Qualquer que sejam os efeitos da consulta, esta se difere da audiência pública e da oitiva constitucional, na medida em que tem como fundamento a autodeterminação, entendida como a possibilidade de os próprios povos indígenas decidirem
seus destinos.
Ilustrativamente, a OIT, em observação individual dirigida ao Governo brasileiro em 2012, concluiu que as reuniões conduzidas com os povos indígenas durante o
licenciamento da UHE Belo Monte não estão de acordo com os requisitos da C169,
pois não permitiram que os povos indígenas definissem suas prioridades:
[l]a Comisión estima que, según la documentación y la información
suministrada por el Gobierno, los procedimientos llevados a cabo
hasta ahora sin bien fueron amplios no reúnen los requisitos establecidos en los artículos 6 y 15 del Convenio tal como fueron descriptos
más arriba y tampoco demuestran que se haya permitido a los pueblos indígenas participar de manera efectiva en la determinación de
sus prioridades de conformidad con el artículo 7 del Convenio85.

Considerando que a autodeterminação é o núcleo do direito à consulta (e sendo este exatamente o seu principal traço distintivo em relação às outras formas de
participação), um procedimento só será consulta prévia se permitir, em maior ou menor grau, que os povos indígenas tenham controle sobre os seus próprios destinos.

Conclusão
O estudo individualizado da audiência pública, oitiva constitucional e consulta
prévia permitiu identificar aspectos comuns entre os institutos, que podem ser
resumidos na necessidade do viés intercultural: respeito à organização social,
cosmologia, temporalidade, língua, locais sagrados dos povos indígenas, etc.
Como visto acima, é pacífica a distinção entre audiência pública e consulta
prévia na doutrina e jurisprudência internacional. No que diz respeito à consulta
prévia e à oitiva, todavia, a diferenciação permanece controvertida. A advogada
Isabela Figueroa, por exemplo, defende que a oitiva é uma modalidade específica de
consulta prévia:
[l]a Constitución brasilera determina que el aprovechamiento de
85

OIT. Conferencia Internacional del Trabajo, 101.ª reunión, 2012. Informe de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, Informe III (Parte 1A). Genebra: OIT,
ILC.101/III/1ª, 2012, p. 1035.
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los recursos hídricos en tierras indígenas, así como la
prospección y la exploración de los minerales en aquellas
tierras, sólo pueden ser realizadas con la autorización del
Congreso Nacional, en los términos del § 3º de su artículo 231.
El Congreso Nacional, a su vez, tiene el deber (y la
competencia exclusiva) de consultar a las comunidades
potencialmente
afectadas
antes
de
autorizar
tales
86
emprendimientos .
Tal posicionamento está assentado mais em constatações pragmáticas que
propriamente jurídicas: se o Governo brasileiro nunca realizou uma única consulta
nos moldes do que determina a C169, torna-se muito difícil sustentar politicamente
dois momentos participativos, sobretudo considerando a “urgência” com que o
Governo Federal vem implementando seus projetos prioritários.
No entanto, juridicamente a confusão entre os institutos não tem fundamento.
Como largamente discutido, os principais aspectos da audiência pública, oitiva
constitucional e consulta prévia – como sujeitos, fundamento jurídico, momento,
finalidade, efeitos jurídicos, etc. – são distintos (Vide Anexo 1). Não há
sobreposição. O respeito a esses três direitos contribui para que o Brasil se
desenvolva de forma intercultural, pois o desenvolvimento que se faz sem ou contra
os povos indígenas viola a Constituição.

86

FIGUEROA, Isabela. “El Convenio 169 de la OIT y el deber del Estado brasilero de consultar a los
pueblos indígenas e tribales” In LA TORRE, Lily. La Consulta Previa con los Pueblos Indígenas:
legislación y jurisprudencia en Brasil, Colombia, Ecuador y Perú. Quito: Red Jurídica para la Defensa
de la Amazonía, 2009, p. 32-33.
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Anexo 1. Quadro comparativo: Audiência Pública, Oitiva Constitucional e Consulta Prévia.
Audiência pública

Legislação

Constituição
Federal,
artigo 225, §1º, IV; Lei
9784/99;
Resoluções
CONAMA 001/86 e
009/1987.

Sujeitos

Sociedade civil de modo
geral, o que inclui povos
indígenas, comunidades
quilombolas
e
comunidades
tradicionais.

Condutor

Órgão
de
meio
ambiente responsável
pelo
licenciamento
ambiental
(Resolução
CONAMA 001/1986, art.
3º).

Oitiva constitucional

Consulta prévia

Constituição
Federal,
artigo 231, §3º.

Convenção 169 da OIT,
artigos 6 e 15 e
Declaração das Nações
Unidas sobre os direitos
dos povos indígenas,
artigos 18 e 19.

Povos indígenas.

Todos os sujeitos da
Convenção 169, quais
sejam povos indígenas,
comunidades
quilombolas
e
comunidades
tradicionais.

Congresso Nacional.

Órgão ou ente público
não
interessado
diretamente
na
execução de medida.
(C169, art. 6º, 1; CIDH,
Caso
del
Pueblo
Indígena Kichwa de
Sarayaku vs. Ecuador.
Sentencia Serie C Nº
245 del 27 de junio de
2012, p. 61-62).

O empreendedor não
participa
da
oitiva
constitucional,
que
ocorre exclusivamente
entre a comissão mista
designada
pelo
Congresso Nacional e
os povos indígenas.

É
permitida
a
participação
do
empreendedor apenas
em algumas etapas do
processo de consulta.

Participação do
empreendedor

Inexiste
impedimento
legal de participação do
empreendedor, desde
que o Órgão licenciador
conduza
toda
a
Audiência Pública.

Fundamento
jurídico

Direito à informação e à
participação.

Direito
ao
usufruto
exclusivo dos recursos
naturais e ao território.

Direito
autodeterminação.

Toda
atividade
modificadora do meio
ambiente
(Resolução
CONAMA 01/1986, art.
2º c/c art. 11, §2º).

Aproveitamento
dos
recursos
hídricos,
incluídos os potenciais
energéticos, e pesquisa
e lavra das riquezas
minerais
em
terras
indígenas.

Medidas administrativas
e legislativas suscetíveis
de afetar determinada
comunidade (C169, art.
6º, 1, a).

Hipóteses

Critério de

à
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Sempre que o órgão
licenciador
julgar
necessário e quando for
solicitado por entidade
civil ou pelo Ministério
Público
(Resolução
CONAMA 01/1986, art.
2º).

Localização em Terra
Indígena (interpretação
ampla a partir do
instituto do indigenato).

Afetação
a
direitos
coletivos
de
uma
comunidade
culturalmente
diferenciada (C169, art.
6º, 1, a).

Momento

Após o recebimento do
RIMA
pelo
Órgão
licenciador (Resolução
CONAMA 01/1986, art.
2º, §1º).

Após o EIA e antes de o
Congresso
Nacional
editar
o
Decreto
Legislativo autorizador
(TRF1 Embargos de
Declaração
na
Apelação
Cível
2006.39.03.0007118/PA.
Relator:
Desembargador Federal
Souza Prudente. Data:
14 de agosto de 2012).

