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Senhor Secretário, 

Encaminho pelo presente o Relatório Final da Comissão Especial Ilha do Cardoso, 
da qual sou relator. Confonne entendimentos na última reunião desta Comissão. no dia 17 
º-Ê março, p.p., o Relatório deve ser enviado aos membros da Comissão para manifesta~o. 

· Não havendo manifestação, o Relatório d~ ser enviado ao plenário; havendo manifes~. 
~será enviada.junto com o Re1atõrio, ao plenádo. 

Coloco-me à disposição de Vossa Senhoria para quaisquer esclarecimento que for 
necessário. 

Atenciosamente, 

niel Joseph Hogan 
'PJ Coordenador 

/ 
CC: He1ena de Queiroz Carrascosa Von Glehn 

DD. Coordenadora da CPRN. 

ltorotarl• Executiva n CONSEMA 
fttoebldo 11/J.J:J:fl Rtt- a.•./3 
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INTRODUÇÃO 

o presente relatório tem por objetivo expor ao CONSEMA o resultado dos 
trabalhos desenvolvidos pela Comissão Especial da Ilha do Cardoso, constituida na 87ª 
Reunião Ordinária, através da Deliberação CONSEMA 05/94, "com a finalidade de 
identificar, propor e acompanhar a implementação de medidas administrativas e/ou 
judiciais, adicionais, emergenciais ou que necessitem de prazos maiores para 
implantação, capazes de regularizar e garantir a proteção ambiental da Ilha do Cardoso." 

A Moção CONSEMA 01/94 que motivou a criação desta Comissão Especial, de 
forma bastante concisa e objetiva, contextualiza a situação suficiente para justificar tal 
deliberação, quando considera "... a tranformação da Ilha do Cardoso em Parque 
Estadual há trinta e um anos (Decreto Estadual nº40.319, de 3 de julho de 1962}, dado o 
grande valor de seus atributos naturais; ( ... ) levantamentos recentes, baseados em 
imagens de satélite, mostram que quase 99% da Ilha mantêm sua vegetação natural 
conservada;( ... ) por sua localização privilegiada no centro geográfico do Complexo 
Estuarino-Lagunar de lguape-Cananéia-Paranaguá, consagrada uma das regiões 
prioritárias para a preservação pela UICN - União Internacional para a Conservação da 
Natureza, essa Ilha recebeu grandes investimentos do Governo do Estado de São Paulo, 
que lá instalou o CEPARNIC - Centro de Estudos e Pesquisas Aplicadas aos Recursos 
Naturais da Ilha do Cardoso; ( ... ) devido aos seus atributos naturais e paisagísticos e à 
proximidade da cidade de São Paulo, a Ilha do Cardoso sempre despertou grande 
interesse dos setores imobiliários, somente neutralizado pela sua transformação em 
Parque Estadual; ( ... ) recente acórdão do Supremo Tribunal Federal, de 17 de setembro 
de 1992, em ação cível originária nº 315-6 SP declarou ser a Ilha do Cardoso patrimônio 
da União. retirando assim o respaldo jurídico do Governo do Estado de São Paulo para 
as ações de implantação e fiscalização do Parque Estadual;( ... ) esta situação. associada 
à dificuldade de atuação dos órgãos de fiscalização. tem permitido a acelerada e 
desordenada ocupação da Ilha do Cardoso por especuladores imobiliários, o que vem 
promovendo intensa degradação ambiental por sérias ameaças à integridade do 
pratrimõnio ambiental e cultural que justificaram décadas de atividades de conservação 
por parte das organizações governamentais e não-,govemamentais,incrusive com apoio 
internacional; ( ... } a despeito da decisão do Supremo Tribunal Federal, inúmeras vezes 
representantes do Governo· Federal declararam ser interesse da Presidência da 
República assegurar a continuidade das ações de conservação da Ilha do Cardoso, 
através da melhor forma jurídica a ser definida em parceria com o Governo do Estado; e; 
( ... ) apesar do interesse manifestado pelos setores governamentais e das medidas que 
têm sido adotadas pelo Governo do Estado de São Paulo, não foi possível impedir a 
degradação da Ilha do Cardoso que, dado o ritmo acelerado em que vem se 
desenvolvendo, poderá comprometer irreversivelmente o patrimônio natural e curtural que 
se quer preservado," 

Este relatório está estruturado de forma a oferecer uma abordagem por temas e 
questões específicas, expondo. para cada item, a base para ação (a situaçã, que 
justifica intervenção), objetivos da intervenção, e as atividades propostas. 
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A Dinâmica Ambiental e a Inserção Regional do Parque Estadual da Ilha do Cardoso 

l 

A Ilha do Cardoso desempenha um papel relevante na dinâmica ambiental da região 
Lagunar de Iguape e Cananéia e Paranaguá. Em primeiro lugar deve ser destacada a sua 
localização geográfica. formando com as ilhas Comprida. Superagui e das Peças. uma verdadeira 
barreira protetora às lagunas que se alongam. entre estas e o Continente,- integrando 
aproximadamente 25 ha de manguezais, um ecossistema riquíssimo em lermos de biodiversidade e 
produtividade primária. considerado um dos mais importantes do planeta. 

Ainda que tomada isoladamente. a IJha do Cardoso é uma síntese ecológica do litoral sul 
brasileiro. pois além dos mangues. restingas e dunas, ainda apresenta uma floresta ombrófila densa 
nas .. encostas dos morros que apresentam altitudes de até 800 m. Possui uma significativa 
produção de água doce que se acumula nas rochas do cristalino e que é distribuída na vertente 
atlântica e laguna, propiciando ainda abrigo e alimentação abundante para uma significativa fauna · 
terrestre de porte e uma avif auna abundante. A Ilha do Cardoso apresenta ainda a ãníca formação 
de manguezal oceânico da Região, na foz do rio Camburí, além de abrigar animais em vias de 
extinção como o mono-carvoeiro e a onça pintada. . 

( 

A Ilha do Cardoso como parte do complexo estuarino-lagunar •. também registra a 
passagem de diversos agrupamentos humanos, desde indígenas que povoaram a região M pelo 
menos 10:000 anos AIC identificados por int1meros sítios arqueológicos {Sambaquis), até o início 
da colonização européia que registra no ano de 1531 a Vila de São João Batista de Cananéia 
como uma das mais antigas do País. hoje Cananéia, e que na vigência do Tratado de Tordesííhas, 
era considerado o extremo sul do Brasil, De lá ainda partiu a 1ª expedição que se embrenhou 
pelos sertões do pais à ~ra .de 01,110 e.pedras preciosas. .nunca mais retomando. Canan6a teve 
seu eu. com • consi .. ·· ·º: MM, . .,.'1,-~--. · ·rràhé.·· .....• ···" ~ ..••. -~-· ,~~- ~··' . ···•Sécu1º ~1 ... ,,. ,,....,,,~ ..Wi · s,· ~~ . . · ., ... ~.,- 
XVID ·- ., ~..:. '~-~-· .. ·, . ./ ·'.-+ .• -,,·~~:~J~, . -."-,.·~.·~~~·: ' .. -"~-,- ... · ~:/;-:. • ,. •:: -,, ·: :;~"•,·,·--~~·,1 · -~~~ •• ,..,~.·,n t•i~nh' .- 41'~.,-'~ =·~,;.._,., ·- . . ..•...•. "~-t.f.#'1''- 1:. .• ~ p~, .• -A-," ....,."'.,.:1 ~ . 'i,,j'. • ~ ~a..iJ.!;..n•q,~-··. 

·t~ida~ Jíiiíti~~cãit.iíwf~F~~ffiíf~ââi ·. ·i· .. ·< \if1â.·1eve 
um papel importante 'íio esêoamento" a'ê, ;,õu;réfa~~f?!ii~ .Ãltl-.~': têiloo 'seu, )lpogeu 
comercial. no século X~,._Ç:O~,~,ÇR~~~14p ~A19Jl.liJf~ ~~"1~Jio. . 

. . .... 

A icgilo Lagunar assim como todo Vale.do·Ri~ perdeu sua imponlncia econõmica 
com a mudança do eixo comercial ex~dor. ji voltado ao caf6, _que prospet'OU no Vale do 
Para1ba e. mais tarde. pelo interior do Estâào, chegando até o Paran( e que privilegiou os portos 
do Rio de Janeiro, do Litoral Norte e Santos como corredores de exportação 

. ; • ;._;.. • H4~~. • .; • '• -.::~. r.•b4",..-.:•.i.4; ~~ .z.~~:.._,. . .. - ,:. 1·_ 

As condições ~~ ~_.dq l'orll!. ~ ~ l!SSOreado pela abcnura cio 
Canal do Valo Oran~)ioJiná1~io~.-··· '· .. (~.~~~~#a~~-~~·.·~ na ~gilo. 
levando-a ao isolámenio ~~i~1é.; · ·~: ··\· .. ~~~~~~18,t~~~iík~clos do 
século XX, quando ·sc,·iniciâ·o ·j,érr~·~c1,~tusariâii~~ãjb~o~~lé.~lt0u i pródüçlo de 
subsistência e ao extrativismo. sed"unentaôdo uma economia 'ele troeü·'até 'que, com a construÇlo 
da Ferrovia Santos/Juqui4 e já nos anos 70 com o asfaltamento da BR-116, houve&!C uma nova 
reinserção da região na economia estadual através do chá e da banana e também com ~ mineração 
de calcário. 
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Entretanto. as dificuldades de acesso e o clima adverso aliadas à indefinição fundiária e à 
ausência de inversões de capital. que estavam concentradas no café e reinvestidos na indústria 
paulista, mantiveram a rcgiâo numa situação de marginalidade econômica provocando urna 
intensa especulação imobiliária por um lado e provocando, por outro lado, uma razoável 
preservação do patrimônio natural. A região Lagunar. por conseqüência, foi palco de uma 
florescente indústria de lotes para o turismo veranista e nesses últimos 40 anos. foram. 
sintomaticnmcntc, sendo criadas as grandes Unidades de Conservação: Jacupiranga: Ilha do 
Cardoso; Juréia-Itatins e os APAS de Pcrufbc-Iguapc e Cananéia e da Ilha Comprida. 

A população local foi por lodos estes motivos violentamente deslocada das áreas rurais 
para as pequenas cidades da região e para a Capital. passando. na região, a orientar cm torno da 
pesca, da indústria da construção civil e serviços turísticos. Foi assim, que se fortaleceram 
algumas comunidades pesqueiras artesanais que têm atualmente na Ilha do Cardoso e Ilha de 
Cananéia suas lideranças mais expressivas e que dividem com os pescadores de manjuba em 
Iguape a significativa produção pesqueira da região. Essas comunidades, principalmente em 
Cananéia, ainda mantém uma prática de complementaridade econômica baseada nas pequenas 
culturas de subsistência. no extrativismo (palmito) e na pesca. com participação crescente da 
construção civil e serviços turísticos, Toda essa cultura tradicional está muito bem representada 
na Ilha do Cardoso através de suas onze comunidades caiçaras (aproximadamente 400 hab.) 
distribuída por toda a área com concentração no Marujá (70% do total). 

