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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N° 4717
Requerente: Procurador-Geral da República
Requerido:

Presidente da República

Relatora:

Ministra Cánnen Lúcia

Me;o ambiente. Medida Provisória nO 558/12,
convertida na Lei nO 12.678/12, que "dispõe sobre
alterações nos limites dos Parques Nacionais da
Amazônia, dos Campos Amazônicos e Mapinguari,
das Florestas Nacionais de Itaituba I, Itaituba " e do
Crepori e da Área de Proteção Ambiental do
Tapajós, e dá outras providências". Ausência de
violação ao artigo 62, caput, da Carta Maior.
Excepcionalidade do controle jurisdicional dos
requisitos especificos da medida provisória. Não
configuração de abuso por parte da Chefia do
Poder Executivo. Atendimento de necessidades de
produção de energia elétrica do País e de demandaS
sociais de regularização fundiária na região
amazônica. Inexistência de ofensa à cláusula de
reserva legal contida no artigo 225, § I~ inc;so llJ,
da Constituição. Matéria reservada à lei ordinária
pode ser disciplinada em medida provisória.
Precedente desse Supremo Tribunal Federal.
Manifestação pela improcedênc;a do pedido
formulado pelo requerente.

Egrégio Supremo Tribunal Federal,

O Advogado-Geral da União, tendo em vista o disposto no artigo
103, § 3°, da Constituição da República, bem como na Lei nO 9.868/99, vem,
respeitosamente,

manifestar-se

inconstitucionalidade.

quanto

à

presente

ação

direta

de

I-DAAÇÃODIRETA

Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de
liminar, proposta pelo Procurador-Geral da República, tendo por objeto a
Medida Provisória n° 558, de 05 de janeiro de 2012, que "dispõe sobre

alterações nos limites dos Parques Nacionais da Amazônia, dos Campos
Amazônicos e Mapinguari, das Florestas Nacionais de Itaituba I, Itaituba 11 e
do Crepori e da .Área de Proteção Ambiental do Tapajós, e dá outras
providências".

Inicialmente, o requerente ressalta que o texto da Medida
Provisória n° 558/12 seria assemelhado ao da Medida Provisória n° 542/11,
impugnada na Ação Direta de Inconstitucionalidade nO 4678, a qual foi julgada
extinta, por perda do objeto, em decorrência da não apreciação tempestiva do
referido ato normativo pelo Congresso Nacional.

No mais, o requerente afirma que o diploma impugnado violaria a
cláusula de reserva legal contida no artigo 225, § 1°, inciso lII, da Constituição
da República l , considerando que somente lei poderia alterar espaços territoriais
especialmente protegidos (como parques, florestas e áreas de proteção
ambiental), de modo que seria inconstitucional a utilização de medida provisória
para essa finalidade.

Alega, ainda, que o ato normativo hostilizado vulneraria o artigo
I "Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e
essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e
preservá-lo para as presentes efitturas gerações.
§ 1° Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:
( ... )
111 - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente
protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que
comprometa a integridade dos atributos que)ustijiquem sua proteção:"
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62, caput, da Carta Maior2, ao argumento de que a Medida Provisória nO 558/12
careceria dos pressupostos constitucionais -

da relevância e urgência 

indispensáveis à válida adoção desta espécie normativa.

Nesse sentido, menciona que o licenciamento ambiental relativo ao
Aproveitamento Hidrelétrico Tabajara, no Rio Machado, que teria justificado
parte da desafetação do Parque Nacional dos Campos Amazônicos, fora
suspenso no ano de 2007, o que descaracterizaria a urgência para a edição de
medida provisória quanto ao referido empreendimento.

Assevera,

a

propósito,

que

"apenas

o

procedimento

de

licenciamento ambiental poderá vir a autorizar a instalação do empreendimento
hidrelétrico em questão, definindo, inclusive, a localização que promova o
menor impacto ambiental possível." (fi. 09 da petição inicial).

Além disso, o autor sustenta que não haveria urgência quanto à
redefinição dos limites do Parque Nacional de Mapinguari, considerando que o
impedimento legal para o funcionamento das Usinas de Jirau e de Santo Antônio
não decorreria da existência da unidade de conservação, mas da pendência
quanto à conclusão do respectivo processo de licenciamento ambiental.

