAR (NÚCLEO SANTA VIRGíNIA)
PE SERRA DO MAR (NÚCLEO sAo PAULO)
PEJARAGUÁ
PE CARLOS BOTELHO
PE MORRO DO DIABO
PE ILHA DO CARDOSO
PE DE ILHA BELA
PE ALBERTO LÔFGREN
CAMINHOS DO MAR
ESTACA0 EXPERIMENTAL DE ARARAQUARA
ESTACA0 EXPERIMENTAL DE ASSIS
ESTACA0 EXPERIMENTAL DE ITAPEVA
ESTACA0 EXPERIMENTAL DE MOGI GUACU
ESTACA0 EXPERIMENTAL DE ITIRAPINA
FLORESTA ESTADUAL DE ÁGUAS DE SANTA BÁRBARA
FLORESTA ESTADUAL DE ANGATUBA
FLORESTA ESTADUAl. DE BATA TAIS
FLORESTA ESTADUAL DE CAJURU
FLORESTA ESTADUAL DE PEDERNEIRAS
FLORESTA ESTADUAL DE PlRAJU
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(

A ASSOCIAÇÃO REMANESCENTES
[)I'Z QlJII.OMBO
DO BAIRRO ANDRÉ
LOPES, com sede no Quilombo André Lopes, devidamente inserita no CNPJ sob o
N"03.024,488!0001·8S. neste ato representado por sua coordenadora. Sra. Marina
Rodrigu.es da Silva Moraes, brasileira. c!lSada. lavradora. portador da cédula de
identidade RG. N° 20.589.427~ SSP/SP e CPFIMF N"050.179.828-50. residente e
domiciliado no Quilombo André Lopes, municlpio de Eldorado, CEP 11.960-000.
manifesta seu lutai apoio à Equipe de Articulaçio e AssQ50ria às ComunidadQ
Ntll'Ils" EAACONE •com sede à Rua Leóncio Marques de Freitas, 63 - CEP 11.960000. devidamente inscrÍlIl no CNPJ n° 07.023.227/0001-00, bem como a assessoria
jurldica da COMISSÃO (JUARANI YVYRUPA - CGY. organiZIIÇio () que reúne ()
povo Guarani de todo sul e sudestc do pais e detltllis cntidades que qUcirunl em
conjunto. representar junto 1\0 ProcuradorIa da Repúblicil I;~m relaçlio 11 Lei n. 16.260,
de 29 de jWlho de 2016. aprovado pela ASS4.'mbleiuL.egisllltivlI e 11sunciOl1(ldapelo
Governo EstadUl\1.Tal Lei visa priva.tizar os parques Ilorcstllis cstadulIis.
Nós, Povos Tradicionais do Valc do Ribeira/SP. que preslfvamos a Ik'ltureza, porque .:
da nossa cultura 1\ relaçil(l hannoniosa e de respeito co", o IIlcio ambicnte, soti:cmos
quando as leis ambicntais punitivas l110diíiCllramIlOSSOsiSlclII1Ieconômico, nosso modo
de viver e de prodU/Jr. Sofremos perseguiçoos. fomos multados. fomos criminalíl,ados
c, muitas vcz('s, para f37.J!rIlossa planleç!<l dc subsistêl1\;itl, a IilCmO$ nu chmdestinidade
e ainda lIgofll, quando sai 1\ licença IIIl1biental para o plllmio, saí almSlldn. depois do
perlodo de plllnllo.
Não a.eeiullllos que o Clovem() Estadual, sem ao meMS cumprir a Con\'llnçio 169 da
01'1' (!Àlllreto n° :5.:501/(4), do qlutl o Bl'llsil é signatário, que ,)brigl\ que a populaçlio
envolvida seja consultadll, a80m coloque em riseo a faultl\, 110m e nós mesmos,

Populaçôes Tradicionais.

'.,

Um Governo que nA() respeita as Populaçôcs Trlldicionllis c 11propria Constiluiçio
Federal, que nAo regulariza seus territórios. que não desintrusa teredros vem lIgurl\,
sancionar uma Ici parti que empresas privudas lucrem cm cima dll nossa riqueza por nós,
11111105 anos preservool\, nio merece IIOS50 respeito.
NÂ<> Á PRIVATllAÇÃO
DOS PARQUES, CAVERNAS
E UNIDADES DE CONSERVAÇÃO!

E1donldo. 04 de julho de 2.016.
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A ASSOC[AÇAO REMANESCENTES DE QUILOMBO DE PIRlRlCA, com sede
no Quilombo Piririca, devidamente inscrita no CNPJ 'sob o N° 08.937.888/0001"'()3,
neste ato representado por seu coordenador, Sr. Elivaldo Rodrigues da Silva, brasileiro,
casado, lavrador, portador da cédula de identidade RG. N 32.561.686-) SSP/SP e
CPFIMF N° 280.910.318-66. residente e domiciliado no Quilombo Piririca, municfpio
de lporansa, CEP 18.330-000, manifesta seu total apoio à Equipe de ArticulaçAo e
Assessoria às Comunidades Negras - EAACONE •com sede à Rua Leôncio Marques
de Freitas, 63 - Cf I' 11.960-000, devidamente inscrita no CNPJ n()07.023.227/0001-00,
bem como a assessoria jurídica da COMISSÃO GllARANl YVYRUPA - CGY,
organização o que reúne o povo Guarani dc todo sul e sudeste do pais e demais
entidades que queiram em conjunto, representar junto ao ProcuradorIa da Republiea
em relaçãO a Lei n. 16.260, de 29 de junho de 2016, aprovado pela Assembleia
Legislativa e a sancionada pelo Governo Estadual. Tal Lei visa privatizar os parques
florestais estaduais.
Q