Assim. fatores ecológicos. econômicos e histórico-culturais fazem da Ilha uma referência 
· importantíssima no contexto regional, tendo sido eleita como referência ambiental da região com 
a instalação do Centro da Pesquisas Aplicadas em Recursos Naturais da Ilha do Cardoso - 
CEPARNIC. Em que pese o gigantismo das insta1ações, hoje francamente subutili:r.ados, com 
algumas melhorias em sua infraestrutura e sistema de transporte. esse Centro poderá vir a 
desempenhar um papel destacado num programa de gestão ambiental e apoio a comunidade na 
superação dos obstáculos interpostos pela passagem de uma economia de subsistência para uma 
economia de mercado. com as devidas considerações de sustentabilidade ambiental 

Nesse sentido. o Parque Estadual da Ilha do Cardoso tem condições básicas para estar 
integrado e vinculado ao desenvolvimento da região. não apenas como centro de referência 
ambiental para irradiação de pesquisas e tecnologias para o desenvolvimento sustentável, mas 
também como unidade de conservação estratégica no Litoral Sul do Estado, pois que estabelece 
com a Estação Ecológica da Juréia-ltatins e a Área de Proteção Ambiental de Peruíbe, Iguape e 
Cananéia um cordão de proteção ambiental que envolve toda a região. 

Finalmente, do ponto de vista do ecossistema lagunar, que abrange também o norte do 
Paraná que mantém, entre outras unidades. a AP A de Guaraqueçaba, o Parque Estadual da Ilha 
do Cardoso está geograficamente no centro desse complexo, fato que permite a essa unidade ser 
o elo de ligação nas relações interestaduais de pesquisa e desenvolvimento. 
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Metodologia de trabalho da Comissão 

Os trabalhos da Comissão se basearam nas seguintes atividades: 

Visita à Ilha do Cardoso no dia 24 de f cvcrciro de 1994 

Entrevista e debate com especialistas da SMA e fora dela, sobre os 
diversos aspectos-analisados· 

Aná1ise de documentação já disponfvel e daquela preparada a pedido da 
Comissão (ver anexo) 

Debates internos realizados nas reuniões regulares. desde janeiro de· 1994 

; 
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até março de· 1995. 
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A QUESTÃO INSTITUCIONAL 

1 - BASES PARA AÇÃO: 

o reconhecimento da Ilha do Cardoso como de excepcional valor ecológico e 
ambiental motivou o Estado de São Paulo, já em 1962, a criar o Parque Estadual da Ilha 
do Cardoso, através de Decreto. Entretanto, a viabilização deste objetivo sofreu vários 
percalços, envolvendo atribuições das mais variadas Instituições, nos níveis federal, 
estadual e municipal. O quadro abaixo permite, de forma suscinta e esquemática, 
visualizar as principais questões que envolvem a viabilização da Ilha do Cardoso 
enquanto Parque Estadual, preservado, protegido e adequadamente manejado. 

AÇÃO INSTITUIÇÃO MOTIVAÇÃO INSTRUMEHTOS PENDfiNCIAS 

Criação do PEIC. Gov. Estado SP. Reconhecimento do valor ecológico. Oec. Estadual r/l Desapropr1aç,ões acordo 
40.319162. comaUn&ao. 

Oesaulorizaçao do Esta- Supremo Tribunal Ação Judicial • questionamento quan- V ac6rdão - ação Oefinlçlo de competências 
do em promover ações Federal. to ao domlnio da 11\1. clvel 315-6192. para preseMIÇão dolJ re- 
necessáriaa à implanta- c:urtl08 natural& da Ih. 
çtodoPEIC. 
Cessão de uso da Ilha, da Min.F azenda/OPU Sollcltaç.ão do Estado, wcuo de atn- Portaria 139194. Cumprimer4o doa tennos 
Uniào para o Estado. e GoYemo de SP. buições, Invasões, degradaçà,. da Portaria • ações ccnn 

lnvasOl'es • viabilização do 
PEIC. 

ldemficaçlo • c:adastrl- IFISMA. e ITESP/ ldentlnca9IO dll popcllaçlo tradicb- Fan.iiz.çto da Eetabelecer IOORlo, COffA. 
mfflO rwMno. SJDC. nat, tua oc:opaç1o 1entat111, , a 1n- demandl )lno nlo ou c,ww lnllnsnera 

vaaores pera eua a:blo. eolTESP. que vllbMzern ot lrabllhl. 

Elabor8çlo de Plano IF/SMA. Alr1bulçao daquela ln&tltulylo - ne- Ttcricos, equl- Col •• mçlo de ,rm 
Emeigencilll • Plano de cesaldade de ~ • ...., de '*'*ª· maio- humlnol • ~ f.F., 
Manejo p1111 o PEIC. litMdades e norma. dologll de Iria- Convlnloe PNMA e l<FW. 

llo.~ •• 
nancelrol. 

• Considerll' • presença FUNAI/CPRN-PI. A exclusão dos lndios seria ~ Conheclmer1ol Aprtmorw relacionamento 
de lndios Guarani. tadll na jusüçll • ~ lf'eto exciu- •Ili~. lrârinslluclona. ecc- 

sivamente t FUNAI . IOácldglcoe, ••• tulçlo dt força tarefa . 
gait. t6c:ríco9. 

- CoosiderW • presença Asscciaç6es de Respefto lq.lela pop llaçlo que h6 Cedallro f\nM. Detlnlçlo legll quarm • 
da populaçlo IJadicional Moradofes. Prer. d6cadn residem • I.C. de tom. ftO, nbdlo ee- qlNIO lnMr1a. pril 

Mwl. ~Mia harmõnica, bem como pn:Nt-11 de nuil*to, de~. Cltifio9 de 
ITESP/SJDC . serviços sociais essenciliS. estudos eobre pennanlncla •• I.C • *'*- de altemltivaa de atividades 

ffllllljD. ec:onemlcll. 

- ConslderW Pesquisa • IFICEPARNIC, Her'5se dentsllco. ambltlal. ~ ,. Piliiejlrrlelm. 
EducaçlO Ambleral. Univfflldades, P\WS • T.-- 

CEAM,Sectetarll moe de Coopera- 
de EducaltlO . çlo. 

• Considetar o Turismo. IF, Pref. Mun. Função do PEIC. ~ econ&ni- Ordenamlnlo, Planeprnenlo. 
canan6ia • Asso- c:a. arrecadeçêo nuiicipel, VOCIÇãO normati7Jlç8o • ~ de Mora- reglonll. COfirole. 
dores,Sec. Esp .• 
Tl#1sm0. 

IF, PFM, DPRN, Coibir 99Õ9S desµdldcx• • uismo Vefculol, R.H., Planejarnenlo, !'*'O de fiscalizaç:IO. 
IBAMA.. li corvole, pesc.dcxa, pelmb9o., rtC. .~. Açlo EmergellCIII. ~- Nolfflllllzeçto 

(dll'No). 

SeMçcg P<ibllcol. IF, Pr9f. Miai. C. Dem81 ldal da pop illÇIO IDcll • lnstnnela • Coq,ltYzeç:lo doa -. 
- nan6ía, Secret. 11utuante; necessida:11 de .,.... pia pertinerdes, ,... ftUlicipeis, dl co- 

rin de Estado. çlo dlÍ impo.t08. comtniol. rnl.rid9dl, com • gestao 
(Saúde, Edue.) doPEIC. 
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Nota-se que, uma vez cedida a Ilha ao Estado, o pleno equacionamento da 
questão fundiária ganha relevância, tanto para garantir à população tradicional ~ 
estabilidade necessária a sua permanência na Ilha, bem assim para tê-la como parceira 
na preservação da PEIC, como para identificar os invasores, e possibilitar o processo de 
exclusão dos mesmos, como preconiza a própria Portaria 139194. ·(Necessário 
compatibilizar com relatório específico - Questão Fundiária). Para tanto, o Estado de São 
Paulo conta com órgão específico - ITESP - vinculado à Secretaria de Justiça e da 
Defesa da Cidadania, cuja atribuição é executar as ações discriminatórias nos seus 
aspectos técnico-operacionais, realizando cadastramento fundiário e levantamento 
topográfico. Como não se trata, a Ilha do Cardoso, de terras estaduais, não havendo 
como o Estado propor ação discriminatória, caberia apenas o trabalho de cadastramento 
fundiário - identificação da população, levantamento de documentações pessoais e 
imobiliárias disponíveis. histórico das ocupações e delimitações topográficas das 
mesmas - o que permite o reconhecimento daqueles ocupantes tradicionais. distinguindo 
os dos ocupantes recentes, invasores. 

Ao IF /SMA recai a maior responsabilidade pelas ações necessárias à normalização 
da Ilha do Cardoso enquanto Parque Estadual, pela própria atribuição que lhe é 
conferida. Diante da urgência que determinadas ações estão se impondo - fiscalização 
de atividades degradadoras, exclusão de invasores, controle do turismo, tratamento da 
questão dos índios Guarani - e pelas colocações daquele Instituto das dificuldades 
operacionais apresentadas hoje, entendemos que a implementação de um Plano de Ação 
Emergencial deve ser priorizada, independentemente das possíveis contratações por 
concurso, ou do andamento dos convênios KFW/PNMA. principalmente pela proximidade 
da temporada turística de verão, e pela ausência de ç5es que jé deveriam ter sido 
adotadas logo após a assinatura da Portaria 139194 (divulgaçlo, lnstalaçlo de placas de 
advertência, intensificação da ~ql~~.( ~ç.)! .., .... ~ ... :~:::,. ::,::.:;--:-;_,:~----.:e:,~: ·- · :· - ';1~'1<:~-i-?t,-.'_.,c,;~:. · 

. ·~. ·-~- - ... /:~~Z*;~~:[ .. ~~ ·· ~:-·:; ~~-;~~,;·.~;i~,~~-- ~ J ..•.. Bd:-:!!F.~~ --~-~~f~,· -~~::-.-: - -. 
ação ;~ri~~~!° m:1:S::~V: ~; ~::~~\~à~PBI-- ·.f:J~1~ 
Mananciais, o DPRN - Divisão de Proteção de Recursos Na~is, as Associaçe3s de 
Moradores e a Prefeitura Municipal de Cananéia, como .·~es fundamentais na 
implementação do Plano de Ação Emergencial que responda às préocupações lê citadas. 

2- ATIVIDADES PROPOSTAS: 

Obj~ivando ações emergenciais que não devem aguardar a elaboração mais 
detalhada de um Plano de Manejo, ou a efetivação de termos formais inter-institucionais, 
propomos: 

- Instar o IF/SMA a viabilizar a divulgação em nfvels locais e regionais, das 
restrições decorrentes da Portaria 139194 e Deaeto 40.319182; 

- Encaminhar ao ITESPISJDC, através do IF, sorlCitação de trabalhos para 
elaboração de cadastro fundiário; 

- Instar o IF a solicitar reunião com o Comando da .. Pol(cia ~I. , DPRN, 
Prefeitura Municipal de Cananéia, IBAMA e Associa9õeS de ~. para 
promoção de esforço concentrado no perfodo • fêrias - maior demanda 
turfstica, assim como para estabelecer estrat6gla d, 8çlo conjWlta _no que se 
refere à exploração predatória de palmito, madeira. oesca e oulraa atividadel 
degradadoras envolvendo: 

• Identificação dos principais pontos de acesso à Ilha e poss,bilidades de 
controle; 07 



• Coleta e checagem de informações referentes às embarcações pesqueiras 
que atuam na região; 

• Identificação dos responsáveis pela exploração direta e indireta de palmito 
e outras ações degradadoras. 