Antes da autorização da
medida e desde as
primeiras etapas de
planejamento da obra,
inclusive durante o EIA
(C169, art. 6º, 1, a;
CIDH, Caso del Pueblo
Saramaka vs. Surinam.
Sentencia Serie C Nº
172 del 28 de noviembre
de 2007, p. 42; Caso del
Pueblo Indígena Kichwa
de
Sarayaku
vs.
Ecuador.
Sentencia
Serie C Nº 245 del 27
de junio de 2012, p. 64).

Metodologia

Será dirigida pelo representante do Órgão licenciador que, após a exposição objetiva do projeto e do seu respectivo
RIMA, abrirá as discussões com os interessados presentes (Resolução
CONAMA
01/1986, art. 3º).

O Congresso Nacional
deverá
compor
comissão mista para ir
ao território indígena
realizar
a
oitiva
(Constituição Federal,
art. 58, § 2º).

Procedimentos
apropriados, a serem
definidos pela própria
comunidade consultada
(C169, art. 6º, 1, a).

Finalidade

Expor aos interessados
o conteúdo do produto
em análise e do seu
referido RIMA, dirimindo
dúvidas e recolhendo
dos
presentes
as
críticas e sugestões a
respeito
(Resolução
CONAMA 01/1986, art.
1º).

Subsidiar a tomada de
decisão pelo Congresso
Nacional.

Chegar a um acordo e
conseguir
o
consentimento
acerca
das medidas propostas
(C169, art. 6º, 2).

Serve
de
base,
juntamente
com
o
RIMA, para a análise e
parecer
final
do
licenciador quanto à
viabilidade ambiental do
projeto
(Resolução
CONAMA, art. 5º).

Existem
três
posicionamentos
distintos: i) o Congresso
Nacional
não
está
vinculado à deliberação
dos indígenas; ii) nos
casos em que haverá
impacto agressivo, o

Consulta
ou
consentimento,
a
depender da natureza e
amplitude da medida
consultada.
A
Declaração
das
Nações Unidas sobre
direitos
dos
povos

incidência

Efeitos jurídicos

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 a5429773.7ca8c266.8e4754d7.dddd2645

Procedimento 1.34.001.000286/2016-55, Documento 44.1, Página 30

Inobservância

Invalidade da licença
concedida (Resolução
CONAMA 01/1986, art.
2º, §2º).

Congresso não poderá
autorizar
o
empreendimento; iii) a
manifestação
dos
indígenas condicionará
a
deliberação
do
Congresso Nacional.

indígenas prevê cinco
hipóteses em é exigido
o consentimento (artigos
Art. 10º; Art. 11, 2; Art.
28, 1; Art. 29, 2; Art. 32,
2).
A Corte IDH exige o
consentimento quando
se tratar de projetos
suscetíveis de causar
impactos profundos nos
direitos da comunidade
(CIDH, Caso del Pueblo
Saramaka vs. Surinam.
Sentencia Serie C Nº
172 del 28 de noviembre
de 2007, p. 44).

Inconstitucionalidade
formal
do
Decreto
Legislativo autorizador

Nulidade
autorização.

da
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PGR-00023831/2019

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
4A.CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO

- Meio Ambiente e Patrimônio Cultural OFÍCIO nº 19/2019- 4ª CCR
A Sua Excelência o Senhor
PAULO GUSTAVO GONET BRANCO
Secretário da Função Constitucional
Nesta

Ref.: 1) Ofício nº 50/2018 - GAB/PGR (PGR-00304601/2018); Nota Técnica 4ª CCR
nº 7/2018 (PGR-00702870/2018)

Assunto: Manifestação acerca dos limites às concessões em Unidades de Conservação

Senhor Secretário,

Cumprimentando Vossa Excelência, reporto-me ao Ofício nº 50/2018 GAB/PGR, para encaminhar a Nota Técnica 4ª CCR nº 7/2018, com manifestação acerca dos
limites às concessões em Unidades de Conservação.

Atenciosamente,
(assinado e datado digitalmente)
NÍVIO DE FREITAS SILVA FILHO
Subprocurador-Geral da República
Coordenador

PROCURADORI
A GERAL DA
REPUBLICA

Saf Sul Quadra 04 Conj. C, Asa Sul - Cep 70.050-900 - Brasília-DF
Tel. (61)3105.6075 - Email: 4ccr@mpf.mp.br
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PGR-00702870/2018

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
4ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO
- Meio Ambiente e Patrimônio Cultural ___________________________________________________________________________
NOTA TÉCNICA 4ª CCR nº 7/2018

Nota Técnica sobre os limites às concessões
em unidades de conservação.

1 INTRODUÇÃO
Trata-se de Nota Técnica em resposta Ofício nº 50/2018 – GAB/PGR, que versa
sobre a tramitação do Projeto de Lei nº 249/2013, convertido na Lei 16.260/2016 do Estado
de São Paulo, cuja finalidade é autorizar a Fazenda do Estado de São Paulo a conceder o uso
de áreas públicas inseridas em unidade de conservação.
Em razão da existência desse ato normativo, o Instituto Socioambiental e outras
organizações apresentaram uma representação pela inconstitucionalidade da mencionada lei,
já que não houve consulta prévia às comunidades indígenas, quilombolas, caiçaras e caboclas
afetadas, entre outras causas valorosas.
Pela correlação de temas, a presente nota técnica também aborda a questão das
parcerias público-privadas para aproveitamento econômico sustentável de unidades de
conservação, veiculado no Ofício nº 117/2018 – 4ª CCR, oriundo de caso relatado pela
Procuradoria da República no Município de Caxias do Sul.

