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EXCELENTlSSIMO SENHOR CONSELHEIRO PRESIDENTE DO
EGREGIO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

REPRESENTAQAO N. {9 3

1)

[2017-MPC-RMAM ~AMB|ENTAL

Por ma—gestéo e omissao de prestagéo de contas do Contrato entre KfW (banco
alemao) e o Estado do Amazonas do PROFLORAM

2)

E por omisséo de execugéo da politica estadual de desenvolvimento sustenta’vel
do Amazonas e de medidas socioambientais de PSA e RDD+

O MlNlSTERiO PUBLICO DE CONTAS,

por intermédio do

Proourador signatario, com fulcro nos artigos 54, l, e 288, da Resolugao n.°
04/2002—TCE/AM,

vem

perante

Vossa

Excelénoia

ofereoer

3

presents

REPRESENTAQAO com 0 objetivo de apurar possivel ma gestéo e falta de
controle e prestagao de contas dos atos executivos e juridicos assim oomo dos
produtos decorrentes do Contrato de Contribuigao Financeira de 23l11l2010,

entre KfW FRANKFURT AM MAIN e o ESTADO DO AMAZONAS — SEMA Secretaria do Estado do Meio Ambiente, no valor de EUR 1050000000 (dez

milhoes e quinhentos mil euros), para a execugao do projeto Prevengao e
Combate ao Desmatamento e Conservagao da Floresta Tropical no Estado do
Amazonas — PROFLORAM, assim como de apurar omissao ilegal de exeougao
da poiitica estadual de mudangas ciiméticas, conservagéo ambiental e
desenvolvimento sustentével no Amazonas, inclusive pela falta de concepgao
e ooncregao de arranjos de pagamento por sen/loos ambientais, pelos fatos e
fundamentos seguintes.
1.

\

A0 nos oertificarmos quanto a ausénola de dados em sucesslvas

prestagoes de contas da Seoretaria de Estado do Meio Ambiente — SEMA/AM

sobre o programa PROFLORAM e, ao mesmo tempo, ao nos depararmos com
1
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a alusao a financiamentos de objetos da referida Secretaria peio banco aleméo
KfW (este ano, em especial, ao se representar contra a Concorréncia n.
010/2017—CGL), este Ministerio Pablico requisitou informagoes especificas sobre
o assunto ao entao Secretario do Estado de Meio Ambiente Dr. Antonio Ademir

Stroski (Ofﬁcio n. 070/2017/MP/RMAM).

2.

Segundo informou o ex-titular da SEMA (of. Oficio SEMA n.

31812017288), 0 PROFLORAM constitui projeto de prevengéo e combate ao
desmatamento e oonservagao da Floresta Amazonioa no Estado, a partir de
instrumento

de

cooperaoao

financeira

internacional,

entre

o

Estado

do

Amazonas e o Governo Alemao, por meio do Banco KfW, no valor de EUR
10.500.000,00, com contrapartida declarada do Estado no valor de EUR

8.980.000,00. Quaiifica—se, juridicamente, como contrato de doagao com
encargo, que nao prescindiria de autorizagao legislativa, sujeigao ao controle de
Administragao Piliblica e as normas gerais do regime juridico administrative e de
finangas publicas, a0 que consta, requisitos preteridos no case concreto.

3.

O objetivo formal do ajuste e de apoio as agoes de prevenoao,

combate e a redugao do desmatamento, por meio do fortalecimento da gestao

ambientai, ordenamento territorial e regularizagao fundiaria em area de atuagao
que abrange doze municipios amazonenses nas regioes do baixo-amazonas, sul

e sudeste do Estado. Abarca o Zoneamento Ecologico Economico das Sub—
regioes do Madeira e do Baixo Amazonas. O ex—gestor da SEMA afirma que nao
ha, segundo o ajuste, transferéncia de recursos financeiros aos cofres estaduais

e que o doador {area 0 pagamento diretamente aos colaboradores a serem
contratados pelo Estado, apes a apresentaoao dos relatorios de medigao da obra
a serem realizadas pela SElNFRA, encaminhados ao banco KtW pela SEMA.
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4.