No que tange à diminuição dos limites do Parque Nacional da
Amazônia e do Parque Nacional dos Campos Amazônicos, a qual estaria voltada
ao atendimento de demandas sociais de regularização fundiária, o requerente
menciona que a Lei nO 9.985/00 3 ofereceria mecanismos de proteção às

~ "Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas provisórias.

com/orça de lei, devendo submetê-Ias de imediato ao Congresso Nacional."
J "Regulamenta o ar/. 225, § I~ incisos I, 11, 111 e VII da Constituição Federal, institui o Sistema Nacional de
Unidades de Conservação da Natureza e dá outras providências."
Q
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populações tradicionais residentes em tais unidades, de sorte que não haveria
urgência para a desafetação dessas áreas por meio de medida provisória.

Do mesmo modo, sustenta que não haveria urgência para a
alteração dos limites do Parque Nacional de Mapinguari e do Parque Nacional
dos Campos Amazônicos, considerando que o licenciamento ambiental dos
empreendimentos que atingiriam as referidas unidades de conservação (Usinas
Hidrelétricas de São Luiz do Tapajós e de Jatobá) estaria em estágio inicial.

Nesse sentido, o requerente menCiOna que "não faz sentido

diminuir os limites de parque nacional, de florestas nacionais e de área de
proteção ambiental sem que se saiba, ao certo, se nos respectivos territórios se
instalará o empreendimento proposto" (fi. 16 da petição inicial).

Diante disso, o autor requer a concessão de medida cautelar para
suspender os efeitos da Medida Provisória n° 558/12 e, no mérito, a procedência
do pedido para que seja declarada a inconstitucionalidade do referido ato
normativo.

Distribuído o feito, os autos foram conclusos à Ministra Relatora
Cármen Lúcia, que, nos termos do artigo 10 da Lei n° 9.868/99, solicitou
informações à autoridade requerida.

Em atendimento à solicitação, a Presidência da República defendeu
a constitucionalidade do diploma impugnado, sustentando o cabimento da
medida provisória para disciplinar matéria reservada à lei pela Constituição
Federal. Além disso, mencionou que a jurisprudência desse Supremo Tribunal
Federal somente admitiria o controle judicial acerca dos pressupostos de
admissibilidade das medidas provisórias nas hipóteses em que demonstrado,
A DI nO 4717. ReI. Min. Cármen Lúcia.
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objetivamente, o seu descumprimento.

Por fim, ressaltou que a Medida Provisória n° 558/12 atenderia aos
pressupostos da relevância e da urgência, haja vista que "(... ) a suspensão de sua

eficácia 'impossibilita a entrada em operação da UHE Santo Antônio num
futuro breve, bem como a possibilidade de emissão da Licença de Operação 
LO e o enchimento do reservatório da UHE Jirau, além de causar prejuízos
financeiros para o setor, aumentando os riscos no suprimento de energia
elétrica, comprometendo a segurança energética brasileira "'. (fi. 10 das
informações prestadas).

o

Procurador-Geral da República, no dia 27 de agosto de 2012,

requereu o aditamento da petição inicial, em razão da conversão da Medida
Provisória nO 558112 na Lei n° 12.678, de 25 de junho de 2012, a fim de que esta
última fosse incluída no objeto da presente ação direta.

Por meio do despacho proferido no dia 23 de junho de 2015, a
Ministra Relatora deferiu o ingresso no feito da Agência Nacional de Energia
Elétrica - ANEEL e da Terra de Direitos, na qualidade de amici curiae, bem
como o aditamento da petição inicial. Na mesma ocasião, determinou a oitiva do
Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República.

Na sequência, vieram os autos para manifestação.

11 - DO MÉRITO

Conforme relatado, o requerente sustenta que a Medida Provisória
n° 558/12, assim como a sua lei de conversão - Lei n° 12.678/12 violariam o
artigo 62, caput, da Carta Maior, ao argumento de que a referida medida
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provisória carecena dos pressupostos constitucionais indispensáveis à válida
adoção desta espécie nonnativa.