2 DOS NOVOS REGRAMENTOS SOBRE A EXPLORAÇÃO DA INICIATIVA EM
UNIDADES DE CONSERVAÇÃO
Em 2017, o ICMBio elaborou uma proposta de medida provisória para acelerar
a modernização da gestão das unidades de conservação com maior segurança jurídica, com o
intuito de dirimir os problemas jurídicos que impediriam uma ação mais assertiva e
abrangente por parte dos órgãos e entidades incumbidos de executar essa política.
Segundo a anexa Nota Técnica nº 6/2017/PFE da autarquia, era esperado
aproximar o uso público de unidades de conservação do seu pleno potencial, com expressivos
ganhos ambientais e econômicos para o país. Isso com fundamento no alegado potencial
turístico dessas áreas, que estaria subaproveitado.
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Os dados apresentados pelo ICMBio davam conta de que, no ano de 2016,
foram registrados cerca de 8 milhões e trezentos mil visitantes nas unidades de conservação
federais, dos quais mais da metade, aproximadamente 4,4 milhões, concentrados apenas no
Parque Nacional da Tijuca e no Parque Nacional do Iguaçu, justamente duas das unidades de
conservação federais que já possuem uma infraestrutura mais robusta de uso público, fruto de
parcerias com a iniciativa privada. Das 327 unidades de conservação federais, apenas 14
cobram ingressos dos usuários.
Não há dúvida de que o turismo ou a visitação pública em unidades de
conservação tem amparo e até incentivo na nossa ordem jurídica (art. 225, §1º, VI, da CR e
art. 4º, XII, da Lei 9.985/2000 - SNUC, para dar alguns exemplos).
A lei que cria o ICMBio prevê como uma de suas atribuições “promover e
executar, em articulação com os demais órgãos e entidades envolvidos, programas
recreacionais, de uso público e de ecoturismo nas unidades de conservação, onde estas
atividades sejam permitidas” (art. 1º, V, da Lei 11.516/2007).
O próprio ICMBio admite seu fracasso em levar a efeito, por seus próprios
meios, programas recreacionais de uso público e de ecoturismo nas unidades de conservação,
apresentando como justificativa as amarras burocráticas e a escassez de recursos humanos e
orçamentários.
Para contornar esse quadro, a autarquia já vem buscando parcerias com a
iniciativa privada, por meio do instituto da concessão de uso. Mas o ICMBio entende que a
outorga ao setor privado da exploração do uso público em unidades de conservação carece de
uma legislação própria, que lhe dê segurança jurídica e discipline suas especificidades. Vê-se
claramente que a ideia era ultrapassar os limites da mera concessão para que as possibilidades
do uso público em unidades de conservação fossem alçadas a um outro patamar. Apesar de
não se poder perder de vista os interesses da conservação da biodiversidade e educação
ambiental, há notável busca pelo chamado “desenvolvimento econômico sustentável, numa
relação de simbiose da qual todos saem ganhando”.
Essa legislação própria para a atuação da iniciativa privada em unidades de
conservação em relação ao chamado “uso público” teria o condão de definir claramente a
modalidade de licitação exigida, ao invés da aplicação imprecisa da Lei 8.987/95 e Lei
8.666/93.

Trataria do prazo e prorrogação contratual dessas outorgas, inspirada na Lei

13.334/2016, que criou o Programa de Parcerias de Investimentos – PPI. Disciplinaria o
“contrato de uso público”, com suas especificidades, assim como, por exemplo, a previsão do
custeio, pelo contratado, de ações e serviços de apoio à conservação, proteção e gestão da
unidade de conservação, assim como o fornecimento, ao Instituto Chico Mendes, de número
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predefinido de gratuidades.
Acabou que foi editada a Medida Provisória 809 em 1º de dezembro de 2017,
posteriormente convertida na Lei 13.668/2018, de 28 de maio de 2018. Assim, foi alterada a
Lei 11.516/2007, de criação do ICMBio, para incluir o seguinte:
“Art. 14-C. Poderão ser concedidos serviços, áreas ou instalações de
unidades de conservação federais para a exploração de atividades de
visitação voltadas à educação ambiental, à preservação e conservação do
meio ambiente, ao turismo ecológico, à interpretação ambiental e à
recreação em contato com a natureza, precedidos ou não da execução de
obras de infraestrutura, mediante procedimento licitatório regido pela Lei
nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995.
§ 1º O edital da licitação poderá prever o custeio pelo contratado de ações
e serviços de apoio à conservação, à proteção e à gestão da unidade de
conservação, além do fornecimento de número predefinido de gratuidades
ao Instituto Chico Mendes e de encargos acessórios, desde que os custos
decorrentes dos encargos previstos no edital sejam considerados nos
estudos elaborados para aferir a viabilidade econômica do modelo de uso
público pretendido.
§ 2º As gratuidades definidas em edital deverão ser utilizadas com o
objetivo de promover a universalização do acesso às unidades de
conservação, incentivar a educação ambiental e integrar as populações
locais à unidade de conservação.
§ 3º Será dispensado o chamamento público para celebração de parcerias,
nos termos da Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, com associações
representativas das populações tradicionais beneficiárias de unidades de
conservação para a exploração de atividades relacionadas ao uso público,
cujos recursos auferidos terão sua repartição definida no instrumento de
parceria.
§ 4º O ato autorizativo exarado pelo órgão gestor da unidade de
conservação para a instalação e operação das atividades de que trata o
caput deste artigo dispensa, com a anuência do Ibama, outras licenças e
autorizações relacionadas ao controle ambiental a cargo de outros órgãos
integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente (Sisnama), exceto
quando os impactos ambientais decorrentes dessas atividades forem
considerados significativos ou ultrapassarem os limites territoriais da zona
de amortecimento.”

Da novel legislação, extrai-se estreme de dúvidas que:
1) todas as concessões são “voltadas à educação ambiental, à preservação e
conservação do meio ambiente, ao turismo ecológico, à interpretação ambiental e à recreação
em contato com a natureza”, havendo a supremacia do interesse ambiental sobre o econômico,
devendo a outorga, naturalmente, ser compatível com as finalidades da unidade,
consubstanciadas, por exemplo, no plano de manejo;
2) privilegiou-se a celebração de parcerias, nos termos da Lei 13.019/2014,
com associações representativas das populações tradicionais beneficiárias de unidades de
conservação para a exploração de atividades relacionadas ao uso público, o que está em
consonância com as já existentes parcerias público-comunitárias (a consulta prévia, livre e
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informada, às comunidades tradicionais em todos os casos de concessões ou parcerias é
tratado em seguida).
Único edital que já saiu com base no novo modelo até a presente data é a
Concorrência n. 1, de 26 de setembro de 2018, para “Concessão de serviços de apoio à
visitação, ao turismo ecológico, à interpretação ambiental e à recreação em contato com a
natureza no Parque Nacional do Pau Brasil (BA), incluindo os seguintes serviços obrigatórios:
cobrança de ingressos; transporte interno, estacionamento de veículos na Sede e na Jaqueira;
lanchonetes na Sede e na Jaqueira; loja de conveniência na Sede; espaço do ciclista; centro de
visitantes, espaço de campismo, tirolesa e passarelas suspensas, com ônus para o
concessionário de adequação das estruturas físicas necessárias, em consonância com os
requisitos contidos neste edital e anexos, a ser remunerada por meio da exploração dos
referidos

serviços

e

por

Receitas

Adicionais”

(http://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/edital/edital_concorrencia_01_2018_concess
ao_de_servicos_parna_pau_brasil.pdf).
Note-se que a novel legislação também tratou de temas complexos como o da
possibilidade de contratação de instituição financeira para gerir os recursos de compensação
ambiental e o da ampliação das hipóteses de contratação de pessoal por tempo determinado.
Esses temas fogem do objeto da presente nota técnica, mas foram enfrentados pelo nosso
Grupo de Trabalho na participação nos debates sobre a MP 809 no Senado Federal, no dia 21
de março de 2018.