(

Nós. Povos Tradicionais do Vale do RibeiralSl', que preservamos a natureza, porque':
da nossa cultura a relliÇãoharmoniosa e de respeito com o meio ambiente. sofremcs
quando as leis anlbientais punitivas modificaram nosso sistema econômico, nosSo modo
de viver e de produzir. Sofremos perseguições, fomos multados. fomos criminali:zados
e, muitas vez.es,para fazer nossa plantação de subsistênc.ia,a fizemos na clandestinidade
e ainda agora, quando sai a licença ambiental para o plantio, sai atrasada. depois do
período de plantio.
Não aceitamos que o Governo Estadual, sem ao menos cumprir a Convenção 169 da
OIT (Decreto n° 5.501/04), do tlual o Brasil é signatário. que obriga que a população
envolvida seja consultada, agora coloque em risco a fauna., flora e nós mesmos,
Populações Tradicionais.
Um Governo que não respeita as Populaçõe.s Tradicionais e a própria Constituição
Federal, que não regulariza seus territórios, que não desintrusa terceiros vem agora,
sanc.ionarwna lei para que empresas privadas lucrem em cima da nossa riqueza por nós,
tantos anos preservada, não merece nosso respeito.
NÃO Á PRIVATIZAÇÃO DOS PARQUES, CAVERNAS
E UNIDADES DE CONSERVAÇÃO!

Eldorado. 04 de julho de 2.016.
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MANIFESTAÇÃO DE APOIO Á REPRESENTAÇÃO
CONTRA A APROVAÇÃO DA LEI QUE PRIVA lUA
OS PARQUES FLORESTAIS ESTADUAIS
A ASSOCIAÇÃO DE QlJILOMBO 00 BAIRRO DE IVAPORUNDVVA, com
sede no Bairro lvaporunduva, devidamente inserita no CNPJ sob o NO 00.898.6201000190, neste alo representado por seu eoordetIador. Sr. PAULO SILVIO puro.
bmsileíro, casado, lavrador e funcionário público, pot1ador da cédula de identidade RG.
NO 41.904.649-S SSP/SP e CPFIMF NO 2&4.676.508-18. residente e domiciliado no
Bairro de lvaporunduva, manifesta seu total apoio à Equipe de Artkulaçlo co
AMUO"" As Comunidades Neg •.• - EAA(.'()NE •com sede à Rua l.eôooo Marques
de Freitas. 63 - CEP 1I.96Q.ooo.devidamento inseritano CNPJno 07.023.2271OOO1'()().
bem çomo a IISSeSSOría juridica da COMISSÀO GUARANI VV\'RUPA • CG\'.
organizaçftO o que reúne o povo G\II.U'tUiide todo sul .0 sudeste do paIs o demais
entidades que queíram em conjunto. f~
junto ao Procuradoria da RepUblica em .
relaç40 a Lei n. 16.260, de 29 de junho de 2016, aprovada pela Assembleia L.eaishlt:lvu
a sançiollada pelo Governo Estadual. Tal Lei v:lsa privatimr os parques florcstai&
estaduais.
Nós, Povos Trá4iciOlll\Ís do Vale do RibeiralSP. que pmervamos a natureza. porque é
da nossa cultura a reIaçao hanooniosa e de feS\'II;lUocom omeío ambíente, sofremos
quando as leis ambientais punitiVll$ modificaram llO!IfIO sistema econ6mico,llO$SO mudo
de v:lver o de produzir. Sofremos perseauiç&s. fomos multado,~, fornos criminaiizados
c, muitas \~, pam (1I1.tIr nossa plantaçao de subsist6ncia, a fi~os na clandestinidade
c ainda 1SOJIl, quando sai al.icença. ambiental para o plantio, sai atflllillda, depois do
período de plantio.
Não aceitamos que o Governo Bstadual. sem ao menos cumprir a Convençio 169 da
OJT (Decreto nO S.SOI/04), do qual o Brasil 6 silJ1lAtário, que obriga que a populaç4o
envolvida seja consultada, lSOJIl coloque em risco a fàuna. flom e nós mesmos,
Popula.
Trá4iciol'lllÍs.
Um Governo que nlio respeita as Populaç6es Tradicionais e a própria Constitui9lo
Federal, que do resulariza seos tenicórios, que não desintrusa tereeiros. vem 1SOJIl,
sancionar uma lei pam que emprelll1Sprivadas lucrtlm em citna da nossa riqueza por nós,
tantos anos ptIlSt.'I'VIlda.
d4l merece nosso respeíto.
NÃO Á PIUVA.Tll.AÇÃO DOS PARQUES. (!A VERNAS E
tlNIDA.DES DE CONSERVAÇÃO!