O gestor enviou ao MP0 0 anexo termo contratual de contribuicao

financeira de 23/11/2010, mas nao apresentou os documentos formais aluslvos

a seus desdobramentos e modificacées assim com a sua regular exeoucao.
Apresenta, ainda, um termo “ajuda meméria”, pelo qua! sac relatadas medidas
executivas e reallzados novos compromissos com prorrogacao do projeto are
2018. Data van/a, o texto afigura-se confuso e nao parece ter passado pelo crivo
do assessoramento juridlco da Procuradoria Geral do Estado. Al se refere a
lnterveniéncia do conscrch GOPA/PIATAM como consultoria para os projetos
de desembolso. Nele se encontra a previsao de relatério de execugao do projeto
em julho de 2017. No documento constam justificativas para o baixo desembolso
das contribulcoes financeiras (EUR 93926433) em vista de questoes de
reestruturacao administrative da Administragéo Estadual

(IPAAM,

SEMA,

ITEAM, que fol extinto), no perlodo de 2014/2015, como motlvo impedltivo para
inioio e conclusao de muitos prooessos. Segundo consignado, a prorrogacéo
2017/2018 restou limitada a oonstrugao da sede, elaboracao e adequagao de
leis ambientais, elaboracao de manuals de licenciamento amblentai, com perda
do importante subsldlo de contribuigao ao desenvolvimento sustentével local.

5.

Néo e do conheoimento ter havido alguma nova tratativa e

renovacao, mas aparenta ter-se esgotado a relaoao contratual, nesse estagio de
claro reconhecimento de conduta gerencial deficiente e divorclada do prlnclpio
da Eficiéncia Administrative em detrimento da credibilidade internacional e do
imperativo de sustentabilidade, com desperdicio do contribute oferecido pela
Alemanha. lsso sob o agravante da revelia a0 regime de acompanhamento e

controls externo concomitante a cargo deste Ministério PL’Jblico e do Tribunal de
Contas do Estado. Alias, nem mesmo resta apurado o regime de contabilidade
patrimonlal dos prod utos do contrato no ambito estadual. Doacoes com encargos
devem ser tanto autorizadas legalmente assim como devem se submeter ao
crivo da accountability. Entretanto, o assunto merece ser lnvestlgado em maior
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profundidade, nao apenas para auditar irreguiaridades e omissées, mas tambem
garantir seja eficientemente tratado o assunto, vez que é ordem do dia a
captagao de fontes financiadoras e pagadoras dos servigos ambientais florestais
(PSA) em vista da valiosa redugao de emissoes do desmatamento na Amazénia
(RDD+), imprescindiveis ao desenvoivimento sustentavei em escala giobai.

6.

N30 obstante, o objeto desta representagao nao deve se iimitar a

avaliagao do oaso consumado. Aiém de avaiiar a conduta e responsabilidade do
gestor pela execugao parciai do contrato acima, faz—se inadiavel e constitui dever
do servigo de controle externo da Administragao Pablioa apurar e eiiminar o
aparente estado de inércia e insuﬁciénoia de medidas executives de promogao
da poiitioa estadual de desenvolvimento sustentavel, em especial, quanto aos
arranjos de pagamento de servioos ambientais.

7'.