Num segundo momento, mas num mesmo nível de prioridade, propomos: 
- Garantir a efetivação das propostas relativas à Questão dos lndios Guarani. 
particularmente quanto a constituição de força-tarefa entre SMA e FUNAI; 

- Instar a União, através do DPU, a proporcionar, em caráter definitivo,· a 
concessão de títulos cabíveis às famílias tradicionais residentes na Ilha do 
Cardoso (compatibilizar com item Questão Fundiária); 

- Instar o Estado a promover, com base nos artigos 4! e 5! da Portaria 139/94 e 
Decreto Estadual 40.319/62, a exclusão dos invasores da Ilha do Cardoso; 

- Instar o Estado de São Paulo, através das Secretarias pertinentes e a Prefeitura 
Municipal de Cananéia a definir competências em relação aos serviços básicos 
para atendimento ã população l~I e flutuante. · · 
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A questão dos índios guarani 

Bases para Ação 

Um pequeno grupo de guarani. consistindo de duas famílias, mora na Ilha, Respondendo 
a um ofício do Deputado Fábio Fcldman que chamou atenção a este fato, a SMA abriu um 
processo (PGE 1645/93), incumbindo o Programa de Trabalho Indigenista da CPRN de tratar do 
assunto. A Comissão entendeu que a primeira prioridade foi a investigação dos turistas invasores, 
deixando a questão dos guarani para um segundo momento quando seria possível obter mais 
informações para formar uma opinião a respeito. Ao convite da Comissão, diversos interessados 
no assunto se reuniram com ela no dia 13 de junho de 1994. e vários documentos foram 
entregues. 

( 
Há uma clara divergência quanto à presença dos guarani no interior do Parque F.stadual 

Ilha do Cardoso. De um lado, argumenta-se contra esta presença: os índios chegaram depois da 
criação do parque. sendo "introduzidos" por outros; são originários da província de Missiones. na 
Argentina, portanto não são brasileiros; poderiam trazer outras famflias, fazendo crescer a 
população no interior do parque; praticam métodos não sustentáveis quanto ao uso de recursos 
naturais; é possível remover as famílias para uma região no continente. Iormando uma reserva 
mais adequada. 

Por outro lado, a Funai e outros grupos vinculados a questões indígenas ponderam que os 
índios não representam uma ameaça ao ambiente e que devem ser deixados em paz. A cultura 
guarani é perambulante, e embora vivam em aldeias. estas não são pennanentes. Ocupam, j4. 
desde os inícios da época colonial, uma regilo ·que se estende de Argentin1t Paraguay e Uruguay 
até Rio de Janeiro. Os deslocamentos fuem parte dos seus. ~-~f~-·~Bi~: e 
econômicos. Pela legislação brasi~ (Comtituiçlo de 1988. artigo ~-!l~~Mtti.9&·~,íia.~~to 
de permanecer nas terras que lrad1cionalmentc ocupam; para~ grupo qüê~tê-'tra~~te 
em movimento, este direito se traduz na aceitação deste 1raço ~ultural. A C-onstituição reconhece 
que os direitos territoriais indígenas precedem o Estado enquanto fonte de direito, exatamente por 
serem direitos anteriores ao próprio Estad().;,.,~; •.. .L L.~,- •• , ·~ 4::1..- i·· , ... .,; ,.r,:n.: 'l : · 

Objetivos ~,; 

A Comissão considera, em primeiro lugar, que existe uma enonne dívida social e cultural 
para com os povos indígenas em geral. e com os guai:aru em. particular. Os objeúvos 
preservacionistas, consubstanciados, por exemplo.. na criação e defesa do l>arque &tadual J!ba do 
Cardoso. visam antes de mais nada preservar e melhorar a qualidade de vida do homem. Nlo 
identificamos na presença dos guarani dentro ·ao. parque umà ,éontradiçio. '.deste3- valores. a 
necessário procurar formas de conciliar a preservação - defendida por setores da popul~ que j4 
devastaram a maior parte do território - com a justiça social para aqueles que ainda dependem da 
exploração direta de recursos naturais para sua sobrevivência. Embora não endossemos a idéia de 
que a cultura indígena seja um fóssiJ a ser· preservado cm museu,· isolado de qualquer J>OSS11>i1Ídade 
de adapatção ao mundo a sua volta. consideramos que não temos o direilO de determinai a 
direção nem o ritmo dessa adapJação. Considerando, ainda. que o grupo na Dha é bastante frágil. 
não parece adequado iniciar um processo de demarcação de território nesse momento. 



'>~· 

Por outro lado. também não podemos ignorar o dano ecológico que os índios, 
potencialmente. podem fazer. Embora históricamente os povos indígenas tenham uma relação 
íntima com a natureza. praticando métodos que hoje chamamos de "sustentáveis", as 
transformações ocorridas ao longo dos séculos alteraram o estoque de recursos naturais a sua 
disposição (e à disposição da humanidade em geral). Isto implica que técnicãs que eram 
sustentáveis no passado podem não ser sustentáveis hoje. Não podemos descartar a possibilidade 
de que as atividades desse grupo atinjam. cf ctivarnemc, a biodiversidade hoje existente na região. 

O problema de fundo foge às competências de um comissão ou de uma Secretaria. Trata 
se da formulação de uma política que. a r( spcitar os direitos indígenas. reconheça a necessidade 
de acomodar esses direitos ao mundo alterado cm que vivem. hoje. os índios e os não-Indios, 
Trata-se, também. de entender cultura, não como peça de museu. mas como algo vivo que evolui 
e se altera constantemente. O problema da presença de índios guarani na Ilha do Cardoso, enfim. 
tem que ser tratado no contexto de dois processos históricos e seculares: primeiro, o comato de 
povos indígenas com civilizações tecnológico e demográficamente mais poderosas, com a 
consequente e inevitável acomodação cultural; e segundo, a crise ecolõgica que impõe novos 
limites para a atividade humana dirigida à satisfação dos nossos desejos e necessidades. 

Se. no primeiro caso, ajustiça social (firmada em legislação) não nos dá o direito de impor 
o ritmo nem determinar os detalhes da adaptação dos guarani. estamos obrigados a apreciar esse 
ritmo e esses detalhes na luz dos nossos conhecimentos sobre a degradação ecológico-ambiental. 
Não reconhecemos nem a falsa oposição nem a falsa identidade entre índio e meio ambiente. Esta 
Comissão Especial encontrou grandes dificuldades de equacionar a questão precisamente porque 
os setore da sociedade, incumbidos com a •• questão indígena" e a "questão ambiental," não a 
equacionaram. 

Atividades propostas 

Procurando caminhos para esta conciliação de valores. propomos as seguintes ações: 

l. A criação de uma Força Tarefa Conjunta da Funai e-da SMA para acompanhar, 
estudar e encaminhar propostas específicas para essa questão. para prestar assistência e garantir 
direitos aos guarani. sem dilapidar o-patrimônio natural que hoje não é só deles mas de toda a 
humanidade. 

2. Até que a preparação de um plano de atendimento por esta Força Tarefa seja 
aprovado. os índios não devem receber interferência por parte da SMA. 

3. O Plano de Manejo a ser detalhado para o Parque deve dar conta da presença dos 
índios, incorporando as sugestões e recomendações da Força Tarefa. 

4. Atividades como a venda de palmito ou de madeira devem ser combatidas no lado 
dos compradores e dos intermediários. e não no elo mais fraco desta cadeia. 
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A questão das comunidades tradicionais de pescadores 

Bases para ação 

As comunidades de pescadores 

( 

Existem diversas pequenas comunidades de pescadores na Ilha, cuja presença antecede a 
criação do Parque em 1962. A questão de posse de terras está tratada em outro üem. Aqui 
desejamos identificar a questão social e o potencial para um desenvolvimento sustentável dessas 
comunidades. Embora não se cogite em remover estas comunidades, o seu possível crescimento e 
as suas atividades são motivos de preocupação. A prática de transferir a posse das casas e de 
outras benfeitorias para terceiros já iniciou uma transformação da base econômica dessas 
comunidades de pesca e de pequena agricultura para o turismo. Este é um processo que conflita 
com os objetivos de um parque estadual. e é um dos principais problemas a serem abordados. 

Uma segunda questão importante é o possível crescimento dessa população. Embora não 
pareça provável que o crescimento natural seja um fator importante, a vinda de novas famílias de 
pescadores até hoje não é controlada. ~ de notar que a associação de moradores defende a 
manutenção das suas atividades e se opõe enfáticamente à invasão por turistas de fora. Se 
admitir-se a hipótese destes moradores continuarem na Ilha, se coloca o problema de identificar 
quem tem e quem não tem esse direito. A Comissão procurou de diversas maneiras dimensionar 
esta população. e as fontes se convergem em tomo de 350 a 400 moradores. A SUDEPE1nforma. 
que existem 73 pescadores na Ilha do Cardoso. 

Pot>utdo Residente na Dha do Cardoso-,-·-~-- ' . 
• 1 •• ';!• •• 

- .. ~-"Xiõ ~ _- :. -·- .i,;,-:·, M iidi... iJJ ta:a:;r• ·-t~ ~- lo 
Fonte • '; j. ~... •.• • • - • , o IM - - .-·· ;_,_ ....••. : •-· .. 
SUCEN 

. . ., . -· .. s:'d: .,._ . . .. . 114~ .•. _lill_: • .•.. : .. ~ . .r. "· .... ~ "\;·V.. ·;389 . . -~ . 

IBOE 1991 167 376 

Caoitania dos Portos ·. .. . r, -s:.d. . 122 .. - 
ProietoKFW 1989 ·-- 370 

Vivem principalmente da pesca. vendendo a produção a frigoríficos de Paranagu, que 
passam regulannente. Vários· acampamentos. bares que atendem os turistas, empregos como 
caseiros e empregadas domésticas complementam a sua renda. = 

.1.,;.· +t ~~-:. 

A.sp~ctos dominlais 

· · ~ · :- · A Ilha do C1rd!'l.i,~: _situada no 
•unicfpio de canan61•, litoral de Slo Paulo·, constttut-••, 
sob o ponto de vista 9eo9rtftco, •• tlh• costeira. 

. ·_. · ... · ·_~Ãí .. - Constitu,ç•••4'. .-d~. · Rep6bltc1 
inter tore• 1 1. 988 nlo . .'incluf r•• •• · f lllàs có.itet ras co•o 
bens da Untlo. 

11 
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A \ e ~ 1 :. L .:, ç .:, o 1 ;1 t t él e o n s t 1 t u e 1 o n a l . - 
vi9ent~, consubstanciada nos Oecretos-leis nQ 710, de 17 de• 
setembro de 1 .938 e nQ 9. 760, de 5 de setembro de 1 .946, 
consideram entre os bens de dominio da União, as ilhas 
situadas nos mares territoriais, ou não, "aue nlo esteja• 
incorporadas ao p e t r i eõn i o dos Estados ou Hunicfpios" e "se 
por qualquer titulo t e ç t t ie o nlo p e r t enc e a aos Estados, 
Hunicfpios ou particulares". 

É sabido, que as ilhas .marítimas 
comportam, ainda sob o crité~io geográfico, pelo menos duas 
classes: as ilhas oceânicas e as ilhas costeiras. 

• 

Em sendo a Ilha do Cardoso uma ilha 
costeira, a legislação acima citada não trouxe solução à 
problemática do domínio de tais espécies de ilhas. 

A Carta constitucional de 1.967 
incluiu, expressamente, pela primeira vez, as ilhas 
oceânicas entre os bens da União Cart. 4Q, inciso II), 
resolvendo parte da pendência. Soluciona em parte a questão, 
pois refere-se tão ,somente às ilhas oceânicas. 

de que as ilhas 
Mas, quanto às 
histórico. 

Pacifico, portanto, o entendimento 
oceânicas pertencem ao dominio da União. 
costeiras,, remanescia debate jurídico 

A Constituição da República de 
1.988, trouxe norma expressa ao dispor no art. 20, inciso 
IV, que, tanto as ilhas oceânicas como as costeiras sã~ bens 
da União, excluidas as áreas referidas no art. 26, incho 
li. 

De111 fora,, • Constftuiçlo de 
1.988 acabou co• pendlncf• antiga entre Estados e Unilo, 1 
respeito do do•fnio das ilhas, estabelecendo que, seJa•·elas 
costeiras ou ocelnicas, pertence• ao doMfnto da Untlo. 

