São Francisco do Sul, 30 de julho de 2020.

Ao
Exmo. Sr. Álvaro José Siebers, Presidente da Câmara de Vereadores de São Francisco
do Sul

REF.: CONSULTA PÚBLICA - PROPOSTAS DE ALTERAÇÃO DA REDAÇÃO DO
PLANO DIRETOR DE SÃO FRANCISCO DO SUL

CMO CONSTRUÇÃO E MONTAGEM OFFSHORE S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o
nº 13.877.424/0001-80, na condição de empresa instalada em São Francisco do
Sul/SC e legítima titular de projeto para a implantação de empreendimento de grande
porte, e outros nesta cidade, vem, por meio da presente manifestação, oferecer suas
contribuições a essa d. Câmara de Vereadores quanto aos dispositivos do Projeto de
Lei n.º 012/2019 que versa sobre a atualização do Plano Diretor de São Francisco do
Sul e requerer a modificação da redação de alguns desses dispositivos, pelas razões
adiante aduzidas.

I.

COMUNIDADE TRADICIONAL INDÍGENA

1.1. Dispositivo a ser alterado: Artigo 113, inciso VIII
1.2. Supressiva, aditiva ou modificativa: Supressiva
1.3. Texto proposto para a nova redação: Retirar o inciso VIII
1.4. E-mail/telefone: luciane.araujo@cmoffshore.com.br / ( 47)99932-1779
1.5.
Justificativa: O inciso VIII do artigo 113 dispõe que são
características da Macrozona Rural a presença de comunidade tradicional Guarani.
Todavia, com o devido respeito, não confere ao instrumento de planejamento da
cidade, que é o Plano Diretor Municipal, dispor sobre o que é tradicional ou não.
No tocante ao reconhecimento de comunidade tradicional indígena, segundo a
Constituição da República Federativa do Brasil, compete exclusivamente à União
reconhecer, proteger e fazer respeitar as terras tradicionalmente ocupadas por tais
comunidades, sendo ainda, de competência privativa da União legislar sobre as
populações indígenas.
Referidas competências encontram-se previstas, respectivamente, nos artigos 231 e
22 da Constituição da República, os quais citamos na integra:

Art. 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes,
línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que
tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer
respeitar todos os seus bens.

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:

XIV - populações indígenas;

Com efeito, considerando que o reconhecimento da tradição de tais comunidades
deve se dar (i) pela União e que (ii) devem ser pautados em estudos específicos e
pesquisa antropológica, não se vislumbra qualquer respaldo técnico-jurídico na
documentação juntada à revisão do Plano Diretor que coadune com a referência da
presença de comunidades tradicionais nas zonas em que menciona.
Fato é que, ao dispor sobre tradição das comunidades indígenas, o Plano Diretor vai
de encontro ao que versa o Estatuto do Índio, Lei Federal n.º 6.001/73, e Constituição
da República, usurpando a competência da União de (i) legislar sobre populações
indígenas e (ii) reconhecer tradicionalidade.
Neste contexto, em nosso entendimento, o Projeto de Lei que dá amparo a Revisão
do Plano Diretor pode estar eivado por ilegalidade e inconstitucionalidade, e poderá
ser objeto de futuros questionamentos judiciais caso tal condição não seja alterada.
Importante acrescentar que, o registro de comunidade indígena deve se dar pela
FUNAI (Fundação Nacional do Índio) sendo que o registro da comunidade indígena
do Guarani em São Francisco do Sul está suspensa por determinação judicial,
conforme comprovação que pode ser verificada pelo site que segue:
https://terrasindigenas.org.br/es/terras-indigenas/4158 e na decisão anexa
(doc.01) pelo qual foi reconhecida falha no processo da FUNAI para reconhecimento
da comunidade tradicional e que há estudos de que a referida comunidade não é
tradicional e sim veio da Argentina e Paraguai, conforme sentença proferida na Ação
Civil Pública nº 5010204-72.2015.4.04.7201, perante a 2ª Vara Federal de
Joinville/SC.
Na referida decisão foi disposto que são requisitos para a caracterização de área
como terra indígena nos termos constitucionais: (i) haver ocupação, por tribo
indígena, de área territorial; e (ii) que essa área seja "habitada em caráter
permanente". Além dos lindes específicos vinculados a essas duas características,
a Constituição acrescentou as áreas "imprescindíveis à preservação dos recursos
ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias a sua reprodução física e
cultural, segundo seus usos, costumes e tradições".
Todavia, a perícia judicial realizada na referida Ação Civil Pública, mediante todos os
elementos levados em juízo, considerados em conjunto e com os ajustes necessários
para compatibilizar o que foi narrado com a documentação contemporânea, concluiu
que pode-se seguramente afirmar que, das provas constantes dos autos, as TIs
Piraí e Tarumã estavam efetivamente ocupadas por famílias Guarani-Mbyá quando
da promulgação da Constituição de 1988, enquanto Morro Alto e Pindoty não estavam
e somente vieram a sê-lo a partir de meados dos anos 1990.
Na decisão judicial foi disposto que a ocupação que justifica a proteção constitucional
aos indígenas do ponto de vista fundiário não é qualquer ocupação, mas aquela
feita de modo tradicional e em caráter permanente. Em razão desses dois
requisitos, tais comunidades não podem ser tidas como passíveis de mera
declaração.
De tudo isso, concluiu-se judicialmente que os motivos determinantes para a prática
dos atos impugnados - a existência de ocupação tradicional e permanente dos
indígenas, como grupo étnico, nas áreas declaradas como indígenas - não estão
presentes, o que justifica a invalidação das portarias publicadas de
reconhecimento de comunidade tradicional indígena, assim como de todos os
atos delas decorrentes.

Da decisão proferida em primeira instância foi apresentado respectivo recurso de
apelação que não foi reconhecido, mantendo a determinação acima exposta (doc.
02).
Com isto, em que se pese que o reconhecimento de comunidade tradicional indígena
compete à União, judicialmente já foi decidido que a portaria que fez tal
reconhecimento é nula.
Ao dispor no Plano Diretor o reconhecimento de comunidade tradicional indígena,
além de ter sido extrapolada a competência da Municipalidade, confronta decisão
judicialmente proferida, incorrendo em ilegalidade e descumprimento de decisão
judicial.
Com efeito, ao dispor sobre matéria de competência de outros entes federativos, tal
como realiza no Projeto de Lei de Revisão do Plano Diretor, o Município fere
dispositivo
da
Constituição
da
República,
incorrendo
em
vício
de
inconstitucionalidade.
Cabe o registro de que o Município tem o poder-dever de contemplar em seu Plano
de Ordenamento Territorial quais são as atividades admitidas ou proibidas em
determinada região ou zoneamento, dispondo, igualmente, sobre os critérios a serem
observados para exploração de cada uso. Entretanto, reforça-se que não lhe compete
reconhecer o que e quais comunidades são tradicionais ou não.
Isto posto, requer a exclusão do inciso VIII do artigo 113 do projeto de Alteração do
Plano Diretor do Município de São Francisco do Sul.
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