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do Estado do Parand 

REc0MENDAcA0 ADMINISTRATIVA n'01/2019 

CONSIDERANDO o contido no artigo 127 da Constituico Federal, que 

dispöe ser "0 Mm/steno PUb//co instiruiçJo permanence, essenc/al a fun cJo jurisdidonal 

do Estado, incumbindo-Ilie a defesa da ordem lurid/ca, do regime democrit/co e dos 

iriteresses sodi/s e in&vidu3is indispori/veis 

CONSIDERANDO o disposto nos artigos 129, inciso II, da Carta 

Constituciona!, bern coma no artigo 120, inciso 11, da Constituiço do Estado do Paraná, 

que atribuem ao Ministério PUblico a funço institucional de '2'e1,?rpe10 eferivo respeito 

dos Poderes PUb/icos e dos serviços de relevincia pUb//ca aos dire/tos assegurados fiesta 

Consticuição, promo vendo as medidas necessir/as a sua garanti 

CONSIDERANDO, ainda, o artigo 27, parágrafo Unico, inciso IV, da Lei 

Federal n.° 8.625, de 12 de fevereiro de 1993, o'qua[ facufta ao Ministério Püblico expedir 

recomendaco administrativa aos órgäos da Admiriistraçäo PUblica federal, estadual e 

municipal, requisitando ao destinatário adequada e imediata divulgaço; 

CONSIDERANDO o art. 20,  capur, da Lei Complementar Estadual n° 85, 

de 27 de dezembro de 1999, que antes de eFencar funçOes atribuldas ao Ministérlo 

Püblico, reforca aquelas previstas nas Constituiçöes Federal e Estadual e na Lei Orgânica 

Naciona!; 
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do Estado do Paranä 

CONSIDERANDO gue cumpre ao Ministérlo Püblico zelar para que Os 

pocleres pbIicos e servicos de relevância pUblica respeitem os direitos assegurados na 

Constituico Federal e nas leis pátrias; 

CONSIDERANDO que incumbe ao Ministéria Püblico a proteço ao 

meio ambiente e outros interesses difusos, coletivos e individuals homogêneos, podendo 

tomar as medidas cabiveis na defesa destes direitos; 

CONSIDERANDO que a artigo 225 da Constituicäo Federal prescreve 

que todos tern direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bern de usa 

comum do povo e essencial a sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder PUblico e a 

coetividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e luturas geracôes; 

CONSIDERANDO que a Carta Magna preceitua, em seu artigo 23, 

inciso VI, ser competéncia comum da Unio, dos Estados e do Distrito FederaE e dos 

Municipios proteger o meio ambiente e combatet a poluicäo em qualquer de suas 

form as; 

CONSIDERANDO que as normas urbanisticas so de ordem püblica e 

de caráter cogente, visando garantir interesses sociais, pois regulam o uso da 

propriedade urbana em prol do bern comum, da segurança e do bem-estar dos cidados, 

assegurando a equilibria ambiental; 

CONSIDERANDO que a poiftica de desenvolvimento urbano, executada 

pelo Poder PUblico municipal, con forme diretrizes gerais fixadas em lei, tern par objetivo 

orderiar a pleno desenvolvimento das funcöes soclais da cidade e garantir o bem-estar 

de seus habitantes (art. 182 da CE]; 

3oo 3stca 



MIIVIsTERIQ PUBLICO 
do E2srado do ParanO 

CONSIDERANDO que a controle difuso e concentrado de 

constitucionalidade é atividade inerente ao Poder Judiciário e que a Câmara de 

Vereadores e legitimada somente para arguir possivel inconstitucionalidade, mas no para 

reconhecê-la, como se Orgo jurisdicional fosse, sob pena de indevida oferisa ao principlo 

da separaço e independéncia entre os poderes; 

CONSIDERANDO que chegou ao conhecimento deste órgäo de 

execucäo a noticia de que está tramitando na Cmara de Vereadores de Chopinzinho o 