FIagra—se a omissao das autoridades estaduais em dar concregao

articulada e iniegrai a Lei de Regéncia, a despeito de ser a sustentabilidade valor
e principio de aita relevancia constitucionai e de as unidades de conservaoao
careoerem de oondigées minimas para garantir a quaiidade de Vida as
comunidades tradioionais a sociedade amazonense como um todo, sempre a
merce dos ataques ao modeio ZFM, a despeito do seu reconhecido mérito socio—

ambientai. Ha suportejuridico e legislativo para a agao. O Estado possui marco
reguiatério de sustentabiiidade, consubstanciado na Lei n. 3135/2007 (de
poiitica estadual de mudangas climaticas, com aiteragao da Lei n. 4266/2015).
Aiém disso, existem os instrumentos da Poiitica Nacional do Meio Ambiente, da

Lei Nacional de Sistema Unidades de Conservagao da Natureza, do Cédigo
Florestai e da Lei da Politica Nacional de Residuos Spiidos. Contudo, as
inioiativas de impiementagao das politicas pdblicas constantes dessas ieis sao

timidas até aqui.

\

i
i

\i
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8.

Consoante a norma do artigo 1%." da Lei de Desenvoivimento

Sustentével do

Estado,

compete ao

Executivo

promover e estabelecer

instrumentos de incentivos para a execugao de atividades e projetos que visem

a redugao das emissoes originarias do desmatamento e das emissoes liquidas
de gases de efeito estufa, incrementando as agoes de conservagao ambiental e
de desenvolvimento sustentével do Estado do Amazonas; fomentar a realizaoao
de pianos de agao por Orgéos e entidades da Administragao Direta e lndireta do

Estado do Amazonas, que contribuam para a redugao do desmatamento e das
emissoes iiquidas de gases de efeito estufa, a conservaoao ambiental, o
combate a pobreza e o desenvolvimento sustentavei do Estado do Amazonas;

incentivar a pesquisa e a criagéo de modeios de atividades e projetos por meio
do estabelecimento de convénios de cooperaoao teonica, cientifica e econémica
no ambito nacional, internaoional, pdblico e privado; disseminar as informaooes
relativas aos programas e as aooes de que trata esta lei, contribuindo para a
mudanga progressiva de habitos, cultura e praticas que tenham reflexos

negativos na mudanga global do clima, na conservaoao ambiental e no
desenvolvimento sustentavel; propiciar a maxima adesao aos Programas

Estaduais

sobre

Mudangas

Climaticas,

Conservagéo

Ambiental

e

Desenvolvimento Sustentavel do Amazonas, por meio da disseminagéo das
informagoes e da oapaoitagéo de entidades pdblicas e privadas.

9.

A Lei revela-se de efeito concreto ao instituir, em seu artigo 5.°, em

ressonanoia as diretrizes aoima, determinados programas executivos da politica

estadual de mudangas climaticas e desenvolvimento sustentavel:
l - Programa Estadual de Educaoéo sobre Mudanoas Climatioas, com a 1finalidade de

promover a difusao do conheoimento sobre o aquecimento globaé junto a rede eszadual
escoiar, as instituiooes de ensino existentes no Estado e a rede mundial de oomputadores;
ll - Programa Bolsa Floresta, com o objetivo de instituir o pagamento por servioos e
produios ambientais as oomunidades tradicionais peio uso sustentavel dos recursos
naturais, conservaoéo, proteoao ambiental e incentivo as politioas voluntarias de reduoao
de desmatamento;
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lEl - Programa Estaduai de Monitoramento Ambiental, com a finalidade de monitorar e
inventariar, periodica e sistematicamente, os estoques de carbono da cobertura florastal a
da biodiversidade das florestas pL'Jblicas e das Unidades de Conservacao do Estado do
Amazonas, para fins de natureza cientifica, gestéo sustentavel das fiorestas,
sustentabilidade das suas comunidades e futuros mercados de reducao de emissoes
liquidas de gases de efeito estufa e de reducao de emissoes de desmatamento;
IV - Programs Estadual de Protecao Ambientai, Visando ao fortalecimento dos orgéos de
fiscalizacao e licenciamento ambiental e a formacéo de agentes ambientais voluntarios;
V - Programa Estadual de intercambio de Tecnologias Limpas e Ambientalmente

Responsaveis;
Vi ~ Programa Estadual de Capacitacao de Organismos Pablicos e lnstituicoes Privadas,
objetivando a difuséo da educacao ambiental e o conhecimento técnico na area de
mudangas climaticas, conservacao ambiental e desenvolvimento sustentavei;
Vii — Programa Estadual de Incentivo a Utilizacéo de Energias Alternativas Limpas e
Redutoras da Emissao de Gases de Efeito Estufa, pela adocao de novas tecnologias ou
mudanca da matriz energetics, em especial incrementando o uso de biodiesel.