A esse respeito, cumpre ressaltar que, embora não se trate de
entendimento pacífico, essa Suprema Corte considerou, em diversos julgados,
que a conversão em lei de medida provisória questionada em sede de ação direta
de inconstitucionalidade prejudica o exame acerca da observância dos requisitos
impostos pelo artigo 62, caput, da Constituição Federal. Nesse sentido, confirase:
"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 32, QUE
DEU NOVA REDAÇÃO AO ART 33, § 2~ DO DECRETO 70.235/72
E ART 33, AMBOS DA MP 1.699-41/1998. DISPOSITIVO NÃO
REEDITADO NAS EDIÇÕES SUBSEQUENTES DA MEDIDA
NA
LEI
DE
CONVERSÃO.
PROVISÓRIA
TAMPOUCO
ADITAMENTO E CONVERSÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA NA LEI
10.522/2002. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DO CONTEÚDO DA
NORMA IMPUGNADA. INOCORRÊNCIA. PRESSUPOSTOS DE
RELEVÂNCIA E URGÊNCIA. DEPÓSITO DE TRINTA PORCENTO
DO DÉBITO EM DISCUSSÃO OU ARROLAMENTO PRÉVIO DE
BENS E DIREITOS COMO CONDIÇÃO PARA A INTERPOSIÇÃO
DE RECURSO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DEFERIDO. Perda de
objeto da ação direta em relação ao art. 33, caput e parágrafos. da
MP 1.699-41/1998, em razão de o dispositivo ter sido suprimido das
versões ulteriores da medida provisória e da lei de conversão. A
requerente promoveu o devido aditamento após a conversão da
medida provisória impugnada em lei. Rejeitada a preliminar que
sustentava a prejudicialidade da ação direta em razão de, na lei de
conversão. haver o depósito prévio sido substituído pelo arrolamento
de bens e direitos como condição de admissibilidade do recurso
administrativo. Decidiu-se que não houve, no caso, alteração
substancial do conteúdo da norma, pois a nova exigência contida na
lei de conversão, a exemplo do depósito, resulta em imobilização de
bens. Superada a análise dos pressupostos de relevância e urgência
da medida provisória com o advento da conversão desta em lei (...)".
(ADI nO )976, Relator: Ministro Joaquim Barbosa, Órgão Julgador:
Tribunal Pleno, Julgamento em 28/03/2007, Publicação em
18/05/2007; grifou-se);
"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 3° DA
MEDIDA PROVISÓRIA N° 1.596-14/97, CONVERTIDA NA LEI N°
9.528/97, QUE ADICIONOU AO ARTIGO 453 DA CONSOLIDAÇÃO
DAS LEIS DO TRABALHO UM SEGUNDO PARAGRAFO PARA
ADI nO -1717, ReI. Min. Cármen Lúcia.
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EXTINGUIR O VÍNCULO EMPREGATÍCIO QUANDO DA
CONCESSÃO
DA
APOSENTADORIA
ESPONTÂNEA.
PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. A conversão da medida provisória em
lei prejudica o debate jurisdicional acerca da 'relevância e urgência'
dessa espécie de ato normativo. (...)"
(AO! n° 1721, Relator: Ministro Carlos Britto, Órgão Julgador:
Tribunal Pleno, Julgamento em 11110/2006, Publicação em
29/06/2007; grifou-se);

Ademais, nota-se que o autor pretende que essa Suprema Corte
examme o mérito de decisão político-administrativa efetuada pela Chefe do
Poder Executivo federal, que considerou ser relevante e urgente a edição da
medida provisória impugnada.

Todavia, a avaliação de tais circunstâncias, enquanto ato de
govemabilidade, constitui atribuição da Presidenta da República, encontrando-se
sujeita, por expressa disposição do Texto Constitucional, à aprovação do
Congresso Nacional. Descabe, portanto, ao Poder Judiciário o exame do mérito
de referido ato, ressalvados os casos de evidente excesso ou abuso, sob pena de
violação ao princípio da separação de Poderes.