Contudo, 1 pr6prf1 Constttufçlo de 
1.988 exclui do domfnfo da Untlo, os bens situados-nas ilhas 
e referidos no art. 26, inciso II. Slo eles: os bens dos 
Estados que estfvere• sob seu do•fnfo nas ilhas ocelnicas ou 
costeiras; os bens do Municipio que estfvere• n1 ••••• 
situeçlo; e os bens de terceiros. N• qualidade de terceiros 
inclua•-•• pessoas jurfdicas públicas ou privadas e pessoas 
ffsfcas. 

As1fa f que• Constttuiçlo 1d•ftfu 
a possfbilfdade dos Estados, Municfptos e terceiros tere• 
adqufrfdo por tftulo legfti•o o do•fnfo de parcelas de terra 
situadas nas ilhas ocelnfc•s ou costefras. E• outr11 
palavras, as ilhas ocelnicas ou costeiras slo de do•fnfo da 
Unflo, exclufdos os bens legftf•a•ente adqufrfdos por outras 
pessoas. 

Jsto porque, a ~Constitufçlo nlo 
poderia ignorar 11tu1ç8es preexistente~ e, de' repente 
transferir 6 Unilo todos os bens situados•• ilhas ocelnicas 
e eo,tei ras. Se ess ia nlo fosse, C1pitats de Estados co•o 
Slo luiz, Vitória e Florianópolis passariam imediatamente ao 
dominio da Uniio, em completo desrespeito aos titulos 
legfti~os de aquisição de dominio pelos Estados, Municípios 
e até por particulares. 12 
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Inclua-se nesse 
do Cardoso, que é de domfnio da União, j 
legit i11a11ente adquiridas pelos Estados; 
9-articulares. 

raciocínio a Ilha 
exceçlo das terras 
kunicfpios ou por 

Não há nenhuma surpresa em admitir 
propriedade particular de porções de terras situadas e• 
ilhas, eis que o próprio Código Civil, no art. 67, admite a 
alienação de bens públicos, exigindo, contudo, que tal 
alienabilidade se dará unos casos e for•a ijue a lei 
prescrever". 

Ass;m, a possibilidade de alienação 
de bem -póblico foi expressamente prevista. 

( 

Não é por outra razão ~ue o 
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Cananéia 
encaminhou a Comissão várias inscrições imobiliárias no 
interior da Ilha do Cardoso, atribuindo propriedade de 
imóveis a particulares. Essa situação é plenamente possfvel 
e jurfdica. 

l -· 

Contudo, f boa que se frise, nlo se 
quer aqut reconhecer-• 1utentfctdade dos docu•ento• que 
1tr1bufra• domfnio de i•6vet1 na Ilha do Cardoso 101 
particulares. Atl mesao porque, te•-•• falido autto e• 
fraude de aqutstçlo de doafnto no litoral P1ulist1, •• 
especial ne regtlo de lguape e Canan6)a. 

Por outro lado, • Co•isslo nlo 
·recebeu nottcf1 concret• • fndfvtdueltzada de aquf11tlo 
fraudulenta dt fa6vef1 na Ilhe, que enseJ•••• • provoca,10 
do Mtnt_s_t._rfo. P6bltco • do Poder Judtc:f6rto pera tnvaltdar· 
tftulo1·aqut1ttt~d1t~• . · 

·' ,•' ~ ... -. :!~~- ~11~-; .. t~"!~Mf? ··,·.t;, t!2: ~ ,. _ 
",'<'J..,; .••• é:v!l;~1;.? '!'Teia-\'e~'.-diàonitrfdo·;t~: •• :,1., que a 

Ilha do Cardoso· , de doafn·to da Untlo,~ salvo Quanto Is 
terras pertencentes 101 Estados, Muntcfpfo e particulares, 
adqutrtd11 por tftulo legttlao.- ·;· ·. - 

A partir de tal concluslo e, ainda 
sob o aspecto ora estudado, conv6• anal i1ar • s t tuaçlo d• 
popula~lo tradicional da Jlhl do Cardo10, que l' •• 
encontra, no •• f s das. ve.zes, -••• qualquer t f tulo de 
propriedade inscrito no ca~t6rto de Ia6vets. 

Poder·••-1• f••tinar que, dado o 
te•po decorrido que• populaçlo de pescadores encontra~se na 
ilha, teria edqutrtdo I propriedade dos ta6vets que ocupa• 
pela prescrtçlo aqufstttva, ou ••J•, • u1uc1ptlo. 

Se ·constderar•os que a populaçlo 
tradtcfonal da Ilhe do Cardoso nlo possui titulo de 
propriedade dos i•6ve t s· que · ocupa~ ·6 razo,ve l suP.O r que os 
habitantes se en~ontra• e•- terras de doafnto da Unilo. 
Considerando-se• usucaptlo, a Jurtsprudincta I paciftca 10 
interpretar o •,:t.-·.·67, -do C6dftó--ctvtl, -·estabelecendo nlo 
ser possivel a· prescri~lo·· 1quf1ttiva .-t~o1P.t·lt6rt1 •• be• 
público. Veja-se, nesse sentido, o _teor _-d1.:16aula nt 340, do 
Sup re110 T r 1 bun1 l Federal: "Desde • ·vtglnc f • do C6dlgo Civil, 
os bens doafnieàfs, co•o os de••is bens públicos, nlo pode• 
ser adquiridos por usueapllo". 
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n2 6.969, de 10 de dezembro de 1,981, que possibilitou a 
usucapião em terras devolutas. Isto porque, em seu a r t , '3Q, • 
estabelece, expressamente, que "a usucapião especial não 
o c o r r e r é nas áreas indispensáveis J segurança nacional, nas 
terras habitadas por silvfcolas, nem nas áreas de interesse 
~c_i)_j2gjco, consideradas como tais as reservas biológicas ou 
7Toies-tas e os parques na e i o na is, e s ta d u a is ou m u n i e i p a is, 
assim declarados pelo Poder Executivo, assegurada aos atuais 
ocupantes a preferência para assentamento em outras regiões, 
pelo órgão competente". i ss.iissss>. 

Por tais restrições se percebe que, 
ainda que as terras de dominio da União na Ilha do Cardoso 
fossem classificadas como devolutas, não serão passiveis de 
serem adquiridas por usucapião. 

Acima fizemos a suposição que os 
habitantes tradicionais ocupam áreas sob o dominio da União, 
por não possuirem titulo de propriedade de seus imóveis. Tal 
premissa não , absoluta e comporta exceção na hipótese de 
s e r e m e e s s i o n á r i os· d e d i r e it os p o s ses s 6 r i os l e g i t i mame n t e 
adquiridos por seus antecessores. Se assim o for, esses 
cessionários te• pleno direito a aquisição da propriedade 
imóvel pela usucapião, pois sua posse não se assentaria e• 
dominio da Uni lo. So•ente uma an6lise caso-a-caso 
determinará a situação Jurfdica individual de cada u•. 

Qual a solução, entlo, para a 
população tradicional de pescadores que l6 habita há 
d~cadas e que se encontra instalada e• 6rea de do•1nio da 
Unilo 1 

Pelo que se observou acta1 e tendo 
e• vista que grande parte dos ocupantes tradicionais nlo 
possue• tftulos que lhes atribua• propriedade ou posse de 
bens f116veis na Ilha do Cardoso - 10 aenos oftcial•ente - 
pode-se concluir que se. encontram ocupando terras sob o 
dominio da Unilo. Nessa qual;dade, como vimos, nlo sio 
titulares do direito de usucapir. 

Assi• s6 lhes resta uma 
alternativa: requerer junto ao Dep1rtaMento do Patri•3nio da 
Uniio, por meio de sua Delegacia em São Paulo o direito de 
ocupaçlo da área que usufruem, com base nos Decretos-lei n2 
9.760, de 5 de setembro de 1.946 e n2- 178, de 16 de 
fevereiro de 1.967. 

E• certa aedida, o direito de 
ocupação ao~ habHantes tradicionais da Ilha do Cardoso já 
foi reconhecido pela própria Portaria n2 139, de 21 de •arço 
de 1.994, do M;nistério da fazenda. Tal norma, ao autorizar 
a cessão da Ilha ao Estado de Slo Paulo, a titulo de 
utilização gratuita, estabelece no art. 42 que o cessionário 

São Paulo - deverá adotar medidas administrativas e 
judiciais pari retirar invasores da ll-111 e evitar novas 
invasaes, "sendo per•1tida, aoenas, • per•anlnc#a dos 
ocupantes tradicionais na ilha <pescadores, pequenos· 
artesãos e outros)". 

Verifica-se, assim, que o direito 
de ocupação aos habitantes tradicionais foi expressamente 
contemprfdo na Portaria ministerial, bastando individualizá- 
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lo a cada morador perante o Departamento do P1trf1118nfo d1 
Uni lo. 

Para tanto, tratando-se a Ilha do 
Cardoso de Parque Estadual criado pelo Decreto n2 40.319, de 
3 de julho de 1.962 e cabendo ao Estado a regul1rtzaçlo da 
situação fundi,ria do Par~ue, dever6 promover- cadastro 
;ndividual dos habitantes tradicionais inscrevendo-os junto 
ao Patrim6nio da União. 

( 

Nesse cadastro, deve-se perqufrtr 
se algu• morador tradicional tem algu• tftulo de propriedade 
ou posse na Ilha. Verificando-se o caso, nlo se trat1 de 
direito de ocupaçlo, mas de regular1zaçlo do titulo, 
inclusive e se for o caso, por •eio de usucapilo. 

Feitas tais constderaçGes, assf• 
entendemos estar dfstribufda a sftuaçlo do•~~tal da Ilha do 
Cardoso: terras de domfnfo da Unilo, co• exceç3es das terras 
pertencentes ao domfnfo do Estado, dos Nuntcfptos e de 
terce f ros, adqu t r f das regu lar•ente; regul 1rf z1~lo · · dos 
tftulos de posse ou propriedade que eventu•l•ent,· detenha 
algu• habitante tradfcfonal; e direito d• ocupaçlo J6 
reconhecido 10s ocupantes tradicionais d• Ilha. 

,, ,. ~ 
J •• , • .(· 
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Objetivos 

Consideramos t.JUC os moradores não só têm preservado o meio ambiente da Ilha, mas se 
constituem hoje nos guardiões mais confiáveis para a proteção do Parque. É necessário garantir 
acesso a serviços de saúde e educação e planejar adequadamente os serviços de saneamento. Se 
faz necessário realizar um cadastramento adequado. uma vez que as informações disponíveis. se 
permitem ter uma noção dos números. ~ão são suficientes para identificar quem teria o direito de 
permanecer na Ilha. 

Atividades Propostas 

( 

1. O Plano de Manejo deve contemplar a presença das familias pescadoras na Ilha, 
procurando incorporar suas contribuições à elaboração do próprio plano e atribuindo, 
preferencialmente, funções de manutenção, fiscalização e gerenciamento a eles. 

2. O IF deve proceder a um cadastramento dos moradores e das construções, a fim de 
determinar o direito de permanência na Ilha e de disciplinar a ampliação dessas construções. 
Deve, também, apurar os que possuem uiulo de posse ou propriedade dos imóveis que ocupam. 
Para os que possuem. devem ser regularizados seus diretios, e para os que não tem. deve ser 
requerido direito de ocupação junto a Departamento do Patrimônio da União, por meio de sua 
Delegacia em São Paulo. 

3. Devem ser imediatamente encaminhadas as certidões de propriedade de imóveis no 
interior do PEJC, que foram fornecidas pelo Cartório de Imóveis de Cananéi~ ao Departamento 
do Patrimônio da União • Delegacia Regional de São Paulo, a fim de que seja verificada a 
validade dos títulos e promovida a sua invalidação nos casos cabíveis. 