Projeto de Lei n° 029/2019, de 30 de abrit de 2019, de Parcelamento do Solo Urbana 

do Municipio de Chopinzinho/PR; 

CONSIDERANDO que mencionado Projeto de Lei, em alguns de seus 

artigos, busca restringir a proteço ambiental estabelecida por legis[açäo federal [Lei n° 

12.651/2012 - Código Florestal]; 

CONSIDERANDO que a Lei n° 12.651/2012 - Côdigo Florestal foi 

elaborado para estabelecer normas gerais sobre a proteço da vegetaçäo, das areas de 

Ig 	preservaço permanente e das areas de reserva legal, tendo preponderância sobre as 

questOes ambientais tratadas pela Lei n° 6.76611979, elaborada para estabelecer normas 

sobre o parcelamento do solo municipal; 

CONSIDERANDO que a 2  Promotoria de Justica da Comarca de 

Chopinzinho tern atribuicôes nas areas de habitaço e urbanismo, bern corno de 

proteço ao meio ambiente, nos termos da Resolucäo 1238/2014; 

CONSIDERANDO que a protecäo ao meio ambiente integra 

axiologicamente a ordenamento juridico brasileiro, devendo sua preservacäo pelas 

normas infraconstitucionais respeitar a teleologia da Constituiçäo Federal; 



MIIVIS TERIO P (JBLICO 
do Estado do ParanO 

CONSIDERANDO que a ordenarnento jurIdico deve ser interpretado de 

forma sistémica e harmonica, privilegiarido os principios do minimo existencial ecolOgico 

e do ambiente ecologicamente equilibrado; 

CONSIDERANDO que a norma federal conIeriu uma protecäo minima 

ao meio ambiente, cabendo a legislaço municipal apenas intensificar o grau de proteco 

as margens dos cursos de água, ou, quando muito, manter o patamar de proteco; 

CONSIDERANDO que em havendo ornissäo legislativa por parte da 

Unio, as unidades federativas podem editar as normas gerais e Os rnunicipios podem 

legislar sobre a matéria ambiental de interesse predomiriantemente local, bastando que 

respeitem as normas gerais que tiverem sido editadas pela Uniäo ou pelo Estado, 

conforme ressalta Meirelles: 

"0 fato de a Constituicao ter exduklo os Municiios da atribu/cão das 

competencLs cont/das no art. 24 nJo quer siniflca que flies sej vedado 

leg/s/ar sobre aquelas quesrães. Apenas que, ao ass/rn faze-b, os 

Mun/cioios deverão arentar para do/s fatores: certificar-se de que se trata 

de assunto que interfira na esfera de interesse local, de urn lado, e, de 

outro, respeirar os ilmites postos pela leg/s/a çJo federal ou estadual em 

vi'or" (Me/relies, I-/ely Lopes. Dire/to Municiøal Brasile/ro, São Paulo, 

20/7, p.  554] 

CONSIDERANDO que as declaraçoes tecidas acirna condizem corn 

deciso recente do Superior Tribunal de Justica, cuja ementa segue abaixo: 



MII\JIsTERIO PUBLICO 
do Estado do Parand 

A MB/EN TA L. PROCESSUA L CIVIL. A GRA VO EM RECLIRSO 

ESPECIAL. PRO V/DO. RECIJRSO ESPECIAL. INTERPRETA çAO 

RESTRI TI VA DO COD/GO FL ORES TA L. INA DEQLJADA. AREA DE 

PRESER VA cAO PERMA NENTE. MA IOR PRO TEcA0 A MB/EN TA L. 