Com efeito, a aferição dos requisitos de urgência e relevância das
medidas provisórias pelo Poder Judiciário, em sede de controle abstrato, não tem
sido admitida pela jurisprudência desse Supremo Tribunal Federal. A censura
judicial somente é possível, e ainda assim em caráter excepcional, quando se
verifica, mediante análise objetiva, que a Chefia do Poder Executivo incorreu
em abuso manifesto. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados dessa
Corte Suprema:
"MEDIDA
CAUTELAR
EM
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA 2.226, DE
04.09.2001. TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. RECURSO DE
REVISTA.
REQUISITO
DE
ADMISSIBILIDADE.
TRANSCENDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA
NA ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS ]O; 5°, CAPUT E lI;
A D/ nO 4717, Rei. iv/in. Cármen Lúcia.
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22, I; 24, XI; 37; 62, CAPUT E § 1~ I, B; 111, § 3 0 E 246. LEI
9.469/97. ACORDO OU TRANSAÇÃO EM PROCESSOS JUDICIAIS
EM QUE PRESENTE A FAZENDA PÚBLICA. PREVISÃO DE
PAGAMENTO DE HONOR!f.RIOS, POR CADA UMA DAS PARTES,
AOS SEUS RESPECTIVOS ADVOGADOS, AINDA QUE TENHAM
SIDO OBJETO DE CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO.
RECONHECIMENTO, PELA MAIORIA DO PLENiRIO, DA
APARENTE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA
ISONOMIA E DA PROTEÇÃO li COISA JULGADA. 1. A medida
provisória impugnada foi editada antes da publicação da Emenda
Constitucional 32, de 11. 09.2001, circunstância que afasta a vedação
prevista no art. 62, § ]O, I, b, da Constituição, conforme ressalva
expressa contida no art. 2 0 da própria EC 32/2001. 2. Esta Suprema
Corte somente admite o exame jurisdicional do mérito dos requisitos
de relevância e urgência na edição de medida provisória em casos
excepcionalíssimos, em que a ausência desses pressupostos seja
evidente. (...)."
(AO! nO 2527 MC, Relatora: Ministra Ellen Gracie, Órgão Ju Igador:
Tribunal Pleno, Julgamento em 16/08/2007, Publicação em
22/11/2007; grifou-se);

"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 11 E 18
DA MEDIDA PROVISÓRIA N. o 1.925-5, SUCESSIVAMENTE
REEDITADA ATÉ O ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL
N. o 32/2001. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5. ~ CAPUT; 37,
CAPUT, E 62, TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Os
dispositivos em referência, ao atribuírem aos órgãos de trânsito o
registro de ônus reais sobre veículos automotivos de qualquer
espécie, não ofendem as normas constitucionais indicadas. Os
requisitos de relevância e urgência para edição de medida provisória
são de apreciação discricionária do Chefe do Poder Executivo, não
cabendo, salvo os casos de excesso de poder, seu exame pelo Poder
Judiciário. Entendimento assentado na jurisprudência do STF.
Ação julgada improcedente."
(AO! nO 2150, Relator: Ministro limar Galvão, Órgão Julgador:
Tribunal Pleno, Julgamento em 11/09/2002, Publicação em
29/11/2002; grifou-se);

"(...) No que concerne à alegada falta dos requisitos da relevância e
da urgência da Medida Provisória (que deu origem à Lei em
questão), exigidos no art. 62 da Constituição, o Supremo Tribunal
Federal somente a tem por caracterizada quando neste
objetivamente evidenciada. E não quando dependa de uma avaliação
subjetiva, estritamente política, mediante critérios de oportunidade e
conveniência, esta confiada aos Poderes Executivo e Legislativo, que
têm melhores condições que o Judiciário para uma conclusão a
. ( ....
)"
respeito
(AO! nO 1717 MC, Relator: Ministro Sydney Sanches, Órgão
Julgador: Tribunal Pleno, Julgamento em: 22/09/1999, Publicação em:
25/02/2000; grifou-se).
ADf n° 4717. ReI. Min. Cármen Lúcia.
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Entretanto, não se verifica, na espécie, situação revestida da
excepcionalidade necessária para viabilizar o controle jurisdicional acerca dos
requisitos previstos pelo artigo 62, caput, da Lei Maior. É que, diversamente do
que sustenta o requerente, a disciplina instituída pela Medida Provisória n°
558/12 revestia-se, efetivamente, da relevância e da urgência demandadas para
sua edição.