Eldorado, 04 dejulho de 2.016.
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MANIFESTAÇÃO DE APOIO A REPRI1:"SI1:NTAÇÃO
CONTRA A APROVAÇÃO DA Lll:J QUE PRIVATIZA
OS "ARQlll!:S FLORESTAIS F~'TADUAIS
A ASSOCIAÇÃO REMANESCENTES
DI:: QUILOMBO 00 BAIRRO OSTRAS.
com sede 110 Balm1 Ostras. devidamente inscrita no CNPJ sob N" 20.167.525/000123, neste ato representado por sua coordenadora. Sra .••••blaua Lo,.,es, brasíleifl1, easadl1,
lavrdrlofl1, portador da eédulll de identidade RG. N° 13.264.563 SSf>ISf>e CPFIMP N"
063. I07.676"()7. residente c domiciliado no Bairro de Ostras, manifesta seu total apoio li
Equipe de Artieulaçfio e Assessoria às Comunld ••des Negr.u - I!:AACONi:·
com
sede à Rua Leôntio Marques de FreItas. 63 - CEf> 11.960-000, devidamente inscrita no
CNf>J n" 07.0:n.227/0001·00, bem como a assessoria juridic.a dll COMISSÃO
GUARANI \'VYRUPA • eGY, organiz.ação () qUe reúne (I povo Guarani de todü sul e
sudeste dI) pais e demllis entidades que queiram em eonJutl\o.
representar jumo 110
I'rIJcufltoor/a da República (,'111 relllç40 a Lei n. 16.26.0, de 29 de junho de 2016.
aprovado pélll Assembleía Legislativa e a sancionada pelo Governo Estadual. Tall.ei
visa privati7.11fos parques florestais eSUldm\is.

°

((

Nós, Povos Tradicionais 00 Vale do RibeiralSI), que preservamos a lIatureza. porque é
da nossa c,u/tunt a relaçfio harmoni()$Q e de respí.'Íto com o meio ambiente, sofremos
quando as leis ambientais ponit~\'as modificaram nosso sistema econômico, nosso modo
de viver e de produzir. Sofremos perseguições. fomos multados. fomos criminalizados
c, mllita.~ vezes. para fazer nossa plantação de subsistência, a fizemos na cllllldestlnidade
e ainda IIgora. qmmdo sai n licença ambiental para o plantio, sai atra.'IIIda, depois do
período de plantio.
Não aceitam(lS que o Governo Estadual. sem ai) menos cumprir a Convenção 169 da
OIT (Decreto n" 5.501/(4). do qual o Brasil é signatário. que obriga que a população
envolvida seja collSultada, agora coloque em risco a fauna, flora e oós mesmos.
Populações Tradicionais.

Um Govcrt,lo que não respeita as Populações Tradicionais e 11 própria COllStituiçllo
Federal, que não regulariza seus territórios., que não desintrusa terceiros vem agora.
sancionar UI\Ul lei para que empresas privadas lucrem em cima da nossa rique7.ll por nós,
tantos aoos preservada. não merece nosso respeito.
NÃO Â PRIVATIZA("AO
E UNIDADES

DOS PARQUES,
DE CONSERVAÇÃO!

Eldorado, 04 de julho de 2.016.

CAVERNAS
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MANIFESTAÇÃO DE APOIO À R~:PRESENT A(;ÃO
CONTRA A APROVAÇÃO DA LEI Q()f; PRlVATIZA
OS PARQUI<:SFLORESTAIS ESTAI)UAJS
A ASSOCIAÇÃO
REMANESCENTES
DE QUILOMBO
DO BAIRRO
REGINALDO, com sede no Quilombo Reginaldo. devidamente inscrita no CNPJ sob o
N° 07.884.021 íOO1-66. oeste tllo representado por sua coordenadora, Sra. Aurealice
Ribeiro de Arruda, bmsildra, casada. lavradora. portador da cédula de identidade RG.
N° 21.163.537-6 SSP/SP e CPF/MF N" 309.662.378-38. residente c domiciliado n<)
Quilombo {teginaldo, município dc Barra do Turvo. CEP 11.955..000, manilesta seu
total apoio li Equipe de Artieulaçio
e Assessoria .s (:omunidades
Negras f:AACONE - (:001 sede li Rua Leôncio Marques de Freitas, 63 - CEI> 11.960..000.
devidamente inscrita 0<) CNPJ nO 07.023.227/0001-00, bem como a assessoria jundica
da COMISSÃO GUARANI YVYRUPA • CGY. organi7Jl.ção o que reúne o povo
Guarnni ok todo sul e sudeste do pais e demais entidades que queiram em conjunto.
representar junto ao Procuradoria da República em relação a Lei n. 16.260. de 29 de
junho de 2016. aprovado pela' Assemblcia Legislativa e 11 saneionada pelo Governo
Estadual. Tal Lei visa privatizar os par'lllCS florestais l.'Staduais.
Nós, Povos Tradicionais do Vale do RibeiralSP. que preservamos a natureza, porque é
da nossa cultura a relaçilo harmoniosa e de respeito com o meio ambiente. sofremOt!
quando as leis ambientais punitivas moditi<:.aratllnOSSO sistema econômico. noS!1Omodo
de vivcr e de produzir. Sofremos perseguições, fomos multados. fomos criminalizadoll
e, muitas vezes. para fazer nossa plantação de subsistência, a Ii",,emos na clandestinidade
e ainda agora. qUlIndo sai 11licença ambiental para o plantio. sai IItrasada. depois do
perfudo de plllnlio,
Nilo IIccitamos que "o Governo Estadual. sem ao menos cumprir a Convenção 169 da
OIT (Decreto n° 5.501/04), do qllal o Brasil é signatário. que obriga que a popullIção
envolvida seja consultada.. agofll coloque em risco a fauna.. flora e nós mesmos,
Populaçôes Tradicionais.

Um Governo que não respeita aS PopulaÇ\'lcs Tradicionais e a própria ConslÍtuiçAo
Federal, que não regularilll seUlI territórios, que nlo desintrusa terceiros vcm agora,
sancionar uma lei para que \.'Illpresas privadas luerem em cima da nossa riquclll por nós.
tantos unos preservada, não mcrecc nosso respeito,
NÃO Â PRIVA T/ZAçAo DOS PARQUES. CAVERNAS
E IJNlf>ADES DE CONSHRVAÇAo!