PRO V/MEN TO. RESPE/ TO AO L /M/TE IMPOSTO PEL 0 COD/GO 

FLORESTAL. I. 0 agravo interno Tol provido após a !mpugnaçio 

espec/fica dos fundamentos utlli23dos na oriem para /nadrnit!r o recurso 

especfi/. Passa-se a anifise do recurso especial 2. A protecJo ao me!o 

ambienre integra axiolog/camente o ordenainento lurid/co bras/leiro, sua 

preservaçJo pelas normas infraconst/tuc/ona/s deve respeitar a releologia 

di Const/tuiçffo Federal Desse modo, o ordenamento /ur/dico deve ser 

interpretado de forma s/stem/ca e harmon/ca, privi/eg/ando os princi!os 

do rn/ri/mo ex/stencial eco/Ogico e do amb!ente ecologicamente 

equil/brado. 3 Na espécie, o Tribunal de oriqem /arerprefou o Cbdio 

Florestal [Let n. 4.77//1965J de mane/rd restr/t/va, pois considerou que o 

di/oma legal esrabeleceu 1/mites mix/mos de protecJo amb/ental, 

podendo a leg/s/a çao municiaI reduz/r o patamar protet/vo. Ocorre que 

o coleg/ado a quo equ/vocou-se quanto a interpretaçIo do supradtado 

divloma legal, po/s a norma federal confer/u uma protecJo minima, 

cabeado a leg/s/a çJo municioal apenas intens/ficar o grau de proteção is 

margens dos cursos de igua, ou, quando muito, manter 0 patarnar de 

proteçãa 4. A protecJo marginal dos cursos de igud, em toda a sua 

extensão, possul imporranre papef de resguardo contra o assorearnenro. 

O (ódigo Floresral tute/a em ma/or extensifo e pro fund/dade o bem 

lurid/co do rneio amb/enre, logo, è a norma espec/fica a ser observada as 

espéde. S Recurso especial pro v/do. 1ST! - AREsp. 13/2435 RI 

2018/0/48062-2, Relator M/n/stro OG FERNANDES, Data de 

motor 
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MIz\JIsYERIO PUBLICO 
do Estado do 1 'arc it 

Ju/garnento: 07/02/20/9, T2 - SEGLJNDA TLJRMA, Data de Pub//ca (ffo: 

Die 21/02/20/9) 

CONSIDERANDO que o Supremo Tribunal Federal já declarou 

inconstitucional legislacäo municipal que continha previsäo que afrontava as normas 

federals paradigmáticas sobre assuntos ambientais, vez que a lei municipal estaria 

contrariando a lógica, os mecanismos e as finalidades estruturadas de maneira harmonica 

nas esferas federal e estadual [Recurso Extraordinário 110  586.2241SP]; 

0 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANA, através da 2 

Promotoria de Justica de Chopinzinho/PR, rio USa de suas atribuicöes constitucionais e 

leID gais, expede a presente 

RECOMEN DACAO ADMINISTRATIVA 

Aos senhores Claudemir Malage, Daniel Zanesco, Jacir SalmOria, José 

Angelo Foppa, Leânides Moser, Luiz Sérgio Ferreira, Marcos Monteiro, Nereu Hengen  

e Rogério Pereira dos Santos, vereadores de Chopinzinho/PR, bern coma ao senhor 

Alvaro Dênis Ceni Scolaro,  prefeito de Chopinzinho/PR, em cumprimento as disposicöes 

legais mencionadas e tendo em vista as circunstàncias ora apuradas, para que se 

abstenham de aprovar/sandonar Projetos de Lei em descompasso corn a legislaco 

ambiental federal e estadual, assim como em relaco a Constftuicäo Federal. 

Desde logo, ressalta-se que, em sendo aprovadas Leis em desacordo corn 

esta Recomendaço Administrativa, este Orgäo ministerial buscará junto ao Procurador-

Geral de Justica do Ministérlo Püblico do Estado do Paraná sejam elas declaradas 

inconstitucionais, e moverá açäo civil püblica contra os agentes pLIblicos e particulares 
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que dela indevidamente se beneficiarem, buscando o desfazimento da obra, recuperaço 

da area degradada, assim corno a responsabilidade civil, administrativa e criminal. 

Chopinzinho/PR, 14/06/2019. 

10*0 LIZ1MARQUES FILHO 

Promotor de Justica 
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