10.

Acontece que esses pianos e programas ainda nao se encontram

minimamente executados ou representam acanhado indice de equidade social

(em beneficio as comunidades tradioionais e compensacao aos governos locals)
e de eficiéncia economica.

11.

Na modalidade de pagamento por services ambientals e reducao

de emissées, embora preconize elaboracao de projetos variados, a Lei se ateve
a instituir o programa Bolsa Floresta e este, embora tenha saido do papel,
encontrause estagnado. Ocorre que o Estado, em um primeiro momento, inseriu
na lei permissive para entregar a uma organizacao nao governamental
(Fundacao Amazonas Sustentavel - FAS) o papel de gerente e executor do bolsa
Floresta e a captar recursos de outras fontes; no caso, externo, realizado via

Fundo Amazonia, junto

ao

BNDES, com

total

desembolsado

de

R$

19.166.347,89. Ocorre que, em 2015, o dispositivo de lei foi revogado e o
programa estatal em parceria com a FAS, exaurido sem sucedaneo. Desde
entao, o Estado — SEMA nao avancou na implantacao seja do bolsa Floresta
seja de outros mecanismos de pagamento por services ambientais, e a FAS vem,
por conta propria, habilitando-se junto ao BNDES para obter recursos do Fundo

Estado do Amazonas
MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS
Coordenadoria de SaL'ide e Meio Ambiente

Amazénia, e de outras fontes, para outras lniciativas, independentemente de

continuidade da parceria com o Estado para o programa bolsa floresta. Alias, a
FAS aparenta fazer o papel que caberia ao Estado — SEMA, a julgar pela
participaoao ativa na COP—23, presenga em unidades de conservaoao, produgao
de eventos e publicagées e no recente langamento (em 22/11/17) do “guia para
iniciativas sustentéveis de pagamento por sen/loos ambientais”, feito com apoio
do Banco Enteramericano de Desenvolvimento

(BED), mas sem qualquer

participagao ou supervisao da SEMA/Estado do Amazonas, due nao pode ficar
a reboque em matéria de tao fundamental e estratégioo lnteresse pablico.

12.

Noutra ponta, a compensagao ambiental se ressente de sistema

juridico e operacional estaduals compatlveis com a grandeza do mecanlsmo,
enquanto

estratégia

de

sustentabélldade.

O

orgao

ou

organizaoao

de

gerenciamento das compensagées nao consta previsto em lei e implantado

adequadamente. Nao ha em sede legal ou regulamentar critérios e sistematica
bem definidos para disciplinar o instituto e seu emprego no financiamento e/ou
execugao de projetos fundamentals a gestao das unidades de conservagao
estaduais.

13.

Nada disso é ideal de longo prazo a depender do humor do

governante. Trata—se de politica de estado determinada constitucionalmente. O
Poder Executivo esta juridioamente obrigado a avangar

no sentldo da

implementagao da polltica de pagamento de servioos ambientais, seja por meio
do bolsa floresta ou de outro instrumento disponivel, porque se trata de medida
essencial a garantia do desenvolvimento sustentavel no Amazonas enquanto

estado situado no coragao da Amazénla Brasileira e vocaclonado ipso facto a
data abstrair a sadla qualidade de Vida para as presentes e futuras geraooes,

mediante a priorizagao da definioao de arranjos Institucionais e operacionais de
novos programas e projetos correlatos a polltlca de RDD+. Segundo a
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Constituigao, o desenvolvimento sustentavei é principio da ordem econémica e
a Amazonia é patrimonio nacional de conservagéo obrigatéria e estratégica para
a sadia qualidade de Vida, tendo prioridade sobre outras aooes de governo e de
Estado.