Eldorado. 04 de julho de 2.016.
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MANIFESTAÇÃO
DE APOIO Á REPRESENTAÇÃO
CONTRA A APROVAÇÃO DA UI QlJE PRIVA TlZA
OS PARQUES f.'LORESTAIS E~'TADUAIS

A ASSOCIAÇÃO REMANESCENTES
DE QUILOMBO DO BAIRRO ILHAS.
com sede no Quilombo Ilhas. d~vidamente inscrita no CNPJ sob o N" 18.703.028/000150. neste ato rel')l'esel1tado por scu coordenador, Sr. Jaime Dias OOS Santos, brasileiro,
casado, lavrador, portador da cédula de identidade RG. W 234.639-35 SSI'/SP e
C{'F/MF N° 144.297.988-72. residente e domiciliado fl{) Quilombo Ilhas. municlpio de
Barra do Turvo. CEP 11.955"()()O, mallif'cllul sçu 101111 apoio à Equipt' de Artleulllf41l c
AssC$sllria às Comunidades Negras - EAACONE •com sede à Rua Leôncio Marquc~
de FreilliS, 63 - CEP I 1.960·000. devidamente inscrita no CNI'J 11 07.023.227/0001 ·00.
bem como a IIsscSSOrilljurídica da COMISSÃO GUARANI \'V\'RlIPA
• CG\'.
ofgllniZilçào o que reúne () povo Guarani de todo sul c sudeste do pais e demuis
entidades que qucímm em conjunto. represclttar junto ao Procuradoria da Répública
em rel.ação a Lei n. 16.260, de 29 de junho de 2016. aprovaoo pela Asscmbleia
Legislativa c a sancionada pelo Governo ESlndulI1. Tal Lei visa prívatiZilr os parques
Ilorestais estaduais.
0

NI)S, Povos Tradiciouais do Vale do RibeimlSP, q\le pri.ltlel'\'amos a natuwLa, porque é
da nossa eultura a relaçiID bannonioslI e de respeito eom o meio ambiente. sofremos .
quando IIS leis ambientais punitiva'! modificaram nosso si!llema CCOllÔllllí:o, n<lSSO J;nod(l
de viver e de produzir. Sofremos perseguições, fomos multados, fornos eriminalizados
c, muilliS vezes, para fazer nossa plantaçilo d", subsistêncIa, a fizemos na elandestinidade
e aindll agora, quando sai a IiClnlÇA ambicntlll para o plantio, sai atrasada, depois do
período de plantio.
Não aceilllmos que o Governo Estadual. sem ao IUCIlOS cumprir a CQltvençto 169 da
OIT (D<.-creto nO 5.501/(4), do qual o Brasil é signatàrio, que obriga que 11 populaçàt)
envolvidll scja consultada, agora coloque em risço a fauna, flora c nós mesmos.
Populações Tradicíooais.

Um Governo que não respeita IIS Populaç&-s Tradicionais c a própria Ctlnstituiçlio
Federal, que não regulariZil seus territórios. que não desi.ntrusa terceiros vem agora,
saneionar uma lei para que empfl.'SaS privadas luerem em cima da nossa riquC'4 por nós.
tantos anos prescrvada, não merece nosso rcspcíto.
NÃO Á PRIVA T1zAçAo DOS PARQUES, CAVERNAS
E UNIDADES DE CONSERV AÇÃO!

Eldorado, 04 de julho de 2.016.
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POR.OO

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
GERAL DA REPÚBLICA

(I' C:ÂMAIl,\ I)E COORDI::NAÇÂO I::IU~V1SÁO .11()1'l'U,c;:ÓI~8INDIGENAS

Ministério Púbiíco

E COttWNIDADI::S ,'RADlCIONAIS

A1"ADE REUNIÃO NA ()t!CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO
No dh\ 1() (dezesseis) do mês de qOlito de 2016, a partir das lOh20min,
da

(ili

IU\

Saltl de Reuniões

Cânuuli de Coordenação e Revisão da Procuradoria Geral da Repóblic8, Bnlsnia (DF),

reuníraltlftse 8 Dl'. Luciano Mariz Maia, Subprocurador~Geral da Repóblicil, Coordemldor da

61\

Câl'llara de CO()J'(temlçãoe Revisãtlj Dr. Nívio de Freit.as Silva Filho, Subl,rocurador .•Oeral

dl:l

República, Coordenador da 4t! Câmara de Coordenação e Revisão, Dr. Wellington SarUiVtl,

Procurador Regional da República, COO1'dem,dorda Assessoria JurídicaCollstituciolU\i

do

POR, Ora. Maria Luin Orabu.cr, Procuradora Regional da República, Oustavo Kenner
Ajcant~m,! Procurador da República, Secretário Executivo da 611 CCR, os Srs. Maurício Ouetta
e Juliamr de Paula, Advogados representantes do Instituto Socioan,blental .. ISA. Sra. Júlia

Carvalho Navarfl", ASlessor,t Jurídica da COV, Sr. Rtldri,O Silva, Representante

dOIJ

Quilomboh"" Sr. Dauro Marcos do Pr••
do, representante dll C(uuunidilde Calçal'a Pescador, Sr.
David F. Martim, rcpresentante dll Comun.idllde lndísena Ouart\nl, Lucianél Ramos, Amdista
perichll em Antrol,ololh, dc) MPF, conf(')fIn~ lista em anexo. Secretariou a feunilo o servidor
Clodoaldo Sflb()ja Lbua.
r()fU111

objettl de discutisl1005 scgubltes tUAsuntos:

1 .",ReunlAo reforente l Roprolentaçio cootra a Lei Estadual do SP nll 12.260, de 2016,
quo au.toriza a privatlzaçlo de Unh.ladel de Conservaçlo

=

Após apref,lentações, pussou

~l

discussio do tema a scrcm abordlldoll. RCl,rcscntante dos calçarll!! informou quc () projeto de
lei cOllleçc)Ua ser discutidtl em 2014, e restou s~lneic'lUldc;l.l11f'C:ml10U que existem 25 I)~\fques
no I~stu(k) de sao Pllulo, objeto di! lei. Relatou '!UC ~@ houver ft. pf'ivatl~~lçraOdt\s unidades de
cOI1s~rvaçao, incl.ysl.ve em r~ld() de especuh\çâ() hnobUiárlfl, haverá muilo!íi pre.juí~oli às
comunidodes locais. O Ref,re~entl.lIl!.e d()s indísemul OUllranis informou que está ocorrendo /
gr~nd. desmolamento n. Mota AlI4.1i,,"_ ar.t8ndo quulru oomunldade.

,

Indlsc,/me.

t

- W~
)J'
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no Estado de SP, cuja autorização outorgada pela Lei para a exploração anM~Qillttt~~d?tM1I~
a consulta prévh\ e informada dos envolvidos. Registrou ainda a necessidade de preservur o
meio ambiente protegido, informando que o Estado de SP estaria tentando retirar as
comunidades indígenas das Unidades de Conservação, solicitando a necessidade de
observância da consulta das comunidades indígenas envolvidas. Informou ainda que existe
que a aprovação do projeto de lei pelos deputados estaduais flagrantemente contrariou a
Constituição na proteção do meio ambiente ecologicamente equilibrado. A Ora. Maria Luiza
informou que o problema refere-se à dupla afetação em decorrência da proteção ambiental e
da existência de comunidades tradicionais (indígenas, quilombolas e outras). Ressaltou ainda
que, além da problemática referente à dupla afetação, vem ainda a promulgação da lei que
possibilita a privatização de Unidades de Conservação (Parques Ecológicos). O Dr. Luciano
prestou esclarecimentos sobre a discussão do tema ao Dr. Nívio de Freitas, Coordenador da
4aCCR, bem como ao Dr. WelJington Saraiva, Assessor Jurídico Constitucional da PGR. A
Ora. Maria Luiza Grabner informou que, além da problemática da dupla afetação, que o
Estado de São não possibilita, a discussão prévia com as comunidades tradicionaisenvoividas,
por meio de consulta prévia, eiuformada, o Estado ainda aprova uma lei que possibilita a
privatização de Unidades de. Conservação, que prejudica as comunidades residentes na
localidade. Ressaltou a necessidade da realização de diálogo com as partes envolvidas, com
discussão prévia sobre as temáticas, com a participação da 4a CCR e 6a CCR. Relatou que
houve uma audiência pública que, no entanto, não foi divulgada de forma ampla, sem a
possibilidade de discussão aprofundada sobre o assunto em discussão, sem a participação dos
interessados e sem participação da União Federal. O representante dos quilombolas esclareceu
que as comunidades procuram trabalhar o turismo de base, o que, em tese, não seria
respeitado pelas empresas que participariam da privatização. O Dr. Maurício esclareceu que a
justificação da nova lei é que a base dela é incapacidade do próprio Estado de SP de gerenciar
as Unidades de Conservação, que seria contraditória com a justifiC<ltivaque consta no Projeto
no sentido de que fiscalizaria as empresas concessionárias. Registrou que o caso afetaria de
forma t1agrante o meio ambiente, e que uma vez sendo reconhecida a possibilidade de
privatização dns Unidades de Conservação, com concessão geral e irrestritn, isso se tornaria
um precedente para outms Unidades de Conservação nos demais Estados da Federação.
Relatou que a lei desconsiderou a existência de comunidades tradicionais nas Unidades de
Conservação no Estado de SP. Solicitou uma atenção especial com vistas a adoção de medidas

,"

//i
·.i

~i

Pd,4tl,
;;

" {
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que impeçam

li

consolidação dessa situação, tais como o ajuizamento de ADlvJgHrA~Qge~JÍRliço

lei, sem prejuízo da adoção de outras providências cabíveis. O Dr. Wellington Saraiva
ressaltou a necessidade de Se fornecer subsídios para a sustcnulção do ajuizamento de AOI,
tais como prova da ausência de realização de consulta prévia e informada das comunidades

demonstre a violação do direito ao meio ambiente, bem como em relação aos direitos das
comunidades tradicionais envolvidas. O Dr. Luciano ressaltou a possibilidade, além da
propositura de AOI, de haver uma atuação concreta extrajudicial com a participação da 4a
CCR e 6a CCR, oficiando aos órgãos e entes envolvidos, com a finalidade tentar solucionar a
controvérsia em discussão.
Encaminhamentos:
a) O ISA e demais ONGs apresentarão representação ao Exmo. Procurador Geral da
República, para análise da possibilidade de propositura de AOI; com assinaturas 'originais e
mais subsídios;

b) Oficiar ao Estado de São Paulo manifestando preocupação da 4l\ CCR e da 68CCR quanto à
implementação da Lei Estadual nO12.260/16, especialmente quanto à observância dos direitos
de povos indígenas e outras comunidades tradicionais (quilombolas, caiçaras, entre outras),
bem como se há previsão de garantir direito de preferência de tais grupos nas concessões
florestais;