De feito, conforme se infere da Exposição de Motivos da Medida
Provisória nO 558/12, a edição de tal espécie normativa tinha por objetivo
atender às necessidades de produção de energia elétrica do País. Já a urgência da
medida residia na circunstância de que, na época de sua edição, haviam
empreendimentos hidrelétricos situados dentro dos limites de unidades de
conservação, o que estaria obstaculizando a conclusão de processos de
licenciamento ambiental e o funcionamento das respectivas instalações.

Depreende-se, ainda, da referida exposição de motivos a existência
de demandas sociais de regularização fundiária nos limites do Parque Nacional
dos Campos Amazônicos, de modo que, nesse ponto, a medida provisória em
exame afigurava-se urgente para solucionar "relevante conflito social verificado

na região". A propósito, confiram-se os seguintes excertos da Exposição de
Motivos da Medida Provisória n° 558/12:

"( ... )

1. Submetemos à elevada apreciação de Vossa Excelência a proposta
de edição de Medida Provisória que trata da redefinição dos limites
do Parque Nacional dos Campos Amazónicos, do Parque Nacional
Mapinguari, do Parque Nacional da Amazônia, da Floresta Nacional
de Itaituba I, da Floresta Nacional de Itaituba 11. da Floresta
Nacional do Crepori e da /Írea de Proteção Ambiental Tapajós.
( ... )
6. Por outro lado, anteriormente à demanda técnica e social por
revisão dos limites do Parque Nacional dos Campos Amazônicos, os
estudos do Inventário Hidrelétrico do Rio Machado, por parte da
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, já apontavam a
ADI n° -1717, ReI. iv/in. Cármen Lúcia.
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viabilidade da instalação de empreendimento de aproveitamento
hidroelétrico na região, a AHE Tabajara, atualmente pertencente ao
Plano Decenal de Expansão de Energia e ao Programa de Aceleração
do Crescimento do Governo Federal. Com localização prevista para a
região de entorno sul da unidade e, uma vez instituída, ocasionará
interferência direta, mesmo que em reduzida extensão de área,
circunstância adicional para o processo de revisão de limites do
Parque Nacional dos Campos Amazônicos. Por se tratar de unidade
de conservação do grupo de proteção integral, o aproveitamento
hidrelétrico somente é possível com a redefinição dos limites da
unidade de conservação.
7. Neste contexto, Senhora Presidenta, a proposta de redefinição dos
limites do Parque Nacional dos Campos Amazônicos consiste em:
a) seis áreas de ampliação, a saber: Estrada do Estanho, margem
esquerda do rio Guariba, conexão com o Mosaico Apuí, enclave de
cerrado na região do Pito Aceso, campinarana no Ramal dos Baianos
e área do Igarapé do Gavião. Em seu conjunto, a ampliação soma
cerca de 184.615 hectares e busca atender às necessidades ecológicas
para manutenção dos enclaves de cerrado, que devem ser
integralmente protegidos pela unidade de conservação. Tais áreas
representam mínimo avanço sobre áreas possíveis de serem ocupadas
e objetivam auxiliar no ordenamento da ocupação do território.
Possibilitam, ainda, a ampliação da proteção e facilitação da
.fiscalização ambiental no Parque e no Mosaico Apuí. constituído de
unidades de conservação estaduais; e
b) duas áreas de desafetação dos atuais limites da unidade. A
primeira delas objetiva atender a demanda social de regularização
fundiária dos ocupantes do Ramal do Pito Aceso e, eventualmente,
dos ocupantes da Estrada do Estanho. Estas demandas estão
baseadas na identificação ocupacional preliminar realizada, em
conjunto, pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da
Biodiversidade - ICMBio e Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária - INCRA. A outra área, de menor proporção,
relaciona-se à demanda de construção da AHE Ta bajara, que
atende às necessidades de produção de energia do país e cujo
reservatório teve sua cota definida de modo a privilegiar a melhor
relação possível entre viabilidade técnica e ambiental para o
