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Classificação Temática:  Direito Ambiental. Intervenção ambiental. Supressão de vegetação.
Bioma Mata Atlântica. Declaração de utilidade pública.

Ementa: DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. DECRETO DE UTILIDADE PÚBLICA -
DUP. PRESSUPOSTO PARA INTERVENÇÃO AMBIENTAL NO ESTADO. DECRETO Nº
47.634/2019. CONCLUSÕES DO PARECER AGE Nº 16.263/2020. ESCLARECIMENTOS
SOBRE O ALCANCE. MAIOR CAUTELA NO CASO ESPECÍFICO SUBJACENTE ÀQUELA
ORIENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA ORIENTAÇÃO PARA CASOS SIMILARES, DE
CONFORMIDADE COM O DECRETO Nº 47.634/2020.

O procedimento para emissão de Decretos que declaram a Utilidade Pública - DUP de
empreendimentos, em atendimento às determinações legais e de conformidade com as
disposições do Decreto nº 47.634/2019, atende à orientação disposta nos parágrafos 76 e 77
do Parecer AGE nº 16.263/2020.

 

Referências normativas:
Lei nº11.428/2006, art. 3º, inciso VII, alínea "b". e arts. 14, 21, 22 e 23 (LMA);

Lei nº 14.445/2007, com as alterações da Lei nº 14.026/2020, arts. 3º, I, "c" e 3º C (Saneamento
básico);

Lei nº 12.305/2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos)

Lei nº 12.651/2012, art. 3º, inciso VIII, alínea "b"(Lei Florestal);

Decreto Estadual nº 47.634/2019.

 

I - RELATÓRIO
 

1. Trata-se de consulta oriunda do Gabinete da Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Econômico - SEDE, encaminhada à Consultoria Jurídica por meio do Ofício
SEDE/CHEFEGAB nº 561/2020 (sei 23060610), com o seguinte pedido de esclarecimento:

 
Diante do exposto, solicito gentilmente esclarecimento se o seguinte
procedimento, atualmente realizado para emissão dos Decretos que
declaram os empreendimentos de utilidade pública, atende à orientação
disposta nos itens 76 e 77 do referenciado Parecer Jurídico, qual seja: a
SEDE encaminha o expediente de solicitação da DUP à SEMAD contendo
o Estudo de Alternativa Locacional apresentado pelo requerente, e que a
SEMAD, por sua vez, realiza vistoria do local proposto ao empreendimento
para fins tanto do processo de regularização ambiental quanto para
manifestação técnica sobre a DUP, levando em consideração nesse caso
o Estudo de Alternativa Técnica e Locacional apresentado pelo
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empreendedor, emitindo então manifestação favorável ou contrária para
fins de emissão da DUP.
 

2. O pedido de esclarecimento se refere às conclusões expostas no Parecer AGE nº
16.263/2020, notadamente os parágrafos 76 e 77.

3. Registre-se que, embora a consulta faça referência a anexos de estudos de
alternativa técnica e locacional, esses não foram incluídos no expediente.

4. É o breve relatório.

 

II - FUNDAMENTAÇÃO
 

5. A resposta à indagação encaminhada pela SEDE é positiva. Sim. O
procedimento que vem sendo realizado pela SEDE, conforme descrito na consulta e exposto
em reunião na Advocacia Geral do Estado com a presença da SEMAD, atende à orientação
disposta nos itens 76 e 77 do Parecer AGE nº 16.263/2020, porque e desde que conforme às
previsões do Decreto nº 47.963/2020.

6. As orientações fixadas na conclusão do Parecer AGE nº 16.263/2020 guardam
estrita relação de coerência e coesão com a fundamentação nele contida, ou seja, são
estabelecidas de forma conexa, ligada e em harmonia com as razões jurídicas explicitadas
ao exame de uma situação peculiar em face de um provimento jurisdicional. O objeto de
indagação da Consultoria Técnico-Legislativa - CTL foi a viabilidade jurídica de emissão
de Declaração de Utilidade Pública (DUP) de  empreendimento de aterro sanitário de pequeno
porte a ser instalado em área de Mata Atlântica, com supressão de vegetação nativa, tendo em
vista o posicionamento do STF assentado por meio da ADIN nº 4.903 e da ADC nº 42 quanto à 
inconstitucionalidade da expressão "gestão de resíduos" do artigo 3º, VIII, “b” , da Lei nº 12.651,
de 2012, observando-se que este último dispositivo da lei florestal estabelece, para os seus
efeitos, que se entende por utilidade pública, além de outras obras de infraestrutura, aquelas
destinadas aos serviços públicos, “saneamento, gestão de resíduos…”.