3 DA

QUESTÃO

CONSTITUCIONAL:

SUPREMACIA

DO

INTERESSE

AMBIENTAL E DIREITOS DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS
O apelo à solução por meio de terceirizações e privatizações é recorrente. É
muito pouco crível que o problema da falta de implementação da unidades de conservação no
país possa ser resolvido pelas concessões. A própria prática já mostra que os olhos da
iniciativa privada não são voltados para todas as unidades de conservação, mas para as
verdadeiras “joias” do turismo nacional. Assim é que, dos 8 milhões e trezentos mil visitantes
nas unidades de conservação federais em 2016, mais da metade se concentrou no Parque
Nacional da Tijuca e no Parque Nacional do Iguaçu. E não só porque essas UCs possuem
parcerias com a iniciativa privada. O fato de serem destinos turísticos famosos há muito
tempo também influencia, o que, em verdade, explica terem despertado o interesse privado.
A conveniência da regulamentação específica das concessões em unidades de
conservação ou da implementação dessa política pelo ICMBio não são sindicáveis pelo
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Ministério Público. Já outras questões afetas à execução dessa política devem ser objeto de
atenção na atuação do MPF, como as da supremacia do interesse ambiental e dos direitos das
comunidades tradicionais.
Quanto à supremacia do interesse ambiental - que decorre do direito
fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, plasmado no art. 225 da
Constituição da República -, as alterações legislativas não deixam dúvida.

Todas as

concessões são “voltadas à educação ambiental, à preservação e conservação do meio
ambiente, ao turismo ecológico, à interpretação ambiental e à recreação em contato com a
natureza”.
O que se deve consignar é que essa compatibilidade da outorga com as
finalidades da unidade, de modo a favorecê-las, há que estar devida e formalmente analisada.
Neste diapasão, é inconcebível qualquer outorga antes de elaborado o plano de manejo da
unidade.
Já quanto aos direitos das comunidades tradicionais, não basta a novel
legislação privilegiar a celebração de parcerias, nos termos da Lei 13.019/2014, com
associações representativas das populações tradicionais beneficiárias de unidades de
conservação para a exploração de atividades relacionadas ao uso público.

As parcerias

público-comunitárias merecem atenção do MPF, mas há direitos a serem respeitados, tanto
das populações tradicionais beneficiárias de unidades de conservação, como de qualquer outra
comunidade tradicional impactada.
No caso de populações tradicionais beneficiárias de unidades de conservação,
que participem do conselho gestor da unidade, as questões devem ser tratadas ali. Todavia, de
uma forma geral, deve haver a consulta prévia, livre e informada, às comunidades tradicionais
em todos os casos de concessões ou parcerias.
Apesar de recomendável, a consulta prévia não precisa necessariamente estar
prevista em nenhuma legislação infraconstitucional sobre concessões em unidades de
conservação. Por ter sede em tratado internacional de direitos humanos, internalizado no
Brasil, não pode ser revogado ou derrogado no plano infraconstitucional:
“Artigo 6º
1. Ao aplicar as disposições da presente Convenção, os governos deverão:
a) consultar os povos interessados, mediante procedimentos apropriados e,
particularmente, através de suas instituições representativas, cada vez que
sejam previstas medidas legislativas ou administrativas suscetíveis de afetálos diretamente”
(Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, internalizada
pelo Decreto 5.051, de 19 de abril de 2004)
“Esse caráter supralegal do tratado devidamente ratificado e internalizado
na ordem jurídica brasileira — porém não submetido ao processo
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legislativo estipulado pelo art. 5º, § 3º, da CF/1988 — foi reafirmado pela
edição da Súmula Vinculante 25, segundo a qual “é ilícita a prisão civil de
depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito”. Tal verbete
sumular consolidou o entendimento deste Tribunal de que o art. 7º, item 7,
da CADH teria ingressado no sistema jurídico nacional com status
supralegal, inferior à CF/1988, mas superior à legislação interna, a qual
não mais produziria qualquer efeito naquilo que conflitasse com a sua
disposição de vedar a prisão civil do depositário infiel. Tratados e
convenções internacionais com conteúdo de direitos humanos, uma vez
ratificados e internalizados, ao mesmo passo em que criam diretamente
direitos para os indivíduos, operam a supressão de efeitos de outros atos
estatais infraconstitucionais que se contrapõem à sua plena efetivação.”
(ADI 5.240, voto do rel. min. Luiz Fux, P, j. 20-8-2015, DJE 18 de 1º-22016)

Note-se que, em caso de sobreposição de unidade de conservação com terras
indígenas ou quilombolas, incide disciplina própria e todas as questões deverão ser
desenvolvidas sob a égide da gestão conjunta.
4 LEI 16.260/16 DO ESTADO DE SÃO PAULO
A Lei Estadual 16.260/2016 autoriza a Fazenda do Estado de São Paulo a
“conceder a exploração de serviços ou o uso, total ou parcial, de áreas em próprios estaduais
que especifica e dá outras providências correlatas”. A referida lei prevê expressamente a
concessão em unidades de conservação:
“Artigo 3º - As concessões a que se refere o artigo 1º desta lei ficam
condicionadas ao caráter remunerado e ao interesse público e, no caso de
Unidades de Conservação da Natureza, regidas pela Lei Federal nº 9.985,
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;
II - compatibilidade das atividades passíveis de exploração econômica com
os objetivos da Unidade de Conservação, conforme disposto no Plano de
Manejo;
III - 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 nº 60.302, 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.”
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Vê-se que a lei prevê a supremacia do interesse ambiental, com a exigência de
compatibilidade da concessão com os objetivos da unidade e existência de plano de manejo.
Ainda, há a previsão de oitiva do conselho da unidade. Olvida, porém, da consulta prévia,
livre e informada, a populações tradicionais eventualmente impactadas.
Nesse sentido, noticia-se mais: que não houve a devida consulta quando da
elaboração da lei. O Projeto de Lei 249/13 recebeu emendas aglutinativas e foi sensivelmente
modificado. Continuou tramitando sob regime de urgência, sendo aprovado no dia 7 de junho
de 2016, sem a consulta às comunidades afetadas sobre as alterações.
A previsão de “prestação de garantia de execução pela concessionária, no valor
equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato” (art. 3º, § 1º, 5) também não parece
privilegiar a celebração de parcerias com associações representativas das populações
tradicionais beneficiárias de unidades de conservação, em dissonância com a ideia de
parcerias público-comunitárias.

5 CONCLUSÃO
Ex positis, o Grupo de Trabalho de Regularização Fundiária de Unidades de
Conservação:
a) conclui que a atuação do MPF no caso concreto deve verificar:
a.1) a supremacia do interesse ambiental, devendo a compatibilidade da
outorga com os objetivos da unidade estar devida e formalmente analisada,
sendo inconcebível qualquer outorga antes de elaborado o plano de manejo
da unidade;
a.2) o respeito aos direitos das comunidades tradicionais, não só com o
privilégio das parcerias público-comunitárias, mas com a consulta prévia,
livre e informada às populações tradicionais eventualmente impactadas em
todos os casos de concessões ou parcerias. Em caso de sobreposição de
unidade de conservação com terras indígenas ou quilombolas, incide
disciplina própria e todas as questões deverão ser desenvolvidas sob a égide
da gestão conjunta.
b) sugere, em relação Lei 16.260/2016 do Estado de São Paulo, que se oficie,
nos autos da Notícia de Fato de Instância Diversa - NFID nº1.34.001.000286/2016-55, à
Assembleia Legislativa daquele estado, para que se manifeste sobre a ausência da devida
consulta prévia, livre e informada, nos termos do art. 6º, 1, a, da Convenção 169 da
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Organização Internacional do Trabalho, internalizada pelo Decreto 5.051/2004, quando da
elaboração da lei, após o Projeto de Lei 249/13 ter recebido as emendas aglutinativas.
É a nota.