empreendimento. Juntas, essas áreas abrangem um total de 34.149
hectares.
8. Importante que se mencione, Senhora Presidenta, que a proposta
de edição de Medida Provisória, ora apresentada a Vossa Excelência,
incOlpora, ainda, a realocação e a regularização fundiária dos
posseiros presentes na Estrada do Estanho, que ocuparam a região
no contexto da política do Governo Federal de ocupação do
território amazônico. Neste contexto, prevê-se que o MDA, por meio
do Programa Terra Legal. com O apoio do ICMBio, alienará,
diretamente, por meio de dispensa de licitação, áreas públicas
federais remanescentes antropizadas e não ocupadas não superiores a
1.500 hectares aos ocupantes de áreas públicas abrangidas pelos
novos limites do Parque Nacional dos Campos Amazônicos e que
ADI n° 4717. ReI. Min. Cármen Lúcia
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atendam aos requisitos previstos no art. 5° da Lei nO 11.952, de 25 de
junho de 2009. Esta medida é essencial e afigura-se premente para
resolver o relevante conflito social verificado na região.
9. Diante do exposto, entendemos como relevante, necessária e
urgente a presente proposta de redefinição de limites do Parque
Nacional dos Campos Amazônicos que, acrescido em mais de 150
mil hectares, passará a ter área total de 961.320 hectares. Tal
medida, sem dúvida, possibilitará melhor proteção ao patrimônio
natural e ordenamento territorial desta região.
10. Em segundo lugar, propõe-se também a redefinição dos limites do
Parque Nacional Mapinguari, criado pelo Decreto de 5 de junho de
2008 e ampliado pela Lei nO 12.249, de 11 de junho de 2010, como
uma das contrapartidas ao repasse para o Governo de Rondônia de
parte do território da Floresta Nacional do Bom Futuro. Sabia-se que
a área destinada à ampliação do Parque Nacional Mapinguari era
contígua ao Rio Madeira e próxima à futura Usina Hidrelétrica de
Jirau, e posteriormente constatou-se que trechos incluídos na
recente ampliação do Parque Nacional Mapinguari, de igual forma,
iriam ser inundados pelos lagos das Usinas de Jirau e de Santo
Antônio. Além da porção previamente excluída, cerca de 3.214
hectares seriam inundados pelo lago da Usina de Santo Antônio e.
aproximadamente, 4.038 hectares seriam afetados pelo lago de Jirau
em decorrência do 'efeito de remanso' e, ainda, 1.055 hectares do
canteiro de obras dessa última usina.
11. Assim, o presente ato visa corrigir com urgência esta situação
que, atualmente, configura impedimento legal ao funcionamento
dos referidos empreendimentos hidrelétricos. Adicionalmente,
também está se propondo a exclusão de uma pequena porção de cerca
de 163 hectares no extremo leste da área recém incorporada ao
Parque Nacional Mapinguari, que, após o enchimento do reservatório
de Santo Antônio, ficará isolada do restante da unidade de
conservação, o que diminuirá sua importância enquanto ârea
protegida.
12. A entrada em operação das primeiras unidades geradoras da
UNE Santo Antônio éfundamental para a melhoria do atendimento
eletroenergético do Sistema Acre-Rondônia, pois permitirá a
redução da geração térmica local, que opera com custos ambientais
e econômicos mais elevados em relação à geração hidrelétrica.
13. Em terceiro lugar, a presente medida pretende alterar os limites
do Parque Nacional da Amazônia, criado no ano de 1974, pelo
Decreto nO 73.683, de 19 defevereiro do mesmo ano. A imprecisão da
descrição dos limites leste definidos no decreto de criação da
unidade impediu o Poder Público de realizar adequadamente sua
demarcação e materialização em campo. Esse fato permitiu a
consolidação de conflitos relativos à ocupação da região, onde
migrantes advindos da Região Nordeste procuraram se fixar na terra,
por consequência do declínio da atividade garimpeira no Município
de ltaituba nas últimas décadas. Atualmente, doze comunidades estão
fixadas, parcialmente, dentro dos limites da unidade, todas em sua
face leste.
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( ... )

