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EXCELENTESSIMO SENHOR CONSELHEIRO PRESIDENTE DO

EGREGEO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

u l! r

REPRESENTAQAO N. { g 2’ [2017-MPC-RMAM - AMBIENTAL

Para apuragao de possivel ilegaiidade e ma gestao de licenciamento ambientaf no

IPAAM

O MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS, por intermedio do

Proourador signatario, com fuicro nos artigos 54, 1, e 288, da Resoiugao n.°

O4/2002—TCE/AM,

REPRESENTAGAO com o objetivo de apurar possivel ma gestao e ilegalidade

vem perante Vossa ExoeIénoia oferecer a presente

no novel sistema de Iicenciamento ambiental recémrlangado pelo Instituto de

Protegfio Ambienta! do Amazonas — IPAAM, pelos fatos e fundamentos a

seguir.

1. Chegou ao oonhecimento deste Ministério PUblioo de Contas,

inclusive sob a forma de polido e cordiai oonvite, o langamento do novo sistema

informatizado “on line" por meio da piataforma “Rede Faoi!” para prooessamento

dos Iicenoiamentos ambientais do Estado, cuja operaoionalizaoao e resolugao

competem ao IPAAM na forma da Lei. Segundo oonsta, enquanto ferramenta

digital via internet, naturaimente, o referido sistema, desde que dotad'o- de

meoanismos de seguranga da Enformagao, tem o potencial de agilizar e faoiiitar

o tramite de dooumentos relativos ao processo administrative de expedioao das

licengas.
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2. Aoonteoe que, segundo deciaragoes do i. Diretor Presidente do

IPAAM a Secretario de Meio Ambiente do Estado, dr. Marceio Dutra, o sistema

vem nao apenas para eliminar entraves burooraticos, mas também demarcar o

inioio da pratica sistematica de atos executérios e decisorios no procedimento

de Iicenciamento ambientat de modo temerario, permissa venia, porque

independentemente de adequada instrugao procassual de informagao,

prevenoao e precaugao de danos e analise do fato em sua integraiidade.

Esoiareoo. A faia de Sua Exceiéncia foi no sentido de inovar doravante na gestao

dos processes de mode a nao aguardar a manifestagao de Orgaos

especiaiizados nos assuntos nela versados (dentre outros, lPHAM, SPF, Encra,

DNPM, IBAMA, Semmas, Empiurb, Jucea, Funai, Fundaoao Palmares) mediante

mera ressalva expressa disso no texto da licenga. Com os seguintes termos,

encontra-se pubiicada a notioia peEo portal globocom:

“O empreendedor tern uma questao fundiaria e o ipaam precisa parar o

processo as vezes por mais de um ano, esperando Lima outra instituioao.

Eu vou dar Iioanga ambiental deixando olaro na Eicenga: 'nao é documento

fundia’rio', 'nao é autorizaoao de intervengao em patrimonéo histérico‘”

3. Ta! norma de conduta para a pratica concreta do ato administrativo—

ambiental, se efetivamente consumada "— o que se quer evitar com esta

postuiaoao de oontrole, inicialmente de feioao preventiva ~— implica grave ofensa

a ordem juridioo—constitucional. Trata—se de provavel nova tentativa de dar

concreoao a manifestamente inconstitucional Lei Estadual :1. 4185/2015, que

dispée no mesmo sentido da declaraoao do novel titular da pasta.

4. A medida nao pode vir a ser executada pois nao se coaduna com

a Constituigéo Brasileira. A Carta de 1988 proolama, como valores e principios
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Juridicos cogentes e superiores, a sustentabilidade, a precaucéo e a prevencao

dos danos ambientais, a seguranoa juridica, a eficiénoia administrativa e o devido

processo legal. Em vista desse bloco de normas constitucionais, o ato concreto

de dispensar a manifestacao técnica conclusiva dos orgaos especialistas, nos

casos concretos pertinentes e em que isso se faz necessario, ainda que

embasado em lei local e ou regulamento administrativo, constitui ato da

Administraoéo que se deve qualificar oomo irrito e absolutamente invalido,

insuscetivel de prevalecer no mundo fatico e juridico, data maxima vem‘a.

5. Segundo os principios oonstitucionais mencionados acima, é dever

indisponivel e Errenunciavel ao Administrador tomar decisoes mediante

adequada, completa e abrangente instrucao processual técnioa e motivacéo de

acordo com todas as caracteristicas e especificidades de cada caso concreto a

fim de que de seu ato nao resulta incerteza juridica e risco de dano a interesses

individuals, coletivos e difusos. Em especial, na seara dos empreendimentos

potencialmente lesivos ao desenvolvimento equilibrado e negativamente

impactantes ao meio ambiente, em sede de licenciamento ambiental, segundo a

ciéncia e suas inquietacoes, declinar desse dever de informacao processual

responsavel, configura incorrer em dolo eventual de oausar danos, incertezas ou

injustas expectativas tanto a sociedade quanto ao empreendedor licenciado em

detrimento da ordem juridica. Ora, se a licence é expedida sem apuracao da

adequacao da pretensao pessoal do empreendedor com os imperativosjuridicos

de protecao das oomunidades tradicionais, da propriedade individual, das

florestas, dos bens urbanisticos, do patrimonio historico e cultural, do

agronegécio sustentavel, cria-se a aparente liberacao da atividade com

presuncéo de regularidade, oomo pretexto que possibilita se consumem os

danos de difa’cil reparaoéo aos referidos valores juridioos, por incentivo formal

incongruente do proprio ente licenciador. Essa atitude pode, em tese, gerar, para
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o gestor, para o empreender, e para todos que com ele compactuem, o (“anus de

agoes criminais pelas consequencias assim possibilitadas/facilitadas.