c) Solicitar à SEAP - pelo antropólogo Leonardo Leocádio - informações técnicas que
demonstrem a sobreposição das unidades de conservação (parques nacionais sob perspectiva
de concessão florestal) com terras indígenas e outras áreas de comunidades tradicionais;
d) Instaurar procedimento administrativo de acompanhamento e juntar os documentos anexos.
Encerrou-se a reunião às l1h50min;
~~~~~~~

Subprocurador-Geral da República
Coordenador da 68 Câmara de Coordenação e Revisão

tttLf:~.
1~1J1
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"~.,,

NfvIODEFIlEFfAS

Subprocurador~Genll

Ministério Público

SILVAFILHO
da República

Procurador Regional da República
urídico Constitucional

da PGR

1

Procura ora Regional da República

Representante do Instituto Socioambiental

- ISA

JUUANA DE PAULA
Representante do Instituto Socioambiental

- ISA

~
4

.P<f)f.t,
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Coordenador da 4a Câmara de Coordenação e Revisão,
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{ (I (1IÜ?'A)~

_

~'LIA CAR~ALHO NAVARRA

Ministério Público

Representante dos Quilombolas

.kc;~

~j)CW/l;P

).a!~

DAURO MARCOS DO PRADO
representante da Comunidade Caiçara Pescador

\ """j
\ ~

/"

'Í7(V'-'

/~

DAVID F. MARTIM

representante da Comunidtlde lndfgem\ Guarani

LUClANA RAMOS
Analista pericial em Antropologia do MPF

5
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Folha n° 3t
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE S~nfs%:W6-f:tblico
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
PROTOCOLADO n!! 26.803/2017
TERMO DE CONCLUSÃO

Mileide Servilha, Oficial de Promotoria,

faço estes au

s

nclusos ao

Exmo. Sro. Dr. Nilo Spinola Salgado Filho, DO. Subprocurador-Geral

de

Justiça Jurídico.

~

UV1J,frr\( ~rHlV\~r

~lMÀ ~

LVtftA.,~.Q

~cVMl-L ~
(v\. ,

f&.2foD( 4L

~

AL

Jkr~

~

Procurador de J stIça

VVt:

4~{

1~_Q(;;.201~

W8l1ace Paiva Marti s Junior

ifi~~
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Aos 08 dias do mês de março de 2017, eu

Assinatura/Certificação do documento PGR-00457338/2017 OFÍCIO nº 4027-2017
Signatário(a): VERSIANI GARCIA MARQUES
Data e Hora: 17/11/2017 09:37:11
Autenticado com login e senha
Acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave EBEF82CD.27982BA1.D4548AD5.DEFE06D0
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DErgiÃiomA~
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
SUBPROCURADORIA

GERAL DE JUSTIÇA JURÍDICA

RECEBIMENTO

Aos

2

de

março

de

2017,

recebi

este expediente

na

secretaria

da

Subprocuradoria Geral de Justiça Jurídica.

CERTIDÃO DE OBJETO

(

Aos 21 de março de 2017, certifico e dou fé que o presente procedimento tem
como objeto a análise da constitucionalidade da lei 16.260, de 29 de junho de
201 6, do Estado de São Paulo, autoriza a Fazenda do Estado a conceder a
exploração

de serviços ou o uso, total

ou parcial,

de áreas em próprios

estaduais.

CERTIDÃO DE PESQUISA

Aos 21 de março de 2017,

certifico

e dou fé que não localizei

nenhum

procedimento cujo objeto abarque os atos normativos acima referidos.

REMESSA

Aos 21 de março de 2017, remeto o presente protocolado para autuação com
posterior distribuição e abertura de conclusão.

AI
Oficial de Promotoria

Rua Riachuelo, 115 - 8° andar - Sala 820 - Centro - São Paulo - SP - CEP 01007-904
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
SUBPROCURADORIA

GERAL DE JUSTIÇA JURÍDICA

Protocolado nO 26.803/17

Aos 26 de abril de 201 7, recebi este protocolado
na
Subprocuradoria Geral de Justiça Jurídica, devidamente autuado.

secretaria

da

DISTRIBUiÇÃO
Aos 26 de abril de 2017, distribui o presente procedimento, ordinariamente,
110 Promotor de Justiça Assessor.

ao

CONCLUSÃO
Aos 26 de abril de 201 7, faço os autos conclusos ao 110 Promotor de Justiça
Assessor.

AlexL:..ion
Oficial de Promotoria

(

\

Rua Riachuelo, 115 - 8° andar - SaIa 820 - Centro - São Paulo - SP - CEP 01007-904
subo!!i.iuridicos(Q)mnsn~mn~hT _ 11 111 Q_Qh7h
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORIA

GERAL DE JUSTIÇA
GERAL DE JUSTIÇA JURíDICA

Protocolado n. 26.803/17
Interessado:
Comissão Guarani Yvyrupa - CGY, Equipe de Articulação e
Assessoria às Comunidades Negras do Vale do Ribeira - EAACONE, Conselho
Indigenista Missionário e Instituto Socioambiental (ISA)
Objeto: Análise da constitucionalidade da lei 16.260, de 29 de junho de 2016,
do Estado de São Paulo, autoriza a Fazenda do Estado a conceder a exploração
de serviços ou o uso, total ou parcial, de áreas em próprios estaduais.

De ordem,

determina-se

a

realização

das

seguintes

diligências:
(

1) Oficie-se ao Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de
São Paulo para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente:
a) manifestação sobre a constitucionalidade da lei 16.260, de 29 de
junho de 2016, do Estado de São Paulo, autoriza a Fazenda do
Estado a conceder a exploração de serviços ou o uso, total ou
