
 

À PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA  - 4ª CÂMARA MEIO 

AMBIENTE E PATRIMÔNIO CULTURAL  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

MARIVALDO DE CASTRO PEREIRA, brasileiro,     

solteiro, portador do RG 28.098.195-8 SSP/SP, e do CPF 283.374.108-17,          

Advogado e Servidor Público Federal, residente e domiciliado na SCRN          

702/703, bl. D, Entrada 36, apto. 106, CEP: 70720-640, Brasília-DF;          

FRANCISCO CLÁUDIO CORRÊA MEYER SANT’ANNA, brasileiro,      

casado, jornalista, portador do RG 006.608 SSP/DF e do CPF nº 116361141-72;            

JOSÉ CARLOS SIGMARINGA SEIXAS, brasileiro, jornalista, servidor       

público aposentado, portador do RG 270387 SSP-DF, e do CPF 151.801.661-87,           

residente e domiciliado no Condomínio Quintas da Alvorada, casa 101, SHSB,           

CEP 71.680-356; ANTÔNIO CARLOS LOPES BURITY, brasileiro,       

Jornalista e Publicitário, portador do RG 676.412 SSP-PB, e do CPF           

308.892.004-91, residente e domiciliado na SHTN Trecho 1 Lote 2 Bl D Apt             

312; THIAGO ÁVILA E SILVA OLIVEIRA, brasileiro, comunicólogo,        

portador do RG 2.290-627 SSP/DF, e do CPF 015.219.471-12, residente e           

domiciliado na QN 307, conjunto 1, lote 3, Samambaia; NILTON NALLIN           

FERREIRA JÚNIOR, brasileiro, portador do RG 2.208.445 e do CPF          

706.529.617-20; vêm, diante de Vossa Excelência, com fundamento no art. 127,           

caput e art. 129, II e III, ambos da Constituição Federal, e no art. 46, III, da Lei                  

Complementar nº 75, de 1993, ofertar a presente  

 

REPRESENTAÇÃO  

 

para denunciar a ilegalidade do Decreto nº 10447, de 07 de agosto de             

2020, editado pelo Presidente da República, JAIR MESSIAS BOLSONARO,         

com a referenda do Ministro de Estado da Economia PAULO GUEDES,           



 

requerendo, assim, a instauração de procedimento para exigir sua anulação em           

juízo.  

  

I. DOS FATOS  

01. No dia 07 de agosto de 2020, o Presidente da República publicou o             

Decreto nº 10447, de 07 de agosto de 2020, com o seguinte texto: 

“Art. 1º Ficam qualificadas, no âmbito do Programa de         

Parcerias de Investimentos da Presidência da República       

- PPI, e incluídas no Programa Nacional de        

Desestatização - PND as unidades de conservação       

Parque Nacional de Brasília, localizado no Distrito Federal,        

e Parque Nacional de São Joaquim, localizado no Estado de          

Santa Catarina, para fins de concessão da prestação dos         

serviços públicos de apoio à visitação, à conservação, à         

proteção e à gestão das unidades. 

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.”            

(Grifamos) 

02. O Parque Nacional de Brasília foi criado em 1961 com o objetivo de             

proteger a fauna, a flora, as fontes de recursos hídricos do Distrito Federal. A              

área do Parque abrange as bacias dos três rios que fornecem água potável para o               

Distrito Federal. Trata-se de área de conservação extremamente importante         

para a região, sobretudo diante das crises hídricas enfrentadas nos últimos anos           

. 
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03. Vale ressaltar que o Parque Nacional de Brasília está inserido na           

chamada Biosfera do Cerrado, programa internacional promovido pela        

Organização das Nações Unidas que engloba 120 países, cuja adesão pelo Brasil            

se deu mediante a edição do Decreto n.º 74.685, de 1974, que criou a Comissão               

Brasileira do Programa Homem e Biosfera – COBRAMAB.  

04. O Programa Homem e a Biosfera, MaB, na sigla em inglês, da            

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e Cultura (Unesco) é             

um programa científico intergovernamental, que possui como objetivo a         

melhoria na vida humana, de forma adequada e ambientalmente sustentável.          

Na prática, o Programa é implementado mediante a criação de Reservas da            

Biosfera (RB), que são modelos para testar e aplicar abordagens          

interdisciplinares, visando a adequada gestão dos conflitos inerentes ao uso e           

ocupação do uso, aliados à conservação da biodiversidade. 