14.

Concessa

venia,

a

ineroia/inoperancia do

Poder

Pablico é

injustiﬁcavel vez que se reoonhece crescente o interesse das organizagoes

pt’Jblicas e privadas nacionais em investir na remuneragao de servigos
ambientais e na redugéo de emissoes provenientes de desmatamento, até
mesmo

por

conservagao

interesse
dos

bens

economico
ambientais

imediato

(abstraido

naturais),

para

o

ver

desiderato
[iberados

de

seus

empreendimentos com a aprovagao sociai mediante a devida compensaoao em
favor da sadia qualidade de Vida, sob a Otioa dos principios do poluidor—pagador
e do protetor—recebedor, observados os institutos juridicos adequados.

15.

Ora,

a promooéo das politioas

pdblicas de sustentabilidade

consubstancia principio constitucional do concregéo imperativa. A esse respeito,
o eminente professor Juarez Freitas doutrina que “as condiooes estao dadas. A
qu da Constituioao, o novo desenvolvimento, moldado pela sustentabilidade
oomo valor e como principio, mostra-se perfeitamente racional, plausivel e

cogente. Logico: quanto mais forem proteladas as medidas obrigatérias de
mitigaoao e de adaptaoao, mais graves seréo as perdas perfeitamente evitaveis.
Vale dizer, quanto mais proteladas as medidas de susteniabilidade, mais
dispendiosas serao e maior a probabilidade de que cheguem fora do prazo hébil
(...) Aoolhida essa premissa, a perda da biodiversidade, por exemplo, nao
prosseguira no presente ritmo deEirante, uma vez que son? considerada
inconstitucionalidade manifesta. A falta de agua potavei, a seu tumo, nao

reoursos hidricos se impoem, afastadas as indefinigoes (escapistas) de

ﬁg,

continuara absurdamente indigna: o saneamento e a racionalizagao do use dos

Estado do Amazonas

MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS
Coordenadoria de Saﬁde e Meio Ambiente

titularidades. A moradia em zonas seguras seré vista como direito insofismével,
porforga direta cfa Constituigao. Enfim, a preponderar esse modo de ver a Carta,

evoluir—se-a para a condescendéncia zero em reiagao a insustentabiiidade,
entendida como verdadeira inconstitucionalidade, cujos efeitos néo podem

deixar de ser ooibidos pela jurisprudénoia.”1

16.

Por essa Otica, tai estado de ineficiéncia administrative por

omissao, data venia, é gravemente ofensivo a ordem juridico-constitucionai e
apanha tanto os instrumentos de comando e

controls assim como os

econémicos, de sorta a demandar, tanto em um sentido como em outro, repulsa

enérgica por parte da Corie de Contas que se notabiiizou internacionalmente na
defesa da poiitica socioambientai em vista das mudangas climatioas.

17.

Consoante disserta Ana Maria de Oiiveira Nusdeo (USP), “as

iimitagoes dos instrumentos de comando e controie a insatisfagéo delas
decorrentes resultaram em propostas de criagao de normas que trabalhassem
com outra estrutura de conduoao dos comportamentos dos seus destinatarios.