4. O Estado deverá prioriW' a aquisição de benfeitorias. direitos de posse ou 
propriedade. quando for o caso. hoje ocupados pelas populações tradicionais. quando cessar o 
interesse dos seus titulares em permanecer na Ilha do Cardoso. 

5. O Estado deverá desapropriar os imóveis não ocupados por populações 
tradicionais. desde que seus titulares possuam títulos legítimos. 
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O Turismo 

h 11 hil do Cardosc,, po,· tudo que 
viu ac í ma , é u111 vr~rd.J.deiro s an t uãr-Lo (;!COJ.ógico e ncr-avacío 
Municipiu d,: Ca na nrs i a , 

~.e 
no 

( 

A tentütiva daqueJe Huniçipio em 
tr-an~form,i- la eru ar-ea do expansão urbana deve se, 
i nterpreta<la por ec t a Comissão como um verdadeiro grito ele 
socorro? poic tem como fundamento aparente a necessidade de 
aumento de arrec~dação municipal para fazer face ás 
exigências dtt comunidade local na busca de uma melhor 
qualidade de vida. 

Inc1ua-se nn comunidade local os 
habitantes tradicionais da _Ilha do Cardoso que muitas vezes 
estão precariament:e providos de serviços públicos essenciais 
de saúde, educação~ segurança e lazer e. outras vezes 
t:otalmente desatendidos de serviços de coleta e destino 
adequado de Lí xo , esgotos e saneamento básico. inclusive 
água par~ aba$tecimcnto. 

Em sendo a Ilha do Cardoso·Parq1:1e 
Ecológico. é razoável afirmar que as atividades econômicas 
na Ilha que tragam aumento de arrecadação ao Município de 
Cananéia estão · seriamente limitadas. Porém nio slo 
impossíveis. ~ :_ 

~ ~.:l J.;. 1 JL, ·" 1,.,. 

Pareceú à Comh~si1Ó qu~,- él IJ ha , como 
econôm i c.«, tern vocação nurí c t í ca objet0 de exploração 

indiscut1vel. 
\ 

t;. preci~.o per~sar~~~ n::l Ilh;t do 
Cardoso como polo pontencial e privilegiado de exploração 
racional e adequada do tur·ismo chamado "ecológico". 
possibilitando-se parceria!'". · com a iniciativD or í vada , 
gerando recursos para o Estado de São Paulo .• na qualidade de 
administrador da Ilha e do Parque Estadual, para o Municipio 
de Cananéia, na qual idade de município em cujo ter ri tório 
encontra-se o Parque e para a comunidade local. 

Quando se imagina o deser,volvimento 
turístico da Ilha en, parceria com a iniciativa privada. a 
Comissão não pensa em se levar para lá grandes empresários 
do ramo e a implementação de grandes obras. Pugna. a 
Comissão. prioritariamente. por criar· condições para que a 
Associação de moradores local seja desti.natár·ia de atenção 
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.. 

p;1r:1 i nc.t.Lt ur j cn .. J t.·:11 L(\11...-Jiçê,<.• p:Jr ,.t ,. -kr-,1•11vi,l·. i111(:11t<• .J.- 
t ur i ··.nl'' IH'-· ~ihi 1 í 1..111,·~.. p1 ,·,~·' e- ... \• d,1q11,·l,1 ":.V:111.,·. ·~.C'111 ,11J -, · 
:-.,C- f!':,•.1lh.:Ç~l. r.o n íucto , ,, VC•C.:iHr;.ic-, C i r- u L 11 i C,i p:11 ti ,l pr::::..,~ui~· .. l d,· 
C't. L1·: .. :. i .: t.cma _·, , ,;,1 1 l l, •. ~ - 

( 111 v i ,; 1 t.1 1 e i l.1 pí~J .:'l C01ni ~.-.:;-;áu 
Ll h.: (i,, CiH·<Jo::.1, st• pn,lt· obser·v.:11 q1K· ,:k t or rna i nc i p i da , 
dr•::.Cüc11·d:~11a.J:1 r u cti cu , o li::tbi ta n t r- . t uuHci0t1ai:·. i,·· . . 
.:~>:p 1 u r ,1111 o tu r i ~·;m, :, 11:-1 1 lha. .:li u ~:1:1 n.ío o qu i n t a l de s ua s c:;1:..:~ ·:. 
p;:u:1 c::in,pi:::.t:il: .. , for nc:c.•11,Jc,- lhe··. r e t c i c-ôo c .• rn,_, .• l i a nt;e- r11odc·2.t.._; 
1e1111H1e1.:u;,~·~,. ve r i t i c.a-x.c , a:::-.~".i.m. que .i.:., li.:, um.. vont.a-Je- d,, 
popuJ4c;à,i t oca í c111 ar;~umi 1· o 1.11.-i~"':lfK, 11,,1 r 111,1. ser11 qu{i i~:...,, 
venl 1c:\ a ~-.t-: conc t i tu i I em um de sv i r t:u;1n1r-:11t,-, d1~ :· .. u.. VOCi.lÇà(, 
p ri ru i t: h,;1 de pt:!:~cc1dor·e·: .• 

vor i r ico11·-s€:. ma i c : 
i n t e re s s.adne concum i doro c - em ucu r r uí 1 ~·l<, 
t ur í c t í co daque l e Pa1·qur:. 

que li;1 
oot.enc í a t 

E nio podcri<l ser diferente. pois 3 
llhé:l dv car-dceo (: uma ma r-av l Lhn ambiental be l í cs ím« que 
merece ser vistd por todos e divulgada a n1vel nacional. 

o t ur- i cmo na r l hc:t. come, St·= 
cor1~-.t.:1t.ot1, j.:i i- uma realidade que, apesa1· de ar Leaana r , 
revela uma vocação dos hab í tiantiee tradicionais que mer·ece 
apoio e incentivo. 

Ressalte-se que se deve evitar ou 
mesmo impedir que grandes e111pre~ário~. do ramo de turismo 
promovam-no no inte1·ior do P;-trque. lst~· por que , ã população 
tradicional não rectai-ia outrn a í cer nat.í va ~(Jn.lu 
tranz.fr,rm.:11·-$<-' e111 emi->regado~: dP t.a í e. em~,n'!:~ •. Hio~~. v í c t;o q11, 
s~r·ia111 e:ngolidos pelo poder econômico n1ui tu superior· â~ cua .. 
humi l dc.r. t crcac , 

l ~d t.ar-e t a , ..:. <k.4 E:quac; i onzu 1..• 
des,~nvol vimento do t.ur í eerc na I 1 ha ~ noc parece ser do Pl ano 
de· Maneje, q1w c,,H"tic:t• de re f or-mar: ur·gf'nt;e::-.~ t.ssE~ Plano ~i q1..u;· 
de .. .re:1 d l'~.tabc lecer norn1d~ e c:ondi ç.:Õt!":l·;:- .. pata .:.1 e xp I or avão d<, 
tlwi:sm(1 na Ilha. benef í c í ando , como jà s11- dÍ$$ti, ~, 
comunidade local em primeiro lugar e, a seguir, o Município 
de Cananéia e. apó$ o Estado~ nesza ordem de prioridade. 

Se tdl ocorrer concretamente. como 
se imagina posGível. nrn pouco tempo o Município de C~nanóia 
desisti r·á dr- i111po1 u111 modele, dl·· .desenvc,lvln,ento f.::il ido ~111 

suas ~erra~. calcado na ideiu abs~rda <l~ 'tran$tormar a Illw 
em i.ir~d. de- e>~p.:1n::.ão u,~ba11.::i., volt.::lndo-~e .pe.r a c ua verdadc..d.,u 
vocação: ,·: defes~ intr.'.:i11$i ~1ente e êt protec;;ão do· n,~io 
ambiente como fonte de recurso.. tur--ístico e. 
con~.eqüenternente ~ econômico. 
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Uma Nota sobre a Comunicação Ambiental 

A necessidade de um trabalho sistemático. intensivo e profissional na área de comunicação 
ambiental ficou evidente em vários momentos dos trabalhos da Comissão. A diversidade de 
entendimentos sobre meio ambiente na parte de diferentes setores da própria SMA; índigenistas 
que isentam indígenas de qualquer suspeita de práticas não sustentáveis; o reduclonísmo e 
sensacionalismo da imprensa ao tratar a questão: todas estas situações impõem à SMA e à 
sociedade em geral uma tarefa de comunicação ambiental. 

( 

Em nenhum momento, porém, essa necessidade foi mais. marcante do que na primeira 
etapa dos trabalhos. A reunião com representantes da comunidade no município de Cananéia, na 
véspera da nossa visita à Ilha do Cardoso. foi a ocasião de um confronto entre "vocês da 
ecologia" e a população local. Apesar da presença da Associação de Moradores da Ilha do 
Cardoso, entre outros, o tom da reunião foi dado por uma oposição entre "ambientalistas" e 
"desenvolvimentistas," O confronto traduz uma total falta de comunicação entre aqueles que 
acreditam em um "desenvolvimento sustentável" e aqueles que querem· tirar a população do 
atraso econômico e social. Se "nos da ecologia" consideramos que temos uma visão superior do 
processo e possibilidades de desenvolvimento, cabe-nos a responsabilidade de encontrar meios 
para comunicar esta visão aos outros. O legítimo desejo de crescimento econômico defendido 
pelos moradores da região precisa ser respondido com alternativas não só de pouco impacto 
ambiental, mas sobretudo viáveis. 

A comunicação social necessária começaria com informações sobre o valor, para a 
sociedade. de preservar a Mata Atllntica e sua biodiversidade. IncJuiria também infÕrmaçães. 
sobre o dilema ambiental contemporânea. que 6 mais ampla do que a icgilo, por ex., de Canan6iL 
à este fato que faz do Litoral Sul um tesouro ecológico tio importante: não só os recursos e a 
belez.a em si, mas o rato q~ s6 esta pa~la sobrou até os nossos diu. 

Recomendação 

É urgente estabelecer uma política de comunicação ambiental. Especificamente, d 
importante intensificar o contacto com a população do entorno das unidades de conservação, 
objetivando a conciliação de desenvolvimento com preservação ambicnlal 
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Outros aspectos jurídicos 

notas de introdução 

O munic1pio de Cananóia. tei editar 
lei nrun i c i pa I nQ 816. de ? de de z embro de J.993, que 
estabelece perímetro de expansão urbana a área denominada 
restinga da Ilha do Cardoso e dá outras providências. 

( 

Pela referida lei municipal, aquele 
municipio passa a considerar a restinga da Ilha do Cardoso. 
em Cananeia~ como área passivel de expansão urbana. 

A Ilha do Cardoso~ localizada no 
litoral sul do Estado de São Paulo, no Complexo Estuarino 
Lagunar entre lguape e Cananéia. possui valor ambienta 1 

inestimável, tendo uma área de 22.500 hectares de densa 
cobertura vegetal. abrigando inúmeras espécies da fauna e 
flora brasileira (algumas consideradas em extinção). Se isso 
não tosse o bastante. conserva uma grande porção de Mata 
Atlântica, considerada como PatrimtJni.o Nacional pelo art. 
225, § 42, da Constituição Federal. 

·Em 1.962. por meio do _Decreto 
Estadual de nQ 40.319, de 3 de setembro. a Ilhà: foi 
considerada parque estadual denominado "Parque Estadual da 
Ilha do Cardoso". 

A par de seu grande valor 
ambiental. erigida à condição de Parque Estadual. o Conselho 
de-Defesa do Patrim6nio Histórico. Arqueol6gico. Artlstico e 
Turístico do Estado de São Paulo - CONDEPHAAT. tombou o 
Parque Estadual da Ilha do Cardoso. dentre outros parques e 
reservas estaduais. por meio da Resolução "º 40. de 6 de 
junho de 1.985. 