NÍVIO DE FREITAS SILVA FILHO
Coordenador da 4ª CCR
Subprocurador-Geral da República

NICOLAO DINO
Membro da 4ª CCR
Subprocurador-Geral da República

JULIETA E. FAJARDO CAVALCANTI DE
ALBUQUERQUE
Membro da 4ª CCR
Subprocuradora-Geral da República

FATIMA APARECIDA DE SOUZA BORGHI
Membro da 4ª CCR
Procuradora Regional da República

DANIEL CÉSAR AZEREDO AVELINO
Secretário Executivo da 4ª CCR
Procurador da República

LEANDRO MITIDIERI FIGUEIREDO
Coordenador do GT Regularização Fundiária
de Unidades de Conservação
Procurador da República
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA
SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E DEFESA COLETIVA
DESPACHO Nº 132/2019 – SDHDC/PGR
Sistema Único nº PGR-00503557/2019
Referência:

Notícia

de

Fato

de

Instância

Diversa

–

PGR

nº

1.34.001.000286/2016-55

DESPACHO

Trata-se de Notícia de Fato de Instância Diversa autuada a partir
do recebimento do Inquérito Civil PR/SP nº 1.34.001.000286/2016-55, o qual
fora

instaurado

pela

Procuradoria

da

República

em

São

Paulo

para

acompanhamento da tramitação do Projeto de Lei Estadual nº 249/2013,
posteriormente convertido na Lei Estadual nº 16.260/2016, que autoriza a
Fazenda do Estado de São Paulo a conceder a exploração de serviços ou o uso,
total ou parcial, pelo prazo de até 30 (trinta) anos, de áreas inerentes ao
ecoturismo e à exploração comercial madeireira ou de subprodutos florestais,
inseridas em unidades de conservação estaduais, entre as quais, os Parques
Estaduais de Campos do Jordão, da Cantareira, do Jaraguá e da Serra do Mar,
onde existem comunidades tradicionais.
Consta

dos

autos

representação

pela

análise

da

constitucionalidade, da validade e da regularidade da Lei Estadual nº
16.260/2016, formalizada pela Comissão Guarani Yvyrupa (CGY), pela Equipe
de Articulação e Assessoria às Comunidades Negras do Vale do Ribeira
(EAACONE), pelo Conselho Indigenista Missionário (CIMI), pela Defensoria
Pública do Estado de São Paulo – Regional Vale do Ribeira e pelo Instituto
Secretaria de Direitos Humanos e Defesa Coletiva da Procuradoria-Geral da República
Brasília/DF
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PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA

Socioambiental (ISA), os quais apontaram ofensas aos artigos 23, incisos VI
e VII, e 225, §1º, incisos I, II, III e VII, da Constituição Federal.
Verificada a ausência de diálogo com a sociedade civil e com os
conselhos gestores das unidades de conservação estaduais, de consulta prévia,
livre e informada dos povos tradicionais diretamente afetados pela medida
legislativa, o Inquérito Civil foi remetido, por declínio de atribuição, pela
Procuradoria da República em São Paulo, em razão da legitimidade do
Procurador-Geral da República para o ajuizamento de ação direta de
inconstitucionalidade, nos termos do 2º, inciso VI, da Lei nº 9.868/1999.
Aos autos da Notícia de Fato de Instância Diversa, distribuída à
Secretaria da Função Constitucional da Procuradoria-Geral da República,
foram apensados os autos do Procedimento Administrativo – PGR nº
1.00.000.005890/2017-47, oriundos do Ministério Público do Estado de São
Paulo, que abrigam idêntica representação pela inconstitucionalidade da Lei
Estadual nº 16.260/2016, com manifestações da Assembleia Legislativa do
Estado de São Paulo e do Governo do Estado de São Paulo.
Ademais, agregaram-se aos autos da Notícia de Fato de Instância
Diversa cópias extraídas do Inquérito Civil nº 1.34.001.004388/2016-40,
instaurado pela Procuradoria da República em São Paulo para apurar os
impactos na terra indígena Jaraguá, assim como informações complementares
fornecidas pela 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público
Federal.
Os autos foram redistribuídos à Secretaria de Direitos Humanos e
Tutela Coletiva da Procuradoria-Geral da República.
Em síntese, esses são os fatos de interesse.
O objeto da Notícia de Fato de Instância Diversa não está
especificamente compreendido na esfera de atribuições da Secretaria de
Direitos Humanos e Tutela Coletiva, conforme dispõem os artigos 25 e 26 do
atual Regimento Interno do Gabinete do Procurador-Geral da República,
aprovado pela Portaria PGR/MPF nº 786, de 2 de setembro de 2019.
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA

A matéria é da alçada da Secretaria da Função Constitucional, à
qual cabe, nos termos do artigo 22 do mesmo diploma regimental, o
assessoramento jurídico do Procurador-Geral da República no âmbito do
controle concentrado de constitucionalidade, incluindo a elaboração de
minutas de manifestações e peças recursais, além da organização, do controle
e da instrução dos procedimentos relativos ao controle concentrado de
constitucionalidade.
Ante o exposto, determino nova redistribuição da presente
Notícia de Fato de Instância Diversa à Secretaria da Função Constitucional
para as providências pertinentes.
Brasília, data da assinatura digital.

assinado digitalmente
AILTON BENEDITO DE SOUZA
Procurador da República
Secretário de Direitos Humanos e Defesa Coletiva
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA
DIVISÃO DE CONTROLE EXTRAJUDICIAL/SEJUD

Termo de Distribuição e Conclusão
(Gerado automaticamente pelo sistema)
Expediente:

NFID-PGR - 1.34.001.000286/2016-55

Os presentes autos foram distribuídos conforme descrição a seguir:

Titularidade da Distribuição
Ofício Titular:

PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA: CONSTITUCIONAL

Grupo de Distribuição: PGR: CONSTITUCIONAL
Forma de Execução:

Automática

Conclusão da Distribuição
Vínculo:

Titular

Responsável:

ANTONIO AUGUSTO BRANDAO DE ARAS

Ofício Responsável:

PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA: CONSTITUCIONAL

Forma de Execução:

Automática

Usuário:

SONIA REGINA PERUCELLI

Data:

07/11/2019 19:49:22
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM REGISTRO/SP
Nº

Ofício nº

/2018

/2018/MPF/REG/SP/YCL
Registro/SP, 17 de outubro de 2018.