15. Como resultado, restou evMente a necessária readequação dos
limites leste do Parque Nacional da Amazônia, capaz de
compatibilizar as demandas sociais e ambientais da região. Tal
proposta foi entendida como viável pelas comunidades e insü!uições
envolvMas, como compatível com o Mstórico da ocupação regional e
com a distribuição espaóal dos ocupantes, considerados os seus
perfis sóóo-econômJco e agrário, bem como o grau de alteração e de
conservação dos ambientes naturais.
16. Essa proposta possibilita a regularização da situação fundiária
de um conjunto expressivo das famílias de agricultores familiares.
Para tanto, tornar-se-á essenóal a retomada da criação e
implementação dos Projetos de Desenvolvimentos Sustentáveis - PDS
pelo INCRA, agora sem os problemas de sobreposição com a unidade
de conservação em tela.
( ... )
18. A indefinição dos limites leste do Parque Nacional da Amazônia
demanda urgência de solução. Existe forte demanda das
comunidades por reconhecimento de suas necessidades, já que, na
atual situação, encontram-se privadas de acesso aos benefícios
previstos por diversos programas sociais do governo, inclusive, nas
áreas de educação, de saúde e agrária, entre outros. O presente ato
possibilitará, por meio das relevantes ações governamentais previstas
e acordadas, o estabeleómento de um modelo de ocupação
compatível com o entorno imediato do primeiro parque nacional
criado na Amazônia Brasileira.
( ... )
20. Considerando a Resolução do Conselho Nacional de Política
Energética - CNPE N° 3, de 3 de maio de 2011, aprovada em
despacho presidencial publicado no D. o. U. de 22/07/2011 (Res.
CNPE nO 3/2011), que determina a adoção de providências, no âmbito
do Poder Executivo Federal, para que se concluam os estudos
necessários à liótação e implantação de aproveitamentos energéticos
e, considerando ainda, que o licenciamento ambiental de
empreendimentos não pode ser iniciado caso exista conflito de
sobreposição de empreendimentos com unidades de conservação, o
ICMBio, a partir de estudos realizados pela Eletrobrás e pela
Eletronorte, encaminhou a proposta de redefinição dos polígonos do
Parque Nacional da Amazônia, das Florestas Nacionais de Itaituba
I, II e do Crepori e da Área de Proteção Ambiental Tapajós.
( ... )
23. Por outro lado, a legislação ambiental vigente impõe que a
desafetação dessas áreas ocorra previamente ao procedimento de
licenciamento ambiental, necessário para dar início aos estudos de
implantação dos referidos empreendimentos."

Diante disso, não merece prosperar a alegação do requerente no
sentido de que a edição da medida provisória em comento, convertida na Lei
Q
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federal n° 12.678, de 25 de junho de 2012, não haveria observado os
pressupostos de relevância e urgência, previstos pelo artigo 62, caput, da
Constituição.

De outro lado, sustenta o requerente que o diploma impugnado
violaria o artigo 225, § 1°, inciso III, da Constituição, que reserva à lei
competência para alterar espaços territoriais especialmente protegidos. Eis o teor
do referido dispositivo constitucional, in verbis:

"Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade
de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de
defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

§

}O Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder
Público:

( ... )

111 - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais
e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a
alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada
qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que
justifiquem sua proteção;" (grifou-se).

Entretanto, sabe-se que a medida provisória, tal como prevista pelo
Texto Constitucional, é dotada de força de lei. Por essa razão, constitui-se em
via adequada para disciplinar a alteração das unidades de conservação ambiental
em comento, especialmente porque demonstrados, à saciedade, os motivos
relevantes e urgentes para a sua edição.

Ressalte-se, ainda, que as matérias insuscetíveis de regulamentação
por via de medidas provisórias encontram-se relacionadas no § 1° do artigo 62
da Constituição Federal, o qual não contempla temas referentes à proteção e
defesa do meio ambiente. Confira-se:
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"Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da
República poderá adotar medidas provisórias, com força de lei,
devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional.

§ I ° É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria:
I - relativa a:
a) nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos e
direito eleitoral;
b) direito penal, processual penal e processual civil;
c) organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a
carreira e a garantia de seus membros;
d) planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e créditos
adicionais e suplementares, ressalvado o previsto no ar/o 167, § 3°;
II - que vise a detenção ou seqüestro de bens, de poupança popular
ou qualquer outro ativo financeiro;
III - reservada a lei complementar;
IV - já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo Congresso
Nacional e pendente de sanção ou veto do Presidente da República."

A vedação quanto à edição de medidas provisórias para disciplinar
matérias reservadas à lei complementar (artigo 62, § 1°, inciso lII, da
Constituição Federal) não incide na hipótese em exame, haja vista que o artigo
225, § 1°, inciso lII, da Carta Republicana não exige a forma qualificada de lei
para a alteração de espaços territoriais especialmente protegidos.