05. O Programa MaB é atualmente adotado por 120 países. São 669 Reservas            

da Biosfera, incluindo 20 reservas transfronteiriças. O Brasil aderiu ao          

Programa mediante a edição do Decreto n.º 74.685, de 1974, que criou a             
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Comissão Brasileira do Programa Homem e Biosfera – COBRAMAB, presidida          

pelo Ministério do Meio Ambiente. Sete foram as Reservas da Biosfera criadas:            

a da Amazônia Central, da Caatinga, do Cerrado, do Cinturão Verde da cidade             

de São Paulo, da Mata Atlântica, do Pantanal e da Serra do Espinhaço, as quais               

são reconhecidas no âmbito do Sistema Nacional de Unidades de Conservação           

(SNUC), Lei Federal n.º 9.985, de 2000, como “um modelo adotado           

internacionalmente, de gestão integrada, participativa e sustentável dos        

recursos naturais” . 
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06. O Distrito Federal integra a Rede Brasileira e Rede Mundial das            

Reservas da Biosfera por meio da Reserva da Biosfera do Cerrado. A Reserva da              

Biosfera do Cerrado no DF teve seus estudos implementados em setembro e            

outubro de 1982. Estes estudos foram aprovados pela COBRAMAB (Comissão          

Brasileira para o Programa O Homem e a Biosfera) em 27.11.1992. A proposta             

Brasileira foi aprovada pelo Conselho Internacional de Coordenação do         

Programa MAB em Paris em 8.10.1993. Foi o primeiro ato de reconhecimento            

internacional da biodiversidade do Cerrado. 

07. Por meio da lei distrital nº 742, de 28.7.94, que define os limites, funções              

e sistema de gestão, o DF reafirma o compromisso de integrar a Rede Mundial              

das Reservas da Biosfera. A Lei 742 foi alterada pela lei nº 3.678 de 13.10.2005. 

08. A Reserva da Biosfera do Cerrado no DF foi criada em uma área limítrofe              

à cidade de Brasília e a bolsões urbanos de pobreza tem como desafio conciliar a               

proteção da natureza com o bem estar da população já que uma Reserva da              

Biosfera tem o objetivo de propiciar o planejamento multi-setorial envolvendo a           

sociedade civil organizada na sua gestão. 

09. No DF, o Conselho da Reserva da Biosfera é o órgão superior,            

encarregado da elaboração das diretrizes políticas, da aprovação do Plano de           

Ação e das relações oficiais com os organismos internacionais, nacionais e locais            

e é presidido pelo Secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. 

10. Uma Reserva da Biosfera é composta por uma ou mais áreas núcleos,            

zona tampão ou de amortecimento, e uma zona de transição. As zonas núcleos             

da RBC-DF são compostas por 5 (cinco) Instituições, 2 (duas) distritais –            

Estação Ecológica de Águas Emendadas com 10.547 ha e Estação Ecológica do            

Jardim Botânico de Brasília com 5.000ha – e 3 (três) Instituições federais –             

Parque Nacional de Brasília com 30.000 ha, Estação Ecológica do IBGE com            

1.360 ha e Fazenda Água Limpa da UnB com 4.340 ha, totalizando 51.247 ha.              

Em torno da Zona Núcleo como um anel protetor estão as zonas tampão e de               

transição constituídas pelas APAs das Bacias do rio São Bartolomeu, do           

Descoberto, do gama e cabeça de veado e de cafuringa .  
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11. Também está dentro do Parque Nacional de Brasília a Barragem de Santa            

Maria. A barragem faz parte do Sistema Santa Maria (Santa Maria/Torto),           
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responsável por 29% do abastecimento do DF. Desde 2015 que o reservatório            

não alcançava o volume máximo.  

12. A Barragem de Santa Maria faz parte das bacias do Paraná, Paranaíba e             

Corumbá. Possui um espelho d’água de 7,65 km2 e uma área de drenagem de              

101 km2. Por ser uma água de excelente qualidade, a Caesb realiza o tratamento              

dessa água com poucos elementos químicos. 