O CONDEPHAAT, considerou como 
fundamento de sua decisão, que o conjunto apresenta, •• ao 
lado de seu grande valor geol6gico. geomorfol6gico. 
hidrológico e paisagístico, a condição de banco genético de 
natureza tropical. dotado de ecossistemas representativos em 
temos de fauna e flora, sendo também região capaz de 
funcionar como espaço serrano regulador para manutenção das 
qualidades ambientais e dos recursos hidricos da regi~o 
litorânea e reverso imedia to do Planalto Atlântico 
Paulista ", 

A transformação da Ilha em Parque 
Estadual e seu tombamento não ocorreram sem razão. 
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tHt'lu cro s t a t.o.s J,, tde11cado~ uc i ma , 
(' !:",cJl.>id(• yllf> o': ambientes daz Ll nas. con::.tit.uem-·se e.n 
e coc s í c t emas e x t r emame nt a i mpor t a nt.e s para a s.ob r.e v í vênc i ,t 
das comunidade$ de plantas e animais. Em razão do isolament<.> 
~.1cogr·rifico. cada ilha podr- ser cons Ldo r acra come> uru 
eco~sistema individualizadu. cuja fauna e flora são frageis. 
mcrecendc• p r o t e oã o especíticü de• PodE":I Público. inclusive 
municipal_ 

século, o 
"Origem 
r eue a I tou 
.i. mpor' ta nc ia 
obse r-vaçõe s 

Tanto assim é que. já há mais dt• um 
renomado biologo Char·le::, Darwin, em seu Lí vr c- 

<.Ü{!~ Especie$. ..• estudando arrí ma Lz, I ns u l a r ee , 
a peculiaridades desEes ambientes e sua 

para a evolução biológica. inspirado em 
teitas nas Ilha~ Galápagos. 

das normas ambientais 

( 

O art. 225,, da Constituição da 
República assegura a todos o direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, incumbindo ao Poder Público, 
para assegurar esse direito: 

§ 12 

III - definir,, em todos as unidades 
da federação,, espaços territoriais e seus componentes a 
serem especialmente proteg1dos. sendo a altsraç6o e a 
supressão permitidas SOtnBnte atrav4fs de le:i. vedada qualquer 
utilização que compro.eta a integridade dos atributos que 
justifiquem sua proteç6o; ' 

.. . . . -· ....•... 

VII - proteger a fauna e a flora,, 
vedadas,, na forma da lei,, as pr4ticas que coloquem em risco 
sua função ecol6gica,, provoque• a extinç6o de espécies ou 
submetam os animais a crueldade. 

A constituição do Estado de São 
Paulo.. no mesmo sentido da Lei Maior 11 estabelece, em seu 
art. 19:?;, que · •• o Estado,, mediante lei. criar~ u. sistema de 
administraç6o de qualidade ambiental. proteç6a. controle e 
desenvolvimento do meio ambiente e uso adequado dos recursos 
naturais,, para organizar. coordenar e :Integrar as aç/Jes de 
6rgãos e · entidades da administraç6o pdbJjca direta e 
indireta, assegurada a participaç6a da calet1v1dade, coa o 
fim de: 

III- dsrinlr,, implantar e 
administrar espaços tsrrltoriaJs • - seus C0111ponentes, 
representativos de todos os ecoss.istelllas orlglnal.s a ser,,. 
protegidos,, sendo a al teraç6o e supress6o,, incluindo os J~ 
existentes permitidas somente por lel; 
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X - proteger a fauna e a t I or s , 
nesta compreandjdos todos os animais silvestres, exóticos e 
domésticos, vedadas. as práticas que coloquem em risco sua 
função ecológica e que provoquem extinção de espécies ou 
submetam os animais à crueldade, fiscalizando a extração, 

produção, criação, métodos de abate, transporte, 
comercialização e consumo de espécimes e subprodutos; 

Ainda, o ar t . 196. da Constituição 
do E~.tado. oo nss i dera o CornJ.)l exo Es tuar i no Lagunar situado 
e rrt r o Cananéia e Iguape e as un í dadec de cons er vacão do 
Estado (inclua~-se o Pa r que Estadual da Ilha do Ca r douo ) , 
espdços t e r r i t:or í a í ~:-. especialmente or-ot.eç i doc .• co nd ic i orrando 
sud utilização. In verbis: 

( 

"Ar t , 196: A Mata Atlântica, a 
serra do Mar, a Zona Costeira. o Complexo ~stuarino Lagunar 
entre Iguape e Cananéia. os vales dos rios Paraíba, Ribeira. 
T1ete e Paranapanema e as unidades de conservação do Estado 
são espaços territoriais especialmente protegidos e a sua 
utilização far-se-á na forma da lei. dependendo de právia 
autorização e dentro das condições que assegurem a 
preservação do meio ambiente." (grifamos) 

Dessa forma. além de tratar-se de 
um parque estadual., também pelo fato de a Ilha do Cardoso 
encontrar-se no Complexo Estuari no Lagunar situado -entre 
Iguape e Cananéia. é considerado, diretamente pelo art. 196 
da Constituição do Estado. como sendo espaço territorial 
especialmente protegido. 

O regulamento dos Parques Estaduais 
Paulista::;. aprovado pelo Decreto Estadual nQ 25.341, de 4 
junho de 1986~ considera, no § lQ~ do art. lQ~ parque 
estadual como sendo "as áreas geográficas, delimitadas por 
atributos naturais excepcionais. objeto de preservação 
permanente. submetidos à condição de inalienabilidade e 
indisponibilidade no seu todo", Segunclo. ainda, o referido 
Decreto. "destinam-se a fins científicas. culturais. 
educativos e recreativos e. criados e administrados pelo 
Governo Estadual, constituem bens do Estado destinados ao 
uso do povo. cabendo às autoridades. motivadas pelas razões 
de sua criação. preservá-los e mantê-los intocáveis"(§ 2Q). 

Este Decreto estabelece, ainda. nos 
seus artigos SQ e 6Q, que serão elaborados estudos e 
diretrizes que se constituirão no plano de manejo, a fim de 
compatibilizar a preservação dos ecossistemas protegidos com 
a utilização de benefícios deles advindos. Entende-se como 
plano de manejo o projeto dinâmico que, utilizando técnicas 
de planejamento ecolôgicos determine o zoneamento de um 
parque estadual, caracterizando cada uma das zonàs e 
propondo seu desenvolvimento físico. de acordo com as suas 
finalidades (art. 6Q). 

elaboração de plano$ 
submetidos a aprovação 

Cabe ao Instituto Florestal - IF a 
de manejo do~ parques estaduais~ 

do Conselho Estadual do Meio Ambiente 
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CONSEHA. Qualquer alteração ou í ns t a Laç-ão necessária à 
i nt r a cc t.r ut ur a dr- parque estadual, zujeitar-se-a a 
cuidadosos e s t udoe de integração paisagu:.tica e e co Loq i ca , 
aprovado~ pelos órgãos acima mencionados (art. 20). 

Cardoso ja conta com 
lnstituto Florestal. 

O Parque 
plano de 

Estadual 
manejo 

da Ilha 
elaborado 

do 
pelo 

Referido plano de manejo encontra- 
se absol utamentc desa tua 1 izado, cai-ecendc> de ref or-mas, 
urgentes que considere questões como garantia contra 
invasões e especulação imobiliária; o turismo ecológico 
adequado na I 1 ha; a situação da população tradicional da 
Ilha; a situação indígena, dentre outras. 

( 

Contudo, como norma ambiental que 
regula a utilização do Parque, está em vigor e, dessa 
maneira foi considerado no presente relatório. 

Tais normas que regulamentam os 
parques. e seus instrumentos, como o plano de manejo, nada 
mais são que a concretização de normas constitucionais 
federais e estaduais que permitem e estimulam a criação de 
áreas especialmente protegidas, com a finalidade de garantir 
a perpetuação das espécies. 

A criação do Parque Estadual da 
Ilha do Cardoso em toda a extenslo da Ilha e se4 tombamento 
pelo órgão estadual competente. apenas ·.J, cumprem a 
constituição da República e do Estado. :~7 

dos princípios da polltica urbana e• autonomia 
municipal 

A Constituição da República de 
.1.988. manteve a tradicional estrutura do Estado brasileiro. 
organizando-o como estado federal (art. 1Q). inovando, 
apenas. ao incluir o município como ente federativo. E. ao 
manter o Estado federativo. cuidou de garantir autonomia às 
entidades que o compõem •. O art. .18 indica a estrutura 
político-administrativa da República Federativa do Brasil. 
afirmando que todos os integrantes dessa estrutura são 
autônomos. 

Autonomia. como é corrent~. não se 
confunde com soberania. Sem aprofundamentos desnecessários. 
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v a l e- d í z o r c,ur. o atributo d,1 cobr-ra n i a e:, exc í uc í vo da 
r-.!er>úblic.-,1 rudc!r.ntiv.1, ou ~.e.ia do Estado br-as í I e í r o (inciso 
I , du a r t.; lQ). o nqua nt;o que oc derna i :'.l; i nt.cnr a nt e s , inter noc 
da federação go.:::am d(.' a ut.o nom i a. 

Por· serem a ut õnomos, , sua 
o r ga 11 i z aç ão deve necessa.1· i amente obse r-v ar princípios 
p r ev i amerrt e e s.tabo Le c i doe , e o e xe r-c i c i o de sua autonomia 
está condicionado a estes principias. 

Esses or í nc í o í ce vém contidos. em 
primeiro lugar, na própria Constituição da República. 
obrigando estados-membros e municípios. Con.siderando-se os 
municípios, como e, de Cananéia, estes devem e podem auto 
organizar-se por meio de leis orgânicas próprias, sempre 
observadas a conc t í tuição da República e a Constituição do 
Estado. Tal observância obrigatória decorre especialmente do 
"caput" dos arts. 25 e 29 da Constituição da República. 

Em segundo lugar, os princípios 
limitadores· da autonomia estão contidos nas consti tJJições. 
dos estados-,:nembros. São Paulo traz, em · sua Constituição. 
normas gerais a respeito da organização dos municípios 
integrantes de seu ter ri tório (Titulo IV. Capitulo I). A 
carta Paulista repete. no art. 1.44, · que os municípios são 
autônomos. podendo auto-organizarem-se por leis orgânicas, 
desde que •• atendidos os · principias estabelecidos na 
Constituição Federal e nesta Constituição·. 

Não resta dúvida, pois. que o poder 
de auto-organiz·ação (autonomia) foi deferido expressamente 
aos municípios como entidades federativas e · que tal 
autonomia encontra freio nos limites previstos nas 
constituições da República e do Estado. No caso de Cananéia. o Estado de São Paulo. 

Para a hipótese sub exame (expansão 
urbana de área situada dentro dos limites do município de 
Cananéia), o município goza de plena autonomia para o 
estabelecimento de uma poli tica local de desenvolvimento 
urbano. É o teor do art. 181. da Constituição do Estado, 
que, no •• caput", reserva à lei municipal o estabelecimento 
de normas que disponham sobre zoneamento. parcelamento,, uso 
e ocupação do solo, dentre outras. 

A competência. portanto. é 
municipal. Mesmo porque é inegável tratar-se de assunto de 
interesse local. 
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Contudo. a í ncíu que o município 
esteja plenamente le9i timado a proceder o :zoneamento de seu 
território e a ditas a política de e xpn rieão urbana dentro 
dele, deve t a z ê-To r í vr ement e , não have-ndo ,~e~.t.-içõe~:. 
contidas en, leis maiores ou·na~ constituições do Estado e da 
República. 