Excelentíssimo Senhor
PAULO GUSTAVO GONET BRANCO
Secretário da Secretaria de Função Constitucional da Procuradoria-Geral da
República
Procuradoria-Geral da República - SAF Sul Quadra 4 Conjunto C, Brasília/DF
CEP: 70050-900
Assunto: Solicita informações
Referência: IC nº 1.34.040.000044/2016-03

Excelentíssimo Senhor Secretário,
Cumprimentando-o respeitosamente, venho, pelo presente, em favor
da instrução do feito apuratório em epígrafe e reiterando os termos do Ofício nº
56/2017/MPF/REG/SP/YCL, de 20/12/2017, solicitar os bons préstimos de Vossa
Excelência no sentido de informar, se possível no prazo de 30 (trinta) dias, acerca
de eventuais providências adotadas, por esta Secretaria de Função Constitucional,
a partir da representação pela inconstitucionalidade da Lei Estadual nº
12.260/2016, do estado de São Paulo, protocolada em 02/03/2017, cuja cópia segue
em anexo.
Agradecendo, desde já, pela atenção dispensada, aproveito o ensejo
para expressar meus votos de iguais respeito e consideração.

YURI CORRÊA DA LUZ
Procurador da República
JKD

Av. Clara Gianotti de Souza nº 1539, Vila Nova Ribeira – Registro/SP.
CEP 11900-000. Tel.: (13) 3828-1270.
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PGR-00006463/2020

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA
SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E DEFESA COLETIVA/PGR

Despacho nº 18/2020
Referência: PRM-REG-SP-00001785/2018
Assunto: SOLICITAÇÕES DIVERSAS

Remeta-se este expediente, para ciência e adoção das providências cabíveis, à
Secretaria da Função Constitucional do Gabinete do Procurador-Geral da República, à qual
foi redistribuída a Notícia de Fato de Instância Diversa nº 1.34.001.000286/2016-55.

Brasília, 10 de janeiro de 2020.

AILTON BENEDITO DE SOUZA
SECRETÁRIO
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Ministério Público Federal
Sala de Atendimento ao Cidadão

Manifestacao 20210008316

Pessoa Física
Manifestante

Sexo Masculino
LUCAS MILANI RODRIGUES

CPF
Nascimento
Ocupação

226.674.508-50
21/09/1984
Pesquisa

Email
Telefone

milani.lucas@usp.br
(19) 98362-1519

Município
UF
País
Endereço
CEP

SÃO CARLOS
SP
Brasil
Rua João Oliveira Júnior 60 - Centro
13560-170
Pedido de Informação Processual

Descrição
Gostaria de uma cópia online da ADI referente à lei estadual paulista 16.260/2016 que abre
concessão à iniciativa privada de 25 áreas protegidas do Estado de São Paulo. Em anexo
mando a lei que motivou a ADI.
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Ministério Público Federal
Sala de Atendimento ao Cidadão

Andamentos
Data

Tipo

Responsável

09/02/2021 20:34

Assume manifestação

GLAUBER CRUZ

09/02/2021 16:25

Encaminhamento

MONICA FERREIRA

Boa tarde, encaminhamos o pedido de informação acreditando tratar-se de matéria do auto
1.00.000.012824/2016-42.
ATT,
01/02/2021 15:12

Geração de documento no Único

MONICA FERREIRA

Agradecemos o contato por este canal de comunicação. <br><br>Sua manifestação de número
20210008316, cadastrada em 29/01/2021, foi enviada ao Sistema Único de informações do MPF
sob o número PRM-SCR-SP-00000368/2021.<br> O andamento de sua Manifestação pode ser
consultado no link: http://apps.mpf.mp.br/aptusmpf/portal?termoPesquisa=108227529" target="
_blank">Consultar Documento</a> (disponível em até 24 horas após o cadastro da manifestação).
<br><br>Para acompanhamento automático dos andamentos e/ou fases das manifestações,
procedimentos e processos, faça seu cadastro no Portal do Cidadão no link: http://www.mpf.mp.
br/servicos/sac/cadastro" target="_blank">Sala de Atendimento ao Cidadão</a> e utilize o Sistema
Push para adicionar expedientes do seu interesse.<br><br>Ressaltamos que, caso seja pedido o
sigilo dos dados da manifestação, não será possível a sua visualização pelo Portal da
Transparência do MPF, nem o seu acompanhamento pelo Sistema Push.<br><br>Nesse caso,
orientamos que contate a Sala de Atendimento ao Cidadão mais próxima e faça sua manifestação
através do link: http://aplicativos.pgr.mpf.mp.br/ouvidoria/app/cidadao/manifestacao/cadastro/2"
target="_blank"> Formulário da Sala de Atendimento ao Cidadão</a><br><br>Atenciosamente,
<br>Serviço de Atendimento ao Cidadão
01/02/2021 15:10

Assume manifestação da fila

MONICA FERREIRA

29/01/2021 15:38

Cadastro de Manifestação

MANIFESTANTE
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Poder

Executivo
seção I

Estado de São Paulo

Geraldo Alckmin - Governador

Palácio dos Bandeirantes • Av. Morumbi 4.500 • Morumbi • São Paulo • CEP 05650-000 • Tel. 2193-8000
www.imprensaoﬁcial.com.br

Volume 126 • Número 120 • São Paulo, quinta-feira, 30 de junho de 2016

LEI COMPLEMENTAR Nº 1.289,
DE 29 DE JUNHO DE 2016
Integra na Região Metropolitana de Sorocaba o
Município de Itapetininga
O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO:
Faço saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte lei complementar:
Artigo 1º - Fica integrada na Região Metropolitana de Sorocaba, unidade regional do Estado de São Paulo criada pela Lei
Complementar nº 1.241, de 8 de maio de 2014, a área territorial
do Município de Itapetininga.
Artigo 2º - Esta lei complementar entra em vigor na data
de sua publicação.
Palácio dos Bandeirantes, 29 de junho de 2016.
GERALDO ALCKMIN
Samuel Moreira da Silva Junior
Secretário-Chefe da Casa Civil
Publicada na Assessoria Técnica da Casa Civil, aos 29 de
junho de 2016.

Leis
LEI Nº 16.260, DE 29 DE JUNHO DE 2016
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 1º - 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.
§ 1º - 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,
conforme previsto no respectivo Plano de Manejo.
§ 2º - Nas hipóteses de que trata o § 1º 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 2º - São objetivos desta lei:
I - permitir, criar e favorecer condições à exploração do
potencial ecoturístico das áreas;
II - permitir a exploração comercial sustentável de produtos
florestais, madereiros e não madereiros, das áreas;
III - 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.
Artigo 3º - As concessões a que se refere o artigo 1º desta
lei ficam condicionadas ao caráter remunerado e ao interesse
público e, no caso de Unidades de Conservação da Natureza,
regidas pela Lei Federal nº 9.985, 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:

Anexo
a que se refere o artigo 1º da Lei nº 16.260, de 29 de junho.de 2016

ORDEM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

PRÓPRIO ESTADUAL
PE CAMPOS DO JORDÃO
PE CANTAREIRA
PE INTERVALES
PE TURÍSTICO DO ALTO RIBEIRA
PE CAVERNA DO DIABO
PE SERRA DO MAR (NÚCLEO SANTA VIRGÍNIA)
PE SERRA DO MAR (NÚCLEO SÃO PAULO)
PE JARAGUÁ
PE CARLOS BOTELHO
PE MORRO DO DIABO
PE ILHA DO CARDOSO
PE DE ILHA BELA
PE ALBERTO LÖFGREN
CAMINHOS DO MAR
ESTAÇÃO EXPERIMENTAL DE ARARAQUARA
ESTAÇÃO EXPERIMENTAL DE ASSIS
ESTAÇÃO EXPERIMENTAL DE ITAPEVA
ESTAÇÃO EXPERIMENTAL DE MOGI GUAÇU
ESTAÇÃO EXPERIMENTAL DE ITIRAPINA
FLORESTA ESTADUAL DE ÁGUAS DE SANTA BÁRBARA
FLORESTA ESTADUAL DE ANGATUBA
FLORESTA ESTADUAL DE BATATAIS
FLORESTA ESTADUAL DE CAJURU
FLORESTA ESTADUAL DE PEDERNEIRAS
FLORESTA ESTADUAL DE PIRAJU