13. No auge do período de estiagem em 2017 o Santa Maria chegou a 21,6%              

do seu volume útil. Em 2015, última vez que havia chegado a 100%, a Barragem               

verteu do dia 29 de abril ao dia 20 de junho. Em 2018, nesse mesmo período, o                 

reservatório de Santa Maria estava com 57,7% da capacidade e em 2017 com             

53,2% . Conforme podemos concluir, a represa de Santa Maria, existente no           
4

interior do Parque é vital para o abastecimento de quase um terço da população              

do DF e é bastante frágil e vulnerável a efeitos ambientais. Entre 2015 e 2018, a                

crise hídrica levou o Governo do Distrito Federal a criar um sistema de captação              

de água do Lago Paranoá. Dessa forma, uma gestão temerária do Parque que             

possa afetar os córregos e riachos que formam a barragem de Santa Maria.  

14. Diante da importância do Parque Nacional de Brasília, o anúncio de sua            

inclusão no Programa Nacional de Desestatização causou grande repercussão         

na população do Distrito Federal, tendo em vista o impacto que a medida pode              

ter para a preservação da área. 

15. Em razão disso, solicitamos ao Ministério do Meio Ambiente, ao          

Ministério da Economia e à Secretaria-Geral da Presidência da República cópia           

integral do processo que resultou no Decreto publicado pelo Presidente da           

República com o objetivo de avaliar se o Governo Federal atentou para o             

impacto que a privatização do Parque pode ter para o equilíbrio ambiental do             

Distrito Federal e se consultou o Governo local antes de tomar uma decisão que              

afeta diretamente a população local. 

16. Nos documentos encaminhados a título de resposta, ficou evidenciado         

que os órgãos mencionados reconhecem a importância do Parque Nacional de           

Brasília para o Abastecimento do Distrito Federal. Entre as respostas          

encaminhadas, encontra-se o Formulário de Apresentação de Proposta de         

Projetos de Parcerias Federais, da Secretaria do Programa de Parcerias de           

Investimentos - SPPI da Presidência da República (Documento Anexo I). Ao           

descrever o Parque Nacional de Brasília, o órgão da Presidência da República            

apontou:  

“O PARNA de Brasília é Unidade de Conservação – UC federal           

gerida pelo ICMBio, autarquia federal vinculada ao Ministério        

do Meio Ambiente – MMA. Possui a maior área preservada junto           

ao núcleo urbano de Brasília-DF, tendo sido criado em 1961 no           
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contexto da inauguração Capital Federal, para proteger a fauna,         

a flora, as fontes de recursos hídricos (uma vez que a           

área inclui as bacias dos três rios fornecedores de água          

potável para a Capital), bem como as belezas cênicas que          

compõem o bioma cerrado no perímetro da Capital.” (Grifamos). 

17. A inclusão do Parque Nacional de Brasília no Programa Nacional de           

Desestatização é o primeiro passo para a concessão do parque à iniciativa            

privada, o mesmo Formulário que descreve o projeto aponta como prioridade           

do projeto: 

O projeto visa estruturar a unidade de conservação, induzir o          

fluxo de visitantes à região onde ela se encontra, beneficiar os           

municípios localizados no seu entorno imediato e promover o         

envolvimento ativo e socioeconomicamente benéfico às      

populações locais seja pelo uso de serviços e hospedagem,         

alimentação, aquisição de lembranças e artesanatos locais seja        

pela contratação de guias ou condutores de visitantes para a          

realização de trilhas e atividades desportivas. 

18. No mesmo documento, o problema que se busca solucionar com a           

concessão do Parque Nacional de Brasília à iniciativa privada é descrito da            

seguinte forma:  

Os recursos públicos não conseguem suprir na sua totalidade as          

necessidades de manutenção e fortalecimento da gestão dos        

Parques Nacionais. Apesar do ICMBio receber constantes apoios,        

por meio dos acordos de cooperação internacional,       

principalmente na forma de doação, ainda existem importantes        

lacunas financeiras a serem redimidas para assegurar a        

sustentabilidade econômica e operacional. 

O contrato de parceria auxiliaria na busca por parceiros         

privados (concessionário) para a adequação da infraestrutura e        

melhoria dos serviços prestados aos visitantes do Parque.        

Promover a visitação nessas áreas protegidas é uma grande         

oportunidade de geração de mais benefícios econômicos e sociais,         

de potencializar melhorias na gestão das unidades e seu entorno,          

além de, indiretamente, afetar positivamente todo o sistema        

nacional de unidades de conservação. 

