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INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL 

data · ·-·········.!- ./ __ 
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MINISTÉRIO PÚBLICO ~EOEAAL 
' ' 

Oficio nº 6 7 51 / 9 6/SOTC/ 1 ° Oficio 

São Paelo, 3 l de ju.lho de 1.996. 

Ref- .· Representação n o 146/96 

Senhor Secretário de Estado, 

Pelo presente comunico a v~u Rx.~lencia yut:: 

promovi o arquivamento da Representação em epígrafe, com base no relatório final 
cuja cópia segue em anexo. 

Apresento a Vossa Excelência protestos de elevada 
estima: e consideração. 

$o y;...)r:_:.-_ 
ISABEL CRISTÍNA GROBA VJEIRA 

Procuradora da República 

Excelentíssimo Senhor 

Dr •. FÁBIO JOSÉ FELDMANN 

DD.Secret.átiodeEstadodo'McioAmbiente 

Rua Prof Frederi~1Hermann Jr .• 345-6° andar Pinhefrós - ~1io-Pa:lllo-.:-sp-- 

CEP 0.5489-900 

RECEBID~ I GSMA 
Q17~_ff•J)iL 
Vis.to... Hora.~'1 
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Trata-se de procedimento instaurado em face de 

Representação formulada pelo Sr. Secretário do Meio Ambiente do Estado de 

São Paulo em que, insurgindo-se contra ato administrativo praticado pela então 
Presidente do IBAMA, Sra. Nílde Lago Pinheiro, postula a adoção por este 

órgão ministerial das medidas judiciais cabíveis para compelir a Autarquia, na 

pessoa de seu Presidente e de seus Superintendentes, a dar integral 

cumprimento ao Decreto nQ 750/93. bem assim a apuração de falta 

administrativa e funcional que imputa àquela autoridade responsável pela 
prática do ato impugnado. 

do IBAMA expediu Circular às Superintendências Estaduais da Autarquia 

orientando-as, com assento no Parecer nó 036/95 emitido pela Procuradoria 

Geral do mesmo Órgão •. concluindo pela inconstitucionalidade do Decreto nº 

·750/93,. para, em caso de dúv_ida quanto à aplicação daquele dipJom~ 

se verem "resguardados direitos individuais e obedecidos: os princípios 
consagrados na legislação florestal brasileira", 

No entendimento da Procw-adoria-Oeral da Autarquía.,. e com 

supedâneo no qual foi editada a Circular impugnada pelo Sr. Secretário do 

Meio Ambiente, o Decreto nº 750/93~ que dispõe sobre o corte, a exploração e 
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a supressão de vegetação primária ou nos estágios avançados e médio de 

regeneração da Mata Atlântica, padeceria de vício de inoonstitucionalidade por 
haver ultrapassado a alçada regulamentar, vez que veicularia matéria reservada 

ao domínio da lei. a teor do disposto no § 4° do art. 225 da Constituição 

Federal. 

Ressalta o Sr. Secretário do Meio At_nbiente do Estado de São 

Paulo que o ato administrativo atacado, na medida em que enfatiza a 
observância da legislação florestal em detrimento do Decreto nº 750193, 

enfraquece a proteção àquele ecossistema que encontra nas disposições desse 
último diploma sua efetiva salvaguarda. 

Conforme restou apurado nos autos, mediante a Mensagem nº 
112,. de 11.04 .951 o então Presidente do IBAM~ Sr, Raul Jungmann, revogou 
a Circular atacada. determinando às Superintendências Estaduais o estrito 

cumprimento do Decreto n" 750/93 (fls 41 a 43 e 50). 

Comunicado ao representante que o ato impugnado foi 

tomado sem efeito pela Presidência da Autarquia, postulou o Sr, Secretário do 

Meio Ambiente o prosseguimento do feito para a apuração da responsabilidade 

da autora do ato impugnado. 

Em razão daquele pronunciamento. o procedimento até então 
em CUfSO perante a Procuradoria da República do Distrito Federal foi 

encaminhado a esta Procuradoria da República, nos termos do despacho de fls, 
89, do Exmo. Sr. Procurador da República, Dr. Humberto Jacques de 
Medeiros, então oficiando no feito, f 
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Não vislumbro~ contudo, caracterizado nos autos prática de ato 
de improbidade ou fidta funcional imputáveis à ex-Presidente do IBAMA. 

Ao que se dessume dos documentos e informações trazidos ao 
procedimento, a Circular atacada foJ expedida, embora com desacerto, com 

assento em parecer produzido pela Procuradoria-Geral da Autarquia,, no qual 

entendeu a autora do ato jmpugnado poder escudar-se. não para o 

descumprimento de postulados da administração, mas para fazer valer o 

princípio da legalidade que pretendeu o órgão jurídico do Instituto inobservadc 

com a edição do Decreto nº 750/93, ao que se argumentou, ínovador da ordem 

jurídica, porquanto ultrapassaria o poder regulamentar, ante a inexistência de 

tei federal dispondo sobre a matéria nele veiculada. 

· Não restou apurado que tenha a então Presidente do IBAMA 

laborado com culpa ou dolo na edição da Circular, já agora tomada sem efeito, 

e, na qualidade de atual Superintendente do Instituto neste Estado, aduz que, 
em atenção â revogação do ato operada, tem cumprido e feito cumprir 

rigorosamente o Decreto nº 750/93. 

Demais disso. o repre~nhmte~ na qualidade de Secretário do 

Meio Ambiente de São Paulo, não trouxe aos autos notícia da ocorrência de . 
. . . 

. dano ao patrimônío nacional derivada da 'orientação hostilizada emanada 

daquela Presidência, no âmbito deste Estado, 

Ainde, a conduta da ex-Presidente do IBAMA não configura, 

a meu juízo~ ilícito penal, porquanto do que se colheu no presente feito, 

conforme vimos de expor, o ato atacado praticado, sem que se possa cogitar da 

existência de dolo, fundou-se em parecer emitido pelo órgão de 
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assessoramente jurídico do Instituto, a despeito dos equívocos ali 

identificados. 

Registre-se, ademais, que, em 15.03.96~ a E. 4a. Câmara de 
Coordenação e Revisão deste Ministério Público Federa) ratificou o 

arquivamento da Representação nº 96/95 que tramitou perante esta 

Procuradoria da República em São. Paulo, versando a mesma matéria aqui 

tratada, entendendo-se ali que o feito havia perdido o seu objeto ante a 
revogação da referida Círcular e em razão de haver a Presidência do mAMA 

determinado às Superintendências Estaduais o estrito cumprimento das 

determinações legais vigentes, acatando a manifestação deste parquet. 

Assim sendo, à vista da revogação da Circular objeto da 

presente Representação e considerando não configurar a conduta da então 

Presidente do IBA~ autora do ato impugnado, falta funcional, ato de 

improbidade ou prática. de crime funcional previsto no Código Penal, promovo 

o arquivamento da presente Representação, com remessa à 4a. CCR deste 

Ministério Público Federal, determinando à SOTC que proceda às anotações 

de praxe. 

São Paulo, em 31 de julho de 1996_ 

~v~L~ 
ISABEL 6ÍiST1NA GROBA VIEIRA 

Procuradora da República 
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