LEI Nº 16.261, DE 29 DE JUNHO DE 2016
Autoriza a Fazenda do Estado a alienar, mediante
doação, ao Município de Espírito Santo do Pinhal,
o imóvel que especifica
O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO:
Faço saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte lei:
Artigo 1º - Fica a Fazenda do Estado autorizada a alienar,
mediante doação, ao Município de Espírito Santo do Pinhal, área
de 215.000m² (duzentos e quinze mil metros quadrados), a ser
desmembrada da Gleba “A”, localizada na Rodovia SP-346, Km
204, destinada à implantação de polo industrial.
Artigo 2º - O imóvel de que trata o artigo 1º desta lei é
parte de área maior, objeto da Matrícula nº 15.806 do Cartório
de Registro de Imóveis de Espírito Santo do Pinhal, e encontra-se
descrito e identificado nos trabalhos técnicos que compõem o
Processo PGE nº 18487-23720/2015.
Artigo 3º - Caberá ao donatário a responsabilidade pelas
providências e ônus necessários ao desmembramento da área
objeto da doação e regularização registrária do imóvel.
Artigo 4º - Da escritura de alienação deverão constar
cláusulas, termos e condições que assegurem a efetiva utilização do imóvel para o fim a que se destina e impeçam sua
transferência a qualquer título, estipulando-se que, em caso de
inadimplemento, será o contrato rescindido, independentemente
de indenização por benfeitorias realizadas.
Artigo 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio dos Bandeirantes, 29 de junho de 2016.
GERALDO ALCKMIN
Saulo de Castro Abreu Filho
Secretário de Governo
Samuel Moreira da Silva Junior
Secretário-Chefe da Casa Civil
Publicada na Assessoria Técnica da Casa Civil, aos 29 de
junho de 2016.

LEI Nº 16.262, DE 29 DE JUNHO DE 2016
Autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem
– DER a alienar, mediante doação, ao Município de
Itapira, o imóvel que especifica
O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO:
Faço saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte lei:
Artigo 1º - Fica o Departamento de Estradas de Rodagem
– DER autorizado a alienar, mediante doação, ao Município
de Itapira, imóvel com área de 66.000 m² (sessenta e seis mil
metros quadrados), com benfeitorias, localizado na Rodovia SP
352, km 172+680m, objeto da Matrícula nº 9.105, do Cartório
do Registro de Imóveis da Comarca de Itapira, para fins de
implantação de projeto social e esportivo, nos termos da Lei
Municipal nº 5.185, de 13 de novembro de 2013, alterada pela
Lei Municipal nº 5.367, de 20 de fevereiro de 2015.
Artigo 2º - O imóvel de que trata o artigo 1º desta lei
encontra-se descrito e identificado nos trabalhos técnicos que
compõem o Processo nº 270.276/01/DER/2014.
Artigo 3º - Da escritura deverão constar cláusulas, termos
e condições que assegurem a efetiva utilização do imóvel para
o fim a que se destina e impeçam sua transferência a qualquer
título, estipulando-se que, em caso de inadimplemento, será
o contrato rescindido, independentemente de indenização por
benfeitorias realizadas.

Artigo 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio dos Bandeirantes, 29 de junho de 2016.
GERALDO ALCKMIN
Alberto José Macedo Filho
Secretário Adjunto, Respondendo pelo Expediente da Secretaria de Logística e Transportes
Samuel Moreira da Silva Junior
Secretário-Chefe da Casa Civil
Publicada na Assessoria Técnica da Casa Civil, aos 29 de
junho de 2016.

Decretos
DECRETO Nº 62.066,
DE 29 DE JUNHO DE 2016
Dispõe sobre abertura de crédito suplementar ao
Orçamento Fiscal na Casa Civil, visando ao atendimento de Despesas Correntes
GERALDO ALCKMIN, Governador do Estado de São Paulo,
no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no
artigo 9º da Lei nº 16.083, de 28 de dezembro de 2015,
Decreta:
Artigo 1º - Fica aberto um crédito de R$ 9.360.500,00 (Nove
milhões, trezentos e sessenta mil, quinhentos reais), suplementar ao orçamento da Casa Civil, observando-se as classificações
Institucional, Econômica, Funcional e Programática, conforme a
Tabela 1, anexa.
Artigo 2º - O crédito aberto pelo artigo anterior será coberto
com recursos a que alude o inciso III, do § 1º, do artigo 43, da
Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964, de conformidade
com a legislação discriminada na Tabela 3, anexa.
Artigo 3º - Fica alterada a Programação Orçamentária da
Despesa do Estado, estabelecida pelo Anexo, de que trata o
artigo 7°, do Decreto n° 61.802, de 14 de janeiro de 2016, de
conformidade com a Tabela 2, anexa.
Artigo 4º - Este decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Palácio dos Bandeirantes, 29 de junho de 2016
GERALDO ALCKMIN
Renato Villela
Secretário da Fazenda
Marcos Antonio Monteiro
Secretário de Planejamento e Gestão
Samuel Moreira da Silva Junior
Secretário-Chefe da Casa Civil
Saulo de Castro Abreu Filho
Secretário de Governo
Publicado na Secretaria de Governo, aos 29 de junho de
2016.
TABELA 1
SUPLEMENTAÇÃO
ORGÃO/UO./ELEMENTO/FUNCIONAL/PROGRAMÁTICA
28000
CASA CIVIL
28001
CASA CIVIL
3 3 90 35
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
3 3 90 92
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3 3 90 96
RESSARCIMENTO DE DESP.
DE PESSOAL REQUISITADO
TOTAL

VALORES EM REAIS
FR GD
VALOR
1
1

7.023.000,00
800.000,00

1
1

1.537.500,00
9.360.500,00
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Leis Complementares

I - existência de Plano de Manejo aprovado;
II - compatibilidade das atividades passíveis de exploração
econômica com os objetivos da Unidade de Conservação, conforme disposto no Plano de Manejo;
III - 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 nº 60.302,
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.
§ 1º - 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 § 2º do artigo 1º 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.
§ 2º - Fica vedada a concessão de atividades que impliquem
exercício do poder de polícia ou coloquem em risco a integridade
dos ecossistemas.
§ 3º - 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 4º - 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;
II - impossibilidade de transferência de bens e áreas do
Estado e direitos a qualquer título;
III - 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;
VI - as sanções nos casos de rescisão ou de não cumprimento, total ou parcial, do contrato;
VII - vetado;
VIII - mecanismos de promoção do desenvolvimento sustentável das populações tradicionais 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.
§ 1º - 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 5º - O acompanhamento e fiscalização dos contratos
objetos desta lei serão executados por comissão qualificada, nos
termos do regulamento.
Artigo 6º - Vetado:
I - vetado;
II - vetado.
Artigo 7º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no
prazo de 180 (cento e oitenta) dias da sua publicação.
Artigo 8º - 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.