7. A tônica da fundamentação e conclusão expostas no Parecer AGE nº 16.263/2020
foi a repercussão da declaração de inconstitucionalidade da expressão “gestão de resíduos”
como hipótese de utilidade pública a autorizar intervenção em Área de Preservação
Permanente (art. 3º, VIII, “b”, combinado com art. 8º da Lei nº 12.651/2012 (Lei Florestal)).

8. No que se refere aos impactos da decisão de mérito do Supremo Tribunal Federal
na ADI 4903 e ADE 42, envolvendo a Lei Florestal de 2012, sem modulação de efeitos, não há
dúvidas de que, sim, o provimento jurisdicional em ação de controle concentrado de
constitucionalidade opera efeitos erga omnes e eficácia vinculante(art. 102, § 2º, CR/88; art. 28,
parágrafo único da Lei 9.868/99). Contudo, a decisão do STF ainda não é definitiva.
O cenário contemporâneo àquela manifestação e que ainda persiste nesse momento é
de ausência de definitividade da posição do STF,  no ponto relativo à constitucionalidade, ou
não, da expressão "gestão de resíduos", porque ainda sujeita ao esclarecimento, cujos
embargos de declaração opostos pela Advocacia-Geral da União não foram conhecidos, mas
recebidos como memorial. (http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?
docTP=TP&docID=750595851&prcID=4355144# - ID 282 – Petição de oposição de Embargos
de Declaração (48843/2019. Disponível em: <
http://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarProcessoEletronico.jsf?
seqobjetoincidente=4355144).

9. Revejam-se os termos parciais da ementa do julgado:

 
22. Apreciação pormenorizada das impugnações aos dispositivos do novo
Código Florestal (Lei nº 12.651/2012):
(a) Art. 3º, inciso VIII, alínea ‘ b’, e inciso IX (Alargamento das hipóteses que
configuram interesse social e utilidade pública): As hipóteses de
intervenção em áreas de preservação permanente por utilidade pública e
interesse social devem ser legítimas e razoáveis para compatibilizar a
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proteção ambiental com o atendimento a outros valores constitucionais, a
saber: prestação de serviços públicos (art. 6º e 175 da CRFB); políticas
agrícola (art. 187 da CRFB) e de desenvolvimento urbano (art. 182 da
CRFB); proteção de pequenos produtores rurais, famílias de baixa renda e
comunidades tradicionais; o incentivo ao esporte (art. 217 da CRFB), à
cultura (art. 215 da CRFB) e à pesquisa científica (art. 218 da CRFB); e o
saneamento básico (artigos 21, XX, e 23, IX, da CRFB). O regime de
proteção das áreas de preservação permanente (APPs) apenas se
justifica se as intervenções forem excepcionais, na hipótese de
inexistência de alternativa técnica e/ou locacional. No entanto, o art. 3º,
inciso IX, alínea g, limitou-se a mencionar a necessidade de comprovação
de alternativa técnica e/ou locacional em caráter residual, sem exigir essa
circunstância como regra geral para todas as hipóteses. Essa omissão
acaba por autorizar interpretações equivocadas segundo as quais a
intervenção em áreas de preservação permanente é regra, e não exceção.
Ademais, não há justificativa razoável para se permitir intervenção em
APPs para fins de gestão de resíduos e de realização de competições
esportivas estaduais, nacionais ou internacionais, sob pena de subversão
da prioridade constitucional concedida ao meio ambiente em relação aos
demais bens jurídicos envolvidos nos dispositivos respectivos;
CONCLUSÃO : (i) interpretação conforme à Constituição aos incisos
VIII e IX do artigo 3º da Lei n. 12.651/2012, de modo a se condicionar
a intervenção excepcional em APP, por interesse social ou utilidade
pública, à inexistência de alternativa técnica e/ou locacional à
atividade proposta, e (ii) declaração de inconstitucionalidade das
expressões “gestão de resíduos” e “instalações necessárias à realização
de competições esportivas estaduais, nacionais ou internacionais”, do
artigo 3º, VIII, b, da Lei n. 12.651/2012.(negritei)
(Inteiro teor do acórdão disponível em <
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?
docTP=TP&docID=750504464>. Acesso em 12 nov. 2020.)
  