( 

Alguma~ dessas restriçõec, ou 
preferi ve l nre nt;e µri nc i p i oc e objetivo~,, j ,:.1 vêm e Lerrcadoc na 
Constituição do Estado (art. 180 e incisos). Tratando-se de 
política urbana. esta deve as~.egurar "a preservação, 
proteção e recuperação do meio ambiente urbano e cultural". 
bem como •• a criação e manutencão de áreas de especial 
interesse histórico, urbanistico. ambiental. turistico e de 
utilização públ i cs." (Lnc í eos III e IV, do art. 180 
grifamos). 

Contesta-se, in casu. exatamente a 
observancia de princípios que dizem respeito ao meio 
ambiente, pela lei municipal. A Lei nº 816, de Cananéia, não 
os atendeu. 

O meio ambiente. é, como se viu 
logo .acima, condicionante da elaboração de uma política 
urbana válida. Para se promover o zoneamento. - uso e 
parcelamento do solo urbano. ou.mesmo declarar determinada 
área do município como sendo de expansã~ urbana. a 
Constituição do Estado manda que se verifique,· 
preliminarmente, normas que contenham restrições ambientais, 
dentre outras. e jmpõe sua observância. ~ 

\ 

Em matéria ambiental, a~ 
constituições da República e do Estado trazem norma~. que 
devem ser· observadas pelo Poder Público. inclusive na 
elaboração de política urbana, repita-se. 

Acrescen~e_-~e. como reforço ao 
argumento, que tanto o Oecreto Estadual de nQ 25.341/86, 
como o plano de manejo do Parque da Ilha do Cardoso. 
elaborado pelo Instituto Florestal. em nenhum momento falam 
em possibilidade de expansão do perímetro urbano. objeto da 
Lei municipal nQ 816/93, ou da possibilidade de desafetação 
de área verde do Parque~ Muito ao contrário. Estabelecem em 
suas normas gerais, proibições muito claras para impedir sua 
urbanização~ pois tal iniciativa vem contrariar os 
principais objetivos do Plano de Hanejo, que é a preservação 
concreta e específica do ambiente natural~ detendo a 
degradação e restaurando as áreas eventualmente degradadas. 
Ao mesmo tempo» facilita as atividàdes de pesquhsa 
científica e de educação ~mbiental. 



r tiAAt'A JAW• - 

• 

da inconstitucionalidade da· lei municipal nQ 816 

A 1 e i municipal que declara par t.e 
da 11 ha do Cardoso como área de expansão urbana afronta 
diretamente a Constituição de São Paulo, pois, não respeita 
as nor ma s que condicionam a elaboração da poli tica urbana 
municipal, nem tampouco e s normas ambientais pr-op r í arne nt e 
cí i t au , 

( 

Por todos os fundamentos e normas 
acima citados, podemos apontar os dispositivos da 
Constituição do Estado violados pela Lei municipal nQ 816, 
de 9 de dezembro de 1. 993, e que a tornam viciada por 
inconstitucionalidade: 

.1.... desrespeita princípio norteador 
da elaboração da política~rbana dos municípios. consistente 
na preservação, proteção e recuperação do meio ambiente 
urbano e cultural (inciso III, do art. 180); 

2..... desrespeita outro princípio 
norteador da elaboração da política urbana mun í c Ipa l , ou 
seja, a manutenção de área de especiàl interesse histórico, 
urbanístico. ambiental e turístico para o Estado, como o 
Par~ue Estadual da Ilha do Cardoso (inciso IV. do art. 180); 

L altera. por lei municipal, 
espaço territorial representativo e protegido por sua 
condição de parque, contrariando o art. 193, inciso III; 

~ põe em risco a fauna e a flora 
de parque estadual, podendo provocar extinção de espécies. 
contrariando o inciso X, do art. 193; 

~ dá, por lei municipal. 
destinação diversa à unidade de conservação estadual, 
cons í der-ada , em si. como espaço territorial especialmente 
·protegido, conforme art. 196; 

~ altera, por lei municipal. 
espaço territorial especialmente protegido expressamente 
nominado no art. 196, da Constituição do Estado, constituído 
pelo Complexo Estuarino Lagunar entre Iguape e cananéia. 

Que a Ilha d~·Cardoso se constitui 
em área de especial interesse do Estado, não há dúvida. A só 
condição de Parque Estadual já o demonstra. 

Definitivamente. a declaraçio de 
·perímetro de expansão urbana" de parte da Ilha do Cardoso. 

26 



l 

.. 

por lei municipal 
Constituições local 
infraconstitucional. 
diretamente. 

de Cananéia. não encontra eco nas 
e Federal. nem tampouco na legislação 
Ao contrário. afronta seus dispositivos 

Por. outro 1 ado. c1 expansão urbana 
pretendida pela lei municipal ora em exame, causará danoo 
irremediáveis à fauna e flora ainda intocadas na Ilha do 
Cardoso. Cabe ao Poder Público, ou como quer a Constituição 
do Estado. à administração direta ou indireta (art. 193. 
inciso X). proteger exatamente tais bens ambientais. vedadas 
as práticas que coloquem em risco sua função ecológica. 

( 

Acolhendo tais argumentos acima 
expostos, por representação deste Promotor de Justiça e 
Conselheiro, o Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral de 
Justiça do Estado, na qualidade de Che~e do Ministério 
Público e legitimado ativo. promoveu ação direta de 
inconstitucionalidade da Lei Municipal de Cananéia nQ 816, 
de 9 de dezembro de 1.993, atualmente em trâmite perante o 
E. Tribunal de Justiça de São Paulo., não · havendo até o 
presente momento solução de mérito. 

ac8es judiciais o inyasaas 

,··~ ,• 

Já tivemos oportunidade de 
apresentar relatório à Comissão Especial fazendo menção a 
todas as ações judiciais relativas as invas&es na Ilha do 

. Cardoso. O relatório abaixo é· uma mera atualização daquele 
anterior, que julgamos oportuno conste do relatório final da 
Comissão. 

Vale ressaltar que as ações 
propostas pelo Ministério Público tem por base a notícia de 
infrações que foram encaminhadas pelo Instituto Florestal e 
pela Policia Florestal e de Mananciais. Nlo sabemos se todas 
as invasões são conhecidas daqueles órgãos de fiscalização, 
mas podemos garantir que todas as denúncias encaminhadas ao 
Ministério Público, uma vez comprovadas., foram objeto de 
instauração de inquéritos civis ou procedimentos de 
investigação e, posteriormente objeto de ação civil púbiica. 
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lQ PROTOCOLADO 

a) {'lç.10 f't111tel ar 1 n0rni q;3d,,. 31/08/90 
Processo nQ 156/90 

Ação Civil Pública. 10/10/90 
Processo nQ 174/90 

b) Autor: Ministério PúGlico do Estado de São Paulo 'i 
! 

e) Réu~ Jnolan Oliveira 

d) Comarca: Cananéia 

e) Andamento Atual: 19/02/93, remetido a Justiça Federal. 
( 

,2Q PROTOCOLADO 

a) Jngu~rito Civil, 11/12/90 

Ação civiJ Pública, os/oa/91 
Processo nQ 0.167/91 

b) Autor: Ministério'Público do Estado de São Paulo 

e) Réu: Eduardo Cunha Bueno Helião 

d) Comarca: Cananéia 

e) Andamento Atual: - 25/11/93, Recurso, 
Instrumento (Exceção de Incompetência); 

Agravo de 

12/07/93, vista a Procuradoria Geral 
de Ju&tiça; 

26/11/93. Agravo de Instrumento 
distribuído para parecer. 

09/03/95, negado provimento ao 
Agravo de Instrumento interposto contra rejeição de exceção 
de incompetência. Interposto Agravo de Instrumento contra 
decisão que manteve nomeação de perito. O processo principal 
aguarda realização de nova perícia. nos termos do art. 437. 
do Código de Processo Civil. 

30 PROTOCOLADO 

a) Ação Civil Pública, 26/06/92 
Processo nQ 123/92 

b) Autor: Ministério Público do Estado de São Paulo 
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e) Réu Yojiro Takaoka 

d) Comarca: Cananéia 

e) And*mento Atual; 18/11/92~ remetido a Justiça Federal. 
1 

1 

4Q PBOTOCOLADQ 

a) Inqw~rito Cjyil. 02/12/93 
nQ 101/93 

b) Autor: Ministério Público do Estado de São Paulo 

( e) Réu:. Indeterminado 
i 

d) ComJrca: Cananéia 

e) Andamento Atual: houve desdobramento. que resultou em 
novas ações civis públicas (exemplo: Ribas de Oliveira 
F i 1 ho , ;processo nQ 333/93) • 

! 
09/03/95, houve desdobramento que 

em ações c1v1s públicas em face de Ribas de 
Filho, André Beer e José Guilherme de ·sastos 

resultou 
Oliveira 
Padilha;. 

SR PBOJbcoLAOQ 
., .. .Ô 

a) Inquérito Çjvil, nQ 02/92 
1 
1 
1 

b) Autor: Hinistério Público do Estado de São Paulo 

e) Réu: desconhecido 
' d) comarca: cananéia 

e) Anda~ento Atual: ofício datado de 
que o 'nome do réu é ·silvino Lopes 
andamento (aguarda laudo pericial). 

02/12/93_,_ informando 
de 01 iveira; I .C. em 

- 09/03/95. aguarda laudo pericial. 

6Q PROTOCOLADO 

a) Inqufrito e· . 1Y) /93 l, 02/12/93 

' 
Açio;çiyil pública. 29/12/93 
Processo nQ 333/93 
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b) Autor: Minictfrio Público do Estado de S5o P3ulo 

e) Réu: Ribas de Oliveira Ferreira Filho 

d) Comarca: Cananéia 

e) Andamento Atual: 
embargo da obra. 

29/12/93, liminar determinando o 

- 09/03/95, ação julgada procedente. 
Em 16/02/95 o processo foi encaminhado ao Tribunal de 
Justiça com recurso de apelação. 

70 PROTOCOLADO 

a) Inquérito Civil, nQ 01/94 

Acão Civil Pública, 02/02/94 
Processo nQ 12/94 

b) Autor: Ministério Público do Estado de São Paulo 

e) Réu: José Guilherme de Bastos Padilha 

d) Comarca: Cananéia 

e) Andamento Atual: - 04/02/94. liminar determinando a 
suspensão de qualquer obra ou alteração na casa e 
propriedade do réu. descritos na inicial, até o término da 
presente ação; 

- 03/03/94, réu citado e notificado d~ 
concessão de medida liminar. 

- 09/03/95. em 23/08/94 o processo foi 
=s=a=n=e=a=a:;::o=,=::::::;d=e=t=e=r=m:::;i.=n=a=n=d:.::;:::::o=-se a prova pericia 1 • Em 16/05/94 foi 
rejeitada exceção de incompetência. Agravo de 1 nstrumento 
contra decisão que rejeitou exceção de incomp~tincia. 

ao PROTOCOLADO 
a) Inquérito Civil, nQ 002/94 

Ação Civil Pública. em 29/03/94 
Processo nQ 

b) Autor: Ministério Público do Est~do de São Paulo 

e) R6u: André Beer 
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d) Comarca: Cananeiil 

e) Andamento Atual: - 11/04/9~, aguarda decisão 3obre pedido 
l í m í nar (obra embargada administrativamente pelo IF- e DPU); 

09/03/95, acordo 
recompo$ição da área homologado em 17/06/94. 

judicial de 

9Q PROTOCOLADO 

a) Protocolado nQ 02/94 

b) Investigado: Nilton das Neves 

e) Assunto: Construções irregulares 

d) Andamento: 09/05/93. aguardando laudo pericial. 