Estudo realizado por Souza, T.V.S.B.2017. Contribuições do       

Turismo em unidades de Conservação para a economia        

Brasileira – Efeitos dos Gastos do Visitante em 2015:Sumário         

Executivo.ICMBio.Brasília”, fornece estimativas associadas à     

visitação do ICMBio no ano de 2015 com o intuito de orientar os             

tomadores de decisão, administradores, comunidades locais e o        

público em geral que as UC não são importantes apenas para a            

conservação mas para a geração de emprego e renda. 



 

Conforme o estudo realizado cada 1 real investido no         

ICMBio produziu 7 reais em benefícios econômicos,       

sendo esse múltiplo gasto majoritariamente no entorno       

imediato da unidade de conservação. O estudo       

considerou os efeitos diretos da despesa do visitante        

dentro da economia ou seja, as vendas, rendimentos e         

empregos resultantes das transações feitas diretamente      

aos empreendimentos turísticos locais, os indiretos, os       

gastos que os estabelecimentos turísticos têm para       

adquirir insumos de outras indústrias fornecedoras      

(como produtos para um restaurantes) e os efeitos        

induzidos gerados pelos empreendimentos turísticos e      

de fornecedores que gastam seus rendimentos na       

economia local para adquirir bens e serviços. 

Os resultados do estudo indicam que os gastos dos 8          

milhões de visitantes geraram mais de R$ 4.1 bilhão em          

Vendas Totais, R$ 1 bilhão em Renda Pessoal e R$ 1.5           

bilhão em Valor Agregado ao PIB além de apoiarem         

43.602 empregos em 2015. (Grifamos) 

19. Por sua vez, a solução desenhada para o problema mencionado é descrita            

da seguinte forma:  

“Compatibilizar a gestão dos parques com um concessionário        

possibilitará ajustar a melhoria de arrecadação e serviços de         

visitação. Assim, aprimoraria os serviços complementares, o       

aporte de receitas e a gestão de riscos da área. 

A concessão de algumas atividades e serviços nos Parques         

Nacionais está baseada na busca de solução para viabilizar         

investimentos privados complementares no atendimento ao      

visitante, que representa um papel de fundamental importância        

à conservação do ecossistema existente. 

A implantação de serviços tem como objetivo o fornecimento de          

melhores condições de preservação do patrimônio natural e de         

um melhor aproveitamento do potencial de visitação dos Parques         

Nacionais, existe a previsão de geração de empregos diretos,         

redução significativa dos gastos públicos, além do aumento da         

arrecadação do Governo Federal. 

Ademais, o entorno dos parques se beneficia indiretamente das         

melhorias da visitação dessas áreas protegidas. Tais melhorias        

são relevantes para incrementar o número de visitantes que         

buscam por serviços de hospedagem, alimentação, guias e        

compras de souvenires nas áreas próximas aos parques. 



 

20. Os riscos embutidos no projeto concessão não são totalmente ignorados          

no Formulário produzido pelo órgão subordinado à Presidência da República. A           

existência deles é reconhecida e descrita da seguinte forma: 

“No planejamento de concessão, são elaboradas projeções       

econômicas do negócio para definir receitas, custos, lucros,        

outorgas e outros. Estudos de viabilidade econômica podem        

falhar no planejamento da operação da atividade, não        

contabilizando ou subestimando custos que inviabilizam      

financeiramente o projeto de concessão por completo. 

O risco jurídico está na elaboração de contratos falhos que não           

preveem a correta execução e monitoramento da atividade        

pretendida. Descrições incompletas, bonificações e penalidades      

equivocadas, e compartilhamento de risco mal definidos podem        

paralisar juridicamente a atividade. 

Por fim, o risco econômico está na previsão errada do          

incremento da visitação que pode esgotar a capacidade        

de carga da área, ou seja, a área não sustentaria a           

quantidade de pessoas. Ademais, construções de grande       

porte podem impactar ambientalmente, fato que exige       

licenciamento e, com isso, atraso no cronograma de        

implementação de obras.” (Grifamos) 

21. Mesmo diante dos riscos apontados e da importância do Parque Nacional           

de Brasília para o abastecimento de água do Distrito Federal, o projeto seguiu             

adiante sem qualquer consulta aos órgãos locais, conforme informou a Agência           

Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal -           

ADASA e a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB            

(Documento Anexo II). 