6. Permissa venia, se nos afigura exercicio iiegitimo e abusivo de

discricionariedade administrativa a dispense de ouvir e de se certificar, nos casos

tecnicamente reoomendaveis, acerca de todos os aspectos e problematicas

especialmente envolvidos no empreendimento objeto do crivo estatal previo. Se

0 empreendedor tem direito a duragao razoavel do processo e ao exercicio de

atividade economica, a sociedade assiste o direito fundamental a0 devido

processo que iniba e mitigue impaotos ambientais prejudiciais a sadia qualidade

de Vida e a integridade dos bens ambientais mais caros a comunidade, e que

seja decidido a luz de adequada instrugao, que consuite e componha os varies

interesses e questoes juridicos em pauta.

7. A0 mundo, por sua Lei de Mudangas Climaticas e Desenvolvimento

Sustentével (Lei n. 3135/2007), 0 Estado do Amazonas empenhou o

compromisso solene do fortaiecer os mecanismos de controie e promogao do

ecodesenvolvimento, inciusive por meio da instituigéo do Programa Estadual de

Protegao Ambientai, para fortaiecimento dos ergaos de fiscalizagéo e

licenciamento ambiental. Logo, enfraqueoer a gestao de controie via

precarizagao instrutéria do processo de licenciamento nao é favorecer senao a

exploragao econémica destrutiva e sooialmente deletéria, dando vazao aos

impetos imaturos de empreendedores havidos por vantagens financeiras

imediatas mas incapazes de compreendem 0 ma! que a longo prazo ameagam

causar a 31, a sua famiiia e a sociedade.

8. A promooao das politicas pubiicas de sustentabilidade

consubstancia principio constitucional de concregao imperativa. A esse respeito,

o eminente professor Juarez Freitas doutrina que “as condigoes estao dadas. A
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luz da Constituioao, o novo desenvolvlmento, moldado pela sustentabllidade

como valor e como principle, mostra—se perfeitamente racional, plausivel e

cogente. LOgico: quanto mais forem proteladas as medidas obrigatorias de

mitigagao e de adaptagao, mais graves serao as perdas perfeitamente evitaveis.

Vale dizer, quanto mais proteladas as medldas de sustentabllidade, mais

dlspendiosas serao e maior a probabilidade de que cheguem fora do prazo habll

(...) Aoolhida essa premissa, a perda da biodiversldade, por exemplo, nao

prosseguira no presents ritmo dellrante, uma vez que sera considerada

inconstituoionalidade manifesta. A faita de agua potavel, a seu tumo, nao

continuaré absurdamente indigna: o saneamento e a raoionalizaoao do use dos

recursos hldrloos se impoem, afastadas as indefinigoes (escapistas) de

titularldades. A moradla em zonas seguras sera’ vista como direito lnsoflsmavel,

porforga direta da Constitulgao. Enfim, a preponderar esse modo de ver a Carta,

evoiulr—se-a para a condescendéncla zero em relaoao a insustentabiiidade,

entendlda como verdadeira inconstltucionaiidade, cujos efeitos néo podem

deixar de ser coibidos pela jurisprudéncla.”1

9. Portanto, a proposta ministerial e de que o egrégio Tribunal de Contas

do Estado admita e instrua esta representagao no sentido de:

1) como tutela preventlva e liminar, fixar prazo razoa’vel a fim de que o

IPAAM comprove a aste Tribunal de Contas que nao esta empregando

o referldo slstema para a pratica de liberaooes de licenoas com dispensa

dos pronunciamentos téonioos indispensaveis dos orgaos federals,

estaduals e municipais especialistas em questoes de avallagao de

viabllldade do empreendimento, sob os varios aspeotos de

sustentabllidade, eoonémica, amblental, juridloa, fundiaria, social,

cultural, na forma da lei.

 

1lo Sustentabiiidade : direito 30 future. 2 ed. Belo Horizonte. Forum, 2012.
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2) promover auditoria especial sobre 0 novel sistema “on line” de

licenciamento ambiental do IPAAM a fim de aferir sua seguranga,

quaiidade e conformidade com a Iegislagéo ambiental aplicével;

3) apurar a responsabiiidade dos gestores e técnicos em virtude de

eventuai expedigéo de iicenga ambiental com instrugéo precéria e em

desconformidade com os principios constitucionais de instrugéo

responsévei e exauriente, garantidos o contraditério e ampla defesa.

10. Espera controle externo tempestivo, eficaz e efetividade da ordem

juridica. Protesta—se por ciéncia dos encaminhamentos. W

Manaus, 07 de dezerrfi/PU de 2017.
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rocurador dgContas

 