100 PBPTOCQLAPO 

a) protocolado nQ 04/90 

b) Investigado: Dulce Monteiro Lippe 

e) Assunto: Construçaes irregulares 

1 
1 

1 
1 

f. 
t 
r- 

d) Andamento: 09/03/95. promoção de arquivamen~o convertida 
em diligência pelo Conselho Superior .4P Hinist~Gio Público. 

Já se pode ·anunciar a primeira 
condenação por construção irregular na Ilha do Cardoso. 
ainda não definitiva pois espera julgamento de recurso de 
apelação. 

Em visita realizada ·1n loco· pela 
Comissão Especial do CONSEMA. nos dias 23 e 24 de fevereiro 
p.p •• da qual este Promotor de Justiça e membro titular do 
CONSEMA participou. foi constatado: 

o sr. Ezequiel (Presidente da 
Associação dos Moradores da Ilha do Cardoso) relatou que 
vivem na ilha cerca de 500 (quinhentos) habitantes nativos. 
Há aproximadamente cinco anos. vêm ocorrendo muitas invasões 
na ilha (mais ou menos 10 invasores). sendo que um deles é o 
sr. Eduardo Mellão. que comprou algumas glebas de posseiros 
e as revendeu para terceiros. 
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Conclusões 

Feitas todas as considerações acima que decorrem de um sem-número de informações 
colhidas pela Comissão Especial, julgamos oportuno· para sua melhor compreensão proceder um 
resumo a título de conclusões, conforme segue abaixo: 

populações tradicionais 

a) Deve ser criada uma Força Tarefa Conjunta da Funai e da SMA para acompanhar, 
estudar e encaminhar propostas específicas para a questão dos índios, para prestar 
assistência e garantir direitos aos guarani, ~ c,1• 1.-v- .,. fz. A- t:-v~,1..11,"ffú L.r 
--V,A+ Jte "Ll,,~ IV.1'-h,,.ll~h, 

b) Até que a preparação de um plano de atendimento por esta Força Tarefa seja 
aprovado, os índios não devem receber interferência por parte dá SMA. 

e) O. Plano de Manejo a ser detalhado para o Parque deve dar conta da presença dos 
índios, incorporando as sugestões e recomendações da Força Tarefa. 

d) Atividades como a venda de palmito ou de madeira devem ser combatidas no lado dos 
compradores e dos intennediários, e não no elo mais fraco desta cadeia. 

e) O Plano de Manejo deve contemplar a presença das famílias pescadoras na Jlha, . 
procurando incorporar suas contribuições à elaboração do próprio plano e atribuindo, 
preferencialmente, funções de manutenção, fiscalização e gerenciamento a eles. 

v..t0~,, \,.;\.I'-" 
f) O IF deve proceder a um cadastramento dos moradores e ~nstruções, a fim de 

determinar o direito de permanência na Ilha e de disciplinar a ampliação dessas 
construções. Deve, também, apurar os que possuem título de posse ou propriedade 
dos imóveis que ocupam. Para os que possuem, devem ser regularizados seus diretios, 
e para os que não tem. deve ser requerido direito de ocupação junto a Departamento 
do Patrimônio da União, por meio de sua Delegacia cm São Paulo. 

g) Devem ser imediatamente encaminhadas as certidões de propriedade de imóveis no 
interior do PEIC. que foram fornecidas pelo Cartório de Imõveis de Cananéia, ao 
Departamento do Patrimônio da União - Delegacia Regional de São Paulo, a fim de 
que seja verificada a validade dos títulos e promovida a sua invalidação nos casos 
cabíveis. 

h) O Estado deverá priorizar a aquisição de benfeitorias, direitos de posse ou 
propriedade, quando for o caso, hoje ocupados pelas populações tradicionais, quando 
cessar o interesse dos seus titulares em permanecer na Ilha do Cardoso. 

i) O Estado deverá desapropriar os imóveis não ocupados por populações tradicionais, 
desde que seus titulares possuam títulos legítimos. 
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domínio .• 
~ - A Ilh3 do Cnrdoso. µnr ser qroqraficament~ uma 
- ilha costuíra. e de dom1nio da U1liâo. de acordo com 

o art. ~o. inciso IV. dR Constituição da R0publica: 

b ·· Ccsc dom i u i o não e abs.o l ut.o , comportando dominio de 
= t.e r ce í r osv , de aco~do com e, i nc i r.o l J • do ar t., 26. 

dn conc t í t.u i çê o da Repúbl ic.:-1.. entre eles e -Estado. e, 
r-tunf c í o í o e pa r t Lc.u l ar-e c ·(pe·:,·soa:::·. f í s í cac E· .i ur í c t cas ) , 
adquiridoc legitimamente: 

ç - A ponulação tradicional da Ilha do Cardoso que 
- possui algum titulo de posse e propriedade, pode e 

deve ter sua situação regularizaoa pelo Estado, responsável 
pela administração do Parque Estadual; 

d - A população tradicional da Ilha do Cardoso 
desprovida de qualquer título. não tem direito a 

usucapião. por se encontrar presumivel~ente em terras 
púb l í cae .. Ma~ .• tem direito de ocupação na Ilha. alia~. já 
reconhecido pelo art. 4Q,. da Portaria nQ 139/94, do 
Ministério da ,azenda. bastando ser individualizado junto ao 
Departamento do Patrimônio da União. 

meio ambiente 

.a - A Ilha do Cardoso por estar .recoberta de Mata 
- Atlântica; estar inserida no Complexo Estuarino 

Lagunar entre Iguape e Cananéia; por· possuir área recoberta 
por vegetação típica de restinga e por ser Parq·ue Estadual. 
está sujeita a todo tipo de proteção ambiental previstos na 
Constituição Federal, Estadual e legislação 
infraconstitucional; ~ 

.b - O plano de manejo e instrumento 1undamental para o 
- gerenciamento do Parque E$tadual da Ilha do 

Cardoso. 

política e expansão urbana 

a - o município é dotado pela Constituição da República 
- de autonomia para estabelecer sua política urbana. 

desde que respeitados princípios constitucionais e da 
legislação federal e estadual. nos quais ~e inclui o meio 
ambiente; 

.b - Por ser a Ilha do Cardoso protegida por normas 
- ambientaiG da Consti 1:uição da Repúbl i·ca. da 

Constituição do Estado e legislação infraconstitucional. não 
é passível ser objeto de expansão.urbana; 
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-~ - A Lei Municipi.11 nQ 81t,. de> Q de de z embr o de 1.993. 
- de Canane ia é- i ncorrs t i tuc iona l por· ter· ir· normas da 

Co n z t i t u i ç ô o d,:l Rt"'pútdic.d ,, da Constituição do E::o.tado. 
I.Jevend<, asei r11 ser ce c l ar ada em ação direta ele 
i noo nz r i t uci o na l i de de proposta pele., Ministeri0 Público do 
E·::.t.:-idc, perante do Tribunal de .Jus t i ça . 

turismo 

ª - O turismo, racional e adequado, e uma das poucas 
- possibilidades de atividade econômica 

institucional na Ilha do Cardoso. devendo ser Lnce nt.Lvado ; 

~ - A exploração do turismo deve ser atribuída à 
- população tradicional da Ilha d6 Cardoso, com 

incentivo do Estado e do Hunicipio; 

~ - N~o sn deve permitir a exploração do turismo por 
- grand~$ empresários do setor, nem ser cogitada a 

realização de grandes obras no interior do Parque Estadual 
da Ilha do Cardoso; 

d - O turismo deve servir de incremento econômico para 
= a população tradicional. para o Município e ~ara.o 

Estado, nessa ordem de prioridade- 
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Anexo 
Documentos Apresentados à Comissão 

Documentos vários referentes ao Auto de Apreensão e Laudo de Vistoria, referentes ao dano 
ambiental causado pelo Sr. André Beer. · 
Portaria No. 1 13 do Ministério da Fazenda 
Plano de Manejo para o Parque Estadual da Ilha do Cardoso, Boletim Técnico no. 9, abril, 
1974 
A ocupação ilegal do Parque Ilha do Cardoso, por famílias guarani. Instituto Florestal, 
16.08.94 
Impacto da população indígena sobre a funa da Ilha do Cardoso. Instituto Florestal. 16.08.94 
Cópia dos Artigos 319 e 320 do Regulamento para o Tráfego Marítimo. 
Portaria 0037/92, do Diretor de Portos e Costas, com normas para emissão de pareceres 
relativos à concessão de terrenos da união, obras e extração de minerais em áreas sob 
fiscalização do Ministério da Marinha. · 
Cópias de Certidões de imóveis registrados no Cartório de Imóveis. Cananéia, situados na Ilha 
do Cardoso, encaminhadas pelo Oficial interino, no dia 25 de março de 1994. 
Cópias de Certidões de imóveis registrados no Cartório de Imóveis, Jacupiranga, situados na 
Ilha do Cardoso, encaminhadas pelo escrivão do Canõrío, no dia 15 de abril de 1994. 
Projeto de Cooperação Fmanceira entre a Secretaria Estadual do Meio Ambiente de São 
Paulo e a Kreditanstalt für Wiederautbau (KFW). novembro de 1989. 
Relação dos Autos de Infração realizados na Ilha do Cardoso, elaborados antes de 1990. 
Encaminhada pela Polícia Militar do Estado de São Paulo, 13 de abril de 1994. (16 atuações 
entre 1983 e 1986, ref. desmatamento e explorar ou armazenar pa1mito] 
Relação de ações e inquéritos protocoladosno Centro de Apoio Operacional das Promotorias 
de Justiça do Meio Ambiente, Acidentes do Trabalho, Habitação e Urbanismo, relativos à Ilha 
do Cardoso. Encaminhada pelo Ministério Nblico do Estado de São Paulo, 07 de maIÇO de 
1994. (7 ações/inquéritos] · 
Cópia, mandado de medida liminar e citação. contra José Guilherme de Bastos Padilha, 
referente à alteraação de casa na Ilha do Cardoso. 9 de fevereiro de 1994. 
Cópia. Moção Consema 01/94, ref Ilha do Cardoso. 
Cadastro de Moradores na Ilha do Cardoso, SUCEN, s/d 
Autos Lavrados em Cananéia (DPRN/SMA) 199().1993 
Certidões de registro de Imóveis da Câmara de Cananéia • 1984 a 1994 
Dados da Sinopse Preliminar do Censo Demográfico de 1991, Ilha do Cardoso e mapas 
correspondentes aos dois setores censítãrios, enviados pelo moe. SP. 
Cópia de oficio da prefeita de Cananéia ao Coordenador da CPRN, solicitando providências 
em relação à filmagem de índios guarani na Ilha do Cardoso por Antonio Teleginske, 20.04.94 
A Situação Dominial da Ilha do Cardoso, texto enviado por Antonio Teleginske, 13.06.94, 
recomendando que o Estado deve promover o cancelamento de todos os registros de terrenos 
que estejam na Ilha do Cardoso. 
Comunidades Tradicionais do Parque Estadual da Ilha do Cardoso e a Ameaça do Turismo 
Emergente. Texto de Miriam Milanelo. 
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MacrolOncarncnto do Complexo Estuarino-Lagunar de lguape e Cananéia. Plano de 
Gerenciamento Costeiro. Série Documentos. SMA. s/d. 
Neotropical Primates. vol 2 no 2. Junc 1994 
Cópia de offcio do Capitão dos Portos, Santos. com informações sobre processos arquivados 
na Agência da Capitania dos Portos de Estado de São Paulo cm Iguape, sobre a Ilha do 
Cardoso. anexando uma relação de ocupantes da Ilha do Cardoso. . 
Histórico das atividades do Ministério Público relativos à Ilha do Cardoso. conforme dados 
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