parcial, de áreas em próprios estaduais;
b) informações sobre as providências que serão tomadas;
c) informações sobre sua vigência e eventuais alterações;
d} remessa de seu texto e cópia de seu processo legislativo;
2) Oficie-se ao Governador

do Estado de São Paulo para que, no

prazo de 15 (quinze) dias, apresente:
a) manifestação sobre a constitucionalidade da lei 16.260, de 29 de
junho de 2016, do Estado de São Paulo, autoriza a Fazenda do
Estado a conceder a exploração de serviços ou o uso, total ou
parcial, de áreas em próprios estaduais; e
b} informações sobre as providências que serão tomadas.
Os
representação

ofícios

deverão

de fls. 02/19

ser

instruídos

com

e deste despacho.

Rua Riachuelo, 115 - 8" andar - Sala 820 - Centro - São Paulo - SP - CEP 01007-904
subpgj.iuridicosíalffiosn.mn.hr
- 11 111 Q_Qh7h

cópia

da
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORIA

GERAL DE JUSTIÇA

SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA JURÍDICA

Oficio nO 1611/17 - JUR
Protocolado nO26.803/17. - MP
(Favor usar esta referência)

SENHOR GOVERNADOR

Cumprimentando

cordialmente

Vossa

Excelênciç, solicito que

apresente manifestação sobre a c;onstitudonalidade da lei n. 16.260,
~

de 29 de junho de 2016, do Estado de São Paulo, que
autoriza
.
.

a

Fazenda do Estado a conceder a exploração de serviços ou o uso, total
ou parcial, . de' óreas em próprios estaduais,
,
/

-

bem como informações

sobre as providências que serão tomadas.
Prevaleço-medo

oportunidade para externar a Vossa Excelência

protestos de elevada estima e apr

.

\

ggio Smonio
rol de Justiça

ExcelentíssimoSenhor
Di. GERALDO ALCKMIN
DO. Governador do Estado de São Paulo
Av. Morumbi, 4.500 - Palócio do Governo
CEP05650-905

'São Poulo/SP
pfa

Rua Riachuelo, 115 - 8° andar - SãoPaulo - SP - CEP: 01007-904 .
Telefones (011) 3119-9811-fax (on) 3119-9616
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São Paulo, 27 de abril de 2017.
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORIA

GERAL DE JUSTIÇA

SUBPROCURADORIA-GERAL

DE JUSTIÇA JURÍDICA

São Paulo, 27 -de abril de 2017.

Protocolado nO 26.803/2017 - MP
(Favor usar estas referências)

SENHOR PRESIDENTE DA ASSEMBlEIA
(

-(I

Cumpriment.ando cordialmente

,

solicito que apresente

manifestação

Vossa Excelência,

sobre o constitucionalidade

da lei n.

16.260, de 29 de junho de 2016, do Estado de São, Paulo, que autoriza a
Fazenda do Estado o conceder a exploração
pardal,

de áreas

em próprios estaduais,

de serviços ou o uso/total

ou

bem como informações sobre as

providências que serão tomadas; sobre a vigência e eventuais alterações

da

lei referida; e remessa de seu texto e cópia de seu pr?cesso 'legislativo.
Prevaleço,:,me ,da oportunidade

para externar

Vossa Excelência protestos de elevada ~stima e apreço.
\

9910 Smanio
ai de Justiça

Ao Excelentíssimo Senhor
Doutor Cauê Macris

,

DO. Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo
Avenida Pedro Álvares Cabral, n° 201
CEP:04097-900

SÃO PAULO/SP
pfu

Rua Riachuelo, 115 - 80 andar - sala 849 - São Paulo - SP - CEP:Ol007-904
Telefones (011) 3119-9615 - fax (011) 3119-9616

'

a
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Oficio nO 1596/17 - JUR
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORIA

GERAL DE JUSTIÇA

Protocolado n. 26.803/2017

JUNTADA

Aos 21 dias do mês de iunho de 2017, junto aos autos as
informações enviadas pela A embleia Legislativa do Estado de São
Paulo às fls. 44/58. Eu, -,---'-"+-t-7'-T------'
Lopez, Oficial de Promotori

Juliana Fortes de Oliveira
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SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA JURÍDICA
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ASSEMBLEIA LEGISlATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Ofício nO48-1/2017/PA
Ref.: Ofício n° 1596/17-JUR
Assunto: Lei estadual n° 16.260, de 29 de junho
de 2016
li
\ I

Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral de Justiça,

Cl

Tenho a honra de dirigir-me a Vossa
Excelência, para o fIm de encaminhar a anexa MANIFESTAÇÃO acerca da
constitucionalidade da Lei estadual nO16.260, de 29 de junho de 2016,
bem como as demais informações solicitadas, inclusive a íntegra de processo
legislativo em mídia digital.
Na oportunidade, renovo os meus protestos de
elevada estima e consideração.

"

Ao Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral de Justiça
DOUTOR GIANPAOLO POGGIO SMANIO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROTOCOLO: 0072260/17
Da t a
: 20/06/2017
.
Hora:11:3613
Local

de Entrada:.

SUBAREA DE APOIO ADMIN.-

()~

PROTOCOLO GERAL

Assunto:

RESPOSTA DE OF r CIO
Interessado:

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SAO PAULO

14050502
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São Paulo, 06 de junho de 2017.
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ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA
DO ESTADO