Sobre o tema, registre-se que, no julgamento da Medida Cautelar na
Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 1516, esse Supremo Tribunal Federal
entendeu que a matéria atribuída pela Constituição Federal à lei ordinária pode
ser tratada em medida provisória. Eis a ementa do referido julgado:

"DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. MEIO-AMBIENTE:
AREAS
FLORESTA AMAZÔNICA.
CÓDIGO FLORESTAL.
FLORESTAIS. AREAS AGRÍCOLAS. DIREITO DE PROPRIEDADE.
MEDIDA PROVISÓRIA: URGÊNCIA. AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE DA MEDIDA PROVISÔRIA N
1.511, DE 22.08.1996, E DE SUAS SUCESSIVAS REEDIÇÕES, QUE
DERAM NOVA REDAÇÃO AO ART. 44 DA LEI N 4.771/1965
(CÓDIGO FLORESTAL) E DISPUSERAM SOBRE A PROIBIÇÃO
DO INCREMENTO DA CONVERSÃO DE AREAS FLORESTAIS EM
AREAS AGRÍCOLAS NA REGIA-O NORTE E NA PARTE NORTE DA
1.
A
REGIÃO CENTRO-OESTE.
MEDIDA
CAUTELAR.
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jurisprudênóa do S. T.F. tem considerado da competênóa da
Presidênóa da República e do Congresso Naóonal a avaliação
subjetiva da urgênóa da Medida Provisória. 2. É de se excetuar,
apenas, a hipótese em que a falta de urgênóa possa ser constatada
objetivamente. E, no caso, não há evidênóa objetiva da falta de
urgência, sendo a relevânóa da Medida Provisória incontestável. 3.
Embora válido o argumento de que M.P. não pode tratar de matéria
submetida pela Constituição Federal a Lei Complementar, é de se
considerar que, no caso, a Constituição Federal não exige Lei
Complementar para alterações no Código Florestal, ao menos as
concernentes à Floresta Amazônica. 4. Dispõe, com efeito, o § 4 do
art. 225 da C. F. : 'a Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica,
a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona costeira são
patrimônio nacional, e sua utilizaçãofar-se-á, na forma da lei, dentro
de condições que assegurem a preservação do meio-ambiente.
inclusive quanto ao uso dos recursos naturais. ' 5. A lei. a que se
refere o parágrafo, é a ordinária. já que não exige Lei Complementar.
E matéria de Lei ordinária pode ser tratada em Medida Provisória,
em face do que estabelece o art. 52 da c.F. (...) 8. Os fundamentos
jurídicos da ação estão, portanto, seriamente abalados (jumus boni
iuris '). 9. Ausente, por outro lado, o requisito do periculum in mora '.
É que as informações da Presidênóa da República evidenóaram a
necessidade e a urgênóa da MP. Ademais, perigo maior estaria no
deferimento da cautelar, pois poderia tornar irreparáveis os danos ao
Meio-Ambiente e à Floresta Amazônica, que a MP. visou a evitar. 10.
Medida cautelar indeferida. Plenário: decisão por maioria de votos."
(AO! nO J 516 Me, Relator: Ministro Sydney Sanches, Órgão
Julgador: Tribunal Pleno, Julgamento em 06/0311997, Publicação em
13/08/1999; grifou-se).

Nesses termos,

conclui-se pela compatibilidade da Medida

Provisória n° 558/12, convertida na Lei federal n° 12.678/12, com os artigos 62 e
225, § 1°, inciso III, da Constituição Federal.

IH - CONCLUSÃO

Diante do exposto, manifesta-se o Advogado-Geral da União pela
improcedência do pedido veiculado pelo requerente, devendo ser declarada a
constitucionalidade da Medida Provisória n° 558, de 05 de janeiro de 2012,
convertida na Lei federal n° 12.678, de 25 de junho de 2012.
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São essas, Excelentíssima Senhora Relatora, as considerações que
se tem a fazer em face do artigo 103, § 3°, da Constituição Federal.

Brasília,

GRACE MARIA FER
ES MENDONÇA
Secretária-Geral e Contencioso

Y!CHRl~TRAN

SCUCATO
Advogada da União
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