PGR-00041316/2021

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA
CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO/SEJUD

Despacho nº 292/2021
Referência: PGR-00041314/2021
Assunto: SOLICITAÇÕES DIVERSAS

Encaminhe-se o presente expediente para as eventuais providências que julgar
necessárias. Após, solicitamos a gentileza de retornar uma resposta à Central de Atendimento
ao Cidadão-CAC por meio do Sistema Único (referência 1.00.000.012824/2016-42)

Brasília, 9 de fevereiro de 2021.

GLAUBER MARTINS DA CRUZ
ASSISTENTE NÍVEL II
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PGR-00041416/2021

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA
6A.CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO

Despacho
Referência: PGR-00041314/2021

Trata-se da Manifestação 20210008316, oriunda da Sala de Atendimento do
Cidadão, por meio da qual o Senhor Lucas Milani Rodrigues solicita cópia online da ADI
referente à Lei Estadual Paulista 16.260/2016, que abre concessão à iniciativa privada para 25
áreas protegidas do Estado de São Paulo. O pedido foi encaminhado a esta 6ªCCR pela SAC
por possível relação com os autos 1.00.000.012824/2016-42.
À Assessoria Jurídica para análise técnica quanto à viabilidade do pedido
formulado.

Brasília, na data da assinatura digital.

DENISE CHRISTINA DE REZENDE NICOLAIDIS
Secretária Executiva da 6ªCCR/MPF
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PGR-00044146/2021

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA
ASSESSORIA JURÍDICA DA 6A.CÂMARA

Despacho
Referência: PGR-00041314/2021

1.
Trata-se da Manifestação 20210008316, oriunda da Sala de Atendimento ao
Cidadão - SAC, na qual é solicitada cópia online da ADI referente à Lei Estadual Paulista n.º
16.260/2016, que abre concessão à iniciativa privada para 25 áreas protegidas do Estado de
São Paulo.
2.
O SAC encaminhou a referida manifestação a esta 6ª CCR por possível relação
com o PA n.º 1.00.000.012824/2016-42.
3.
Informo que o PA n.º 1.00.000.012824/2016-42 foi arquivado na 419ª Sessão
Ordinária, realizada em 4 de julho de 2017, em razão da autuação do PA n.º
1.34.001.000286/2016-55, "o qual se encontra na Assessoria Constitucional do ProcuradorGeral da República para análise da inconstitucionalidade da lei em comento". (PGR00225116/2017).
4.
Assim, considerando-se a existência do PA n.º 1.34.001.000286/2016-5, sugiro
que a Manifestação 20210008316 (PGR-00041314/2021) seja devolvida ao SAC, para
encaminhamento à Assessoria Constitucional do Procurador-Geral da República.

Brasília, na data da assinatura eletrônica.
ROBERTA AMANAJAS MONTEIRO
Assessora Jurídica 6ª CCR/MPF
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PGR-00045134/2021

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA
6A.CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO

Despacho
Referência: PGR-00041314/2021

Trata-se da Manifestação 20210008316, oriunda da Sala de Atendimento
ao Cidadão - SAC, na qual é solicitada cópia online da ADI referente à Lei Estadual Paulista
n.º 16.260/2016, que abre concessão à iniciativa privada para 25 áreas protegidas do Estado
de São Paulo.
A CAC/SEJUD encaminhou a referida manifestação a esta 6ª CCR por
possível relação com o PA n.º 1.00.000.012824/2016-42, mas, conforme informado pelo
Despacho PGR-00044146/2021, o PA n.º 1.00.000.012824/2016-42 foi arquivado na 419ª
Sessão Ordinária , realizada em 4 de julho de 2017, em razão da autuação do PA
n.º 1.34.001.000286/2016-55, "o qual se encontra na Assessoria Constitucional do
Procurador-Geral da República para análise da inconstitucionalidade da lei em comento"
(PGR-00225116/2017).
Retorno, portanto, a manifestação à CAC/SEJUD, sugerindo que seja
encaminhada à Assessoria Constitucional do Procurador-Geral da República.

Brasília, na data da assinatura digital.

ELIANA PERES TORELLY DE CARVALHO
Subprocuradora-Geral da República
Coordenadora da 6ª CCR/MPF
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PGR-00051442/2021

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA
CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO/SEJUD

Despacho nº 341/2021
Referência: PGR-00041314/2021
Assunto: SOLICITAÇÕES DIVERSAS

Encaminhe-se o presente pedido para verificar a possibilidade de atendimento.
Após, solicitamos a gentileza de retornar uma resposta à Central de Atendimento ao CidadãoCAC, pelo Sistema ÚNICO e por meio desta etiqueta.
Referência: 1.34.001.000286/2016-55

Brasília, 18 de fevereiro de 2021.

CARLOS HENRIQUE NUNES CORREA
CHEFE
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MPF - PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA
DECISÃO Nº 100/2021
AJConst/PGR/Nº 53/2021 (PGR-00054218/2021)
(PROCESSO ELETRÔNICO)
REFERÊNCIA
INTERESSADO
ASSUNTO

: PGR-00041314/2021
: LUCAS MILANI RODRIGUES
: Pedido de encaminhamento de cópia on-line da ADI
referente à Lei Estadual Paulista nº 16.260/2016.

DECISÃO

Trata-se de pedido formulado por LUCAS MILANI
RODRIGUES, objetivando a obtenção de cópia “ da

ADI referente à lei

estadual paulista 16.260/2016 que abre concessão à iniciativa
privada de 25 áreas protegidas do Estado de São Paulo”.
A referida Norma Estadual é objeto da NFID-PGR1.34.001.000286/2016-55, ora em tramitação nesta Assessoria Jurídica
Constitucional e instaurada a partir de representação formulada pela Procuradoria
da República no Município de Caraguatatuba-SP, solicitando a propositura de ação
direta de inconstitucionalidade dirigida à Lei Paulista nº 16.260, de 29.06.2016,
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MPF - PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA

que autoriza a Fazenda do Estado de São Paulo a conceder o uso de áreas
públicas inseridas nas unidades de conservação estaduais ali especificadas.
Em razão da relevância do tema versado, será dada
prioridade à análise do referido procedimento.
À Central de Atendimento ao Cidadão para que seja
informado ao Interessado.
Brasília, 23 de fevereiro de 2021.

MARIA DAS MERCÊS DE C. GORDILHO ARAS
SUBPROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA
COORDENADORA DA ASSESSORIA CONSTITUCIONAL

AJConst-Arquiv-PleitCopiaADIJaAjuiz-PleitN.Fund-Indef-PGR-00041314-2021
Assessoria: C. V. Serafim
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