Palácio 9 de Julho
PROCURADORIA

DE SÃO PAULO

Lei estadual n° 16.260/2016.

Senhor Procurador-Geral

ele Justiça:

Cuida-se de expediente alicerçado em representação
subscrita por diversas entidades da sociedade em conjunto com a Defensoria
\\

Pública

do

Estado

de

São

Paulo

no

Vale

do

Ribeira

pela

inconstitucionalidade da Lei estadual n. 16.620, de 29 de junho de 2016, 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".
Salvo melhor juízo, a hipótese é de arquivamento In
limine deste expediente.

2
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INFORMAÇÕES
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ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA
Palácio

DO ESTADO
9 de Julho

DE SÃO PAULO

PROCURADORIA

entre a norma estadual indigitada com a Carta da República. Não é por
acaso que no petitório inaugural, o requerimento final dirige-se à (sic)
"Procuradoria-Geral

da

República

para

que

se

analise

a

constitucionalidade, a validade e a regularidade da Lei Estadual n.
16.260/2016".
Nesse

contexto,

adotando-se

como

parâmetro

de

controle a Constituição Federal como buscam os requerentes, aliás, que
sequer esclareceram em seu arrazoado em que medida a norma local estaria
em confronto com a Carta Estadual!, de sorte que apenas mencionaram an
passant alguns de seus dispositivos, a competência para julgamento de
eventual demanda é do E. STF e a legitimidade para deflagrar o processo
adjetivo do Sr. Procurador-Geral da República (ex vi do artigo 102, inciso
I, "a" e artigo 103, inciso VI, todos da CP).
A jurisprudência é tranquila nesse diapasão:

o

que se revela essencial reconhecer, em tema de

controle

abstrato

de

constitucionalidade,

quando

instaurado perante os Tribunais de Justiça dos Estadosmembros ou do Distrito Pederal e Territórios, é que o
único

instrumento

normativo

revestido

de

I Vide artigo 74, inciso VI, da Constituição do Estado de São Paulo que estabelece a competência do E.
TJ/SP para "a representacão de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estadual ou municipal,
contestado em face desta Constituicão, o pedido de intervenção (...)"

3
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De fato, os representantes alegam hipotético conflito
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ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA
Palácio

DO ESTADO

DE SÃO PAULO

9 de Julho

PROCURADORIA

para

esse

específico

efeito,

é,

somente, a Constituição estadual ou, quando for o
caso, a Lei Orgânica do Distrito Federal, jamais, porém,
a própria Constituição da República.
Cabe acentuar, neste ponto, que esse entendimento
tem o beneplácito do magistério doutrinário

((

ALBERTO

DA VID

ARAÚJONIDAL

(LUIZ

SERRANO

NUNES JÚNIOR, "Curso de Direito Constitucional",
p. 64/65, item n. 7.5, 9a ed., 2005, Saraiva; JOSÉ
AFONSO DA SILVA, "Comentário

Contextual

à

Constituição", p. 591, item n. 6, 2005, Malheiros;
ALEXANDRE DE MORAES, "Constituição do Brasil
Interpretada",

p. 1.523/1.526, item n. 125.5, e p.

2.168/2.172, itens n.s 1.15 e 1.17, 8a ed., 2011, Atlas,
v.g.), cuja orienta~ão. no tema. adverte. tratando-se de

controle normativo abstrato no plano local. Que apenas a
Constitui~ão estadual (ou. quando for o caso, a Lei
Orgânica do Distrito Federal) Qualifica-se como pauta de
referência ou como paradigma de confronto. para efeito
de fiscalização concentrada de constitucionalidade de leis
ou atos normativos locais. sem possibilidade, no entanto,
de erigir-se a própria Constituição da República como
parâmetro de controle nas ações diretas

ajuizadas,

4
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LEGISLATIVA
DO ESTADO
Palácio 9 de Julho
PROCURADORIA

ori2"inariamente.

perante

DE SÃO PAULO

os

Tribunais

de

Justiça

estaduais ou do Distrito Federal e Territórios.
Essa percepção do alcance da norma inscrita no art.
125, § 2°, da Constituição, por sua vez, reflete-se na
jurisprudência constitucional gue o Supremo Tribunal
Federal firmou na matéria ora em análise. sempre

((

salientando

que. em tema de fiscalização

abstrata

perante os Tribunais de Justiça locais. o parâmetro de
controle a ser invocado (e considerado) nas ações diretas
somente pode ser a Constituição do próprio Estadomembro e não a Constituição da República (RTJ 135/12
- RTJ 181/7 - RTJ 185/373-374, v.g.), ainda que a
Carta local haja formalmente

incorporado,

ao seu

texto, normas constitucionais federais de observância
compulsória

por parte das unidades federadas (RTJ

147/404, ReI. Min. MOREIRA ALVES - RTJ 152/371373, ReI. Min. NÉRI DA SILVEIRA - RTJ 158/3, ReI.
Min. MOREIRA ALVES - RTJ 177/1084, ReI. Min.
MOREIRA ALVES - RTJ 183/936, ReI. Min. ILMAR
GALVÃO - ADI 1.529-QOIMT, ReI. Min. OCTA VIO
GALLOTTI - ReI 526/SP, ReI. Min. MOREIRA ALVES
- ReI 1.701- -MCIRJ, ReI. Min. CELSO DE MELLO Rcl2.129-AgRlSP, ReI. Min. NELSON JOBIM):

5
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ASSEMBLEIA