Assim, a0 invés da imposigao de comportamentos obrigatérios baseados na
potenciaiidade de uma sangao, passou—se a reclamar a criagao, na politioa
ambiental, de instrumentos que incentivassem a adogao voluntaria de praticas

de redugao da poluigéo ou de preservagéo ambientai ou, ao menos, que desse
aos destinata’rios um espago de escoiha entre meios aiternativos para a
conseougéo dos seus objetivos. A defesa dos instrumentos economicos para o
cumprimento desse papei surge juntamente com as criticas aos instrumentos de
comando e controle, nos anos 80.”2 A ideia bésica do pagamento por servigos
ambientais é compensar com dinheiro ou outros meios aqueies que ajudam a

conservar ou produzir servigos ambientais mediante praticas, técnicas ou

1 In Sustentabilidade : direito ao futuro. 2 ed. Belo Horizonte. Forum, 2012.
2 In Pagamento por Servigos Ambientais, sustentabilidade e discipiina juridica, ed. Atlas. 2012 p. 100.
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proletos de manutenoao florestal, financiado tanto poder pdblico oomo pela

iniciativa privada, naoional e internaoional (compensaooes, doaooes, inoentivos
pL'Ibiicos e privados, tributario e outros).

18.

Assinalamnse inioiativas avanoadas, nesse sentido, em outros

estados da Federaoao, mesmo fora do raio amazonico. Conforme matéria

publloada no Portal Saneamento Basioo em 10/12/2017, a ohamada “moeda
verde” foi usada para resolver deficit de saneamento basioo (residuos solidos)
em cidades do interior do Cearé, a partir de investimentos privados, por aterro
ecologico de inioiativa empresarial, tendo o municipio apenas que aroar com a
isengao fiscal (imposto verde) para obter tratamento que garante a sadia
qualidade de Vida de seus habitantes. Em outros estados, destaoam—se os

preceitos de ICMS eoolégico, que motivam as Administraooes looais a busoarem
a sustentabllidade. 0 Banco Mundial apresenta—se oomo inoentivador global dos

instrumentos de preoiﬁoaoao como medida inadiével de reduoao de emissoes
aliandowse a ohamada economia do baixo carbono com expectativa de aumento
do PIB. Consoante o Ministério do Meio Ambiente, os oasos de pagamento por
sen/loos ambientais cresceram consideravelmente nos L’Jltimos dois anos. O

proprio MMA iangou em 2017, em paroeria, gula para a formulaoao de politicas
pLJblioas estaduais e municipais de pagamento por servioos ambientais,
disponivel no portal eletronico governamental.

19.

Portanto, a proposta ministerial e’ de que o egrégio Tribunal de Contas
do Estado admita e Enstrua esta representaoao para reconheoer esse quadro ole
ilegalidade por omissao e de ma—gestao sooioambiental, que se pode qualifioar
oomo estado de ooisas inconstitucional, apto a comprometer a aprovaoao das
oontas pablioas das

autoridades responsaveis, por ser gravemente lesivo ao

direito fundamental a saude pUblica das presentes e futures geraooes e ao

desenvolvimento susteniavel na Amazonia, que tern prioridade sobre outras

aooes e investimentos de Estado. lsso tanto na auditoria do oontrato objeto desta

10
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postulagéo assim oomo na fixagao de prazo para inexeouoao da Eei de
sustentabiiidade pelas autoridades estaduais.

20.

Requer-se a notifioaoéo dos titulares da SEMA, SEPROR, SRMM,

SECTI, ADS, IDAM, ADAF, FAPEAM,

assim como do eminente Senhor

Proourador Geral do Estado — PGE/AM, para representaoao da pessoa juridica
do Estado perante o Tribunal. Requer—se, ainda, quanto ao contrato referido na
primeira parts desta representaoao, a notificagao dos ex—titulares da SEMA no

periodo de sua execugéo. Isso sem prejuizo a eventual proposta no sentido de
audiéncia e proposigéo de termo de ajustamento de gestao, para, a tempo 6
modo, mitigar e resolver a grave omisséo antijuridioa e lesiva.

2‘].

Espera controie externo tempestivo, eﬁcaz e efetividade da ordem

juridica. Protesta—se por Ciéncia dos encaminhamentos.
Manaus, 06 de dezem $76 2017.
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