10. Contudo, a orientação jurisprudencial - e a do julgado específico do STF acima - é
firme quanto à excepcionalidade das intervenções em APP, condicionada à inexistência de
alternativa técnica e locacional, requisito presente no ordenamento jurídico brasileiro desde o
Código Florestal de 1965, cuja interpretação se faz presente também para hipótese de
intervenção no bioma Mata Atlântica, como ressai do Parecer AGE nº 16.263/2020.

11. O vigoroso cuidado que se teve, convertido em orientação nas conclusões
daquele parecer, se deveu ao fato de que, embora a edição do Decreto declaratório de
Utilidade Pública da atividade - DUP não enseje “o deferimento do requerimento de
licenciamento ambiental, supressão de vegetação, outorga para utilização de recursos hídricos
ou qualquer outra autorização para intervenção ou utilização de recursos naturais, o que
somente se efetivará por meio de procedimento próprio junto ao órgão ambiental”, nos termos
do art. 8º, § 2º, do Decreto 47.634/19, nem tenha, como pressuposto, o ateste da inexistência
de alternativa técnica e locacional pela SEMAD,  extrai-se do procedimento o intuito de se
observar a presença - reitere-se - a partir das justificativas do empreendedor,  de requisitos
mínimos que permitam atestar - futuramente, no procedimento próprio -,a inexistência de
alternativa técnica e locacional. Caso contrário, tal procedimento criado será de pouca valia no
que se refere à eficiência administrativa.

12. Nessa toada, compreendeu-se que um olhar, ainda que superficial, dos
documentos obrigatórios previstos no art. 5º do Decreto nº 47.634/2019, parece dever ser feito -
e efetivamente o é, conforme esclarecido em reunião - , afinal outra não pode ser a finalidade da
exigência de tais documentos do interessado que não a obtenção de elementos mínimos
indiciários e iniciais, dando conta da caracterização da potencial viabilidade da atividade ou
empreendimento no local onde se pretenda instalar ou se estaria a despender força de trabalho
inocuamente, como ressaltado nos parágrafos 24 e 25 daquele parecer, sendo tais assertivas
corroboradas pelo disposto no art. 8º, § 1º, do mesmo Decreto. 
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Art. 8º – O processo com os documentos constantes nos arts. 5º e 7º será
tramitado pela Secretaria de Estado responsável para a Secretaria de
Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – Semad –, a
qual se manifestará quanto à adequação da intervenção pretendida à
legislação ambiental vigente, verificando o seu enquadramento entre as
hipóteses de utilidade pública ou de interesse social.
§ 1º – A manifestação da Semad está condicionada à formalização de
processo de regularização ambiental para a intervenção pretendida
e à realização de vistoria técnica.
§ 2º – A declaração de utilidade pública ou interesse social não enseja o
deferimento do requerimento de licenciamento ambiental, supressão de
vegetação, outorga para utilização de recursos hídricos ou qualquer outra
autorização para intervenção ou utilização de recursos naturais, o que
somente se efetivará por meio de procedimento próprio junto ao órgão
ambiental.
 

13. O entendimento que se pretendeu deixar fixado no Parecer AGE nº 16.263/2020
foi, portanto, de que a exigência dos documentos para emissão da DUP faz pressupor uma
avaliação, ainda que perfunctória, mas que permita antecipar a potencial viabilidade
excepcional de instalação do empreendimento ou atividade em APP, já que o inciso V do art. 5º
é expresso ao fixar que a justificativa fundamentada apresentada pelo empreendedor deve
permitir “atestar a inexistência de alternativa técnica e locacional ao empreendimento proposto”
e o art. 8º, § 1º, prevê, inclusive, realização de vistoria técnica, o que vem sendo efetivamente
realizado, como confirmado em reunião realizada na AGE.