22. A ausência de consulta ao Governo do Distrito Federal foi confirmada           

pelo Ministério do Meio Ambiente, pelo Ministério da Economia e pela           

Secretaria-Geral da Presidência da República em resposta à consulta formulada          

por meio da Lei de Acesso a Informações (Documento Anexo III). 

23. Vale ressaltar que, desde a sua posse, o Ministro RICARDO SALLES           

passou a atacar os órgãos de fiscalização ambiental como o Instituto Brasileiro            

do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais - Ibama e o Instituto Chico Mendes              

de Conservação da Biodiversidade - ICMBio. A perseguição a servidores que           

ousavam cumprir seu dever institucional, a nomeação de pessoas         

historicamente contrárias à preservação ambiental e a edição de atos que           

criaram obstáculos à fiscalização ambiental fizeram do Ministro figura         

constantes nas denúncias encaminhadas por meio de representações        

protocoladas junto a este Ministério Público Federal e na ação proposta por este             

órgão solicitando seu afastamento. 

24. A desfaçatez com que o Ministro atua chegou a tal ponto que ele             

verbalizou seu intuito de desestruturar a legislação de proteção ambiental em           



 

reunião interministerial comandada pelo Presidente da República no dia 22 de           

abril do presente ano. Na referida reunião, o Ministro sugeriu que o governo             

deveria aproveitar que a pandemia do Coronavírus estava monopolizando a          

atenção da imprensa para flexibilizar e fragilizar a legislação de proteção           

ambiental, conforme transcrevemos:  

“Ricardo Salles: Presidente, eu tava assistindo atentamente a        

apresentação do colega, ministro Braga Neto, e ... na parte final           

ali na, no slide da, das questões transversais tá o Meio Ambiente,            

mas eu acho que o que eu vou dizer aqui sobre o meio ambiente              

se aplica a diversas outras matérias. Nós temos a         

possibilidade nesse momento que a atenção da       

imprensa tá voltada exclusiva ... quase que       

exclusivamente pro COVID, e daqui a pouco para a         

Amazônia, o General Mourão tem feito aí os trabalhos         

preparatórios para que a gente possa entrar nesse assunto da          

Amazônia um pouco mais calçado, mas não é isso que eu quero            

falar. A oportunidade que nós temos, que a imprensa         

não tá ... tá nos dando um pouco de alívio nos outros            

temas, é passar as reformas infralegais de       

desregulamentação, simplificação, todas as reformas     

que o mundo inteiro nessas viagens que se referiu o Onyx           

certamente cobrou dele, cobrou do Paulo ...  

Ricardo Salles: ... cobrou da Teresa, cobrou do Tarcísio,         

cobrou de todo mundo, da ... da segurança jurídica, da          

previsibilidade, da simplificação, essa ... grande parte dessa        

matéria ela se dá em portarias e norma dos ministérios que aqui            

estão, inclusive o de Meio Ambiente. E que são muito difíceis, e            

nesse aspecto eu acho que o Meio Ambiente é o mais difícil, de             

passar qualquer mudança infralegal em termos de infraestru ... e          

... é ... instrução normativa e portaria, porque tudo que agente           

faz é pau no judiciário, no dia seguinte. Então pra isso           

precisa ter um esforço nosso aqui enquanto estamos        

nesse momento de tranquilidade no aspecto de       

cobertura de imprensa, porque só fala de COVID e ir          

passando a boiada e mudando todo o regramento e         

simplificando normas. De IPHAN, de ministério da       

Agricultura, de ministério de Meio Ambiente, de       

ministério disso, de ministério daquilo. Agora é hora de         

unir esforços pra dar de baciada a simplificação        

regulam ... é de regulatório que nós precisamo, em         

todos os aspectos.  

Ricardo Salles: E deixar a AGU - o André não tá aí né? E              

deixar a AGU de stand by pra cada pau que tiver, porque vai ter,              

essa semana mesmo nós assinamos uma medida a pedido do          

ministério da Agricultura, que foi a simplificação da lei da mata           

atlântica, pra usar o código florestal. Hoje já tá nos jornais           



 

dizendo que vão entrar com medi ... com ações judiciais e ação            

civil pública no Brasil inteiro contra a medida. Então pra isso           

nós temos que tá com a artilharia da AGU preparada pra cada            