14. Assim,  caminhou-se para a orientação contida no parágrafo 77, incidente para a
situação concreta lá examinada, estabelecendo-se uma atenção criteriosa sobre a justificativa
trazida pelo empreendedor, da qual decorresse o entendimento de que permitiria atestar
inexistência de alternativa técnica e locacional, tudo em face da peculiaridade daquele caso, em
que há pendência de definição do STF sobre a constitucionalidade da expressão "gestão de
resíduos" e que, em vindo a ser superada para o caso específico de aterro sanitário pelo
mesmo STF, remanescerá, de forma avultada, a exigência, no processo de licenciamento, de
ateste da inexistência de alternativa técnica e locacional.

15. Tal cautela aparentou bastante salutar, à vista de que, embora os atestes e
deferimentos quanto às intervenções ambientais venham a ser efetivamente analisados pelo
setor técnico competente no processo de autorização de intervenção ou licenciamento
ambiental,  vencer o procedimento de obtenção da DUP - Declaração de Utilidade Pública
acaba por gerar expectativa no interessado, sendo este um aspecto geral decorrente
da atuação estatal, entenda-se, em relação a qualquer atividade ou empreendimento que
dependa da DUP. 

16. De outro lado, a obtenção de elementos de segurança mínimos, previamente à
publicação da DUP, a apontar a potencial viabilidade do empreendimento quanto à alternativa
técnica e locacional, se apresenta conforme os princípios da eficiência e economicidade,
evitando-se a movimentação da máquina administrativa para reconhecer a utilidade pública de
uma atividade ou empreendimento inviável do ponto de vista ecológico-ambiental, parecendo-
nos, afinal, ser essa a finalidade do procedimento instituído pelo Decreto nº 47.963/2019.

 

III - CONCLUSÃO
 

17. Nesses termos, espera-se ter como esclarecidos os termos das conclusões - de
modo especial dos parágrafos 76 e 77 do Parecer AGE nº 16.263/2020 -, estabelecidos a partir
e em consideração à especificidade do caso concreto, tratando-se de uma questão jurídica
sensível em face à decisão do STF na ADI 4903, a exigir maior cuidado quanto às justificativas
do empreendedor, que permitam atestar a ausência de alternativa técnica e locacional.

18. Eis as razões para as cautelas expostas, cuja orientação não pretendeu exorbitar
os limites e os termos do procedimento estabelecido no Decreto nº 47.634/2019, não
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criando nenhum ato procedimental paralelo, externo ou adicional aos previstos neste decreto,
tampouco visou a orientar a antecipação do ateste pelo órgão ambiental, reservado
ao procedimento próprio e dissociado do de emissão de DUP, até porque expressamente
ressalvado no art. 8º, § 2º, do Decreto 47.634/2019.

19. Portanto, o procedimento para emissão de Decretos que declaram a Utilidade
Pública - DUP de empreendimentos, em atendimento às determinações legais e de
conformidade com as disposições do Decreto nº 47.634/2019, atende à orientação disposta
nos parágrafos 76 e 77 do Parecer AGE nº 16.263/2020.

20.    À consideração superior.

 
 

Nilza Aparecida Ramos Nogueira
Procuradora do Estado de Minas Gerais

MASP 345.172-1. OAB/MG 91.692
 
 

De acordo.
Aprovado.
 

Wallace Alves dos Santos
Procurador-Chefe da Consultoria Jurídica

 
 

Sérgio Pessoa de Paula Castro
Advogado-Geral do Estado

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Nilza Aparecida Ramos Nogueira,
Procurador(a), em 16/12/2020, às 15:32, conforme horário oficial de Brasília, com o
emprego de certificado digital emitido no âmbito da ICP-Brasil, com fundamento no art. 6º,
caput, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
Nº de Série do Certificado: 11116803447664515227515078365652857667

Documento assinado eletronicamente por Wallace Alves dos Santos, Procurador(a) do
Estado, em 16/12/2020, às 15:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Sergio Pessoa de Paula Castro, Advogado
Geral do Estado, em 16/12/2020, às 18:28, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
23133310 e o código CRC 79E064ED.

Referência: Processo nº 1220.01.0007331/2020-79 SEI nº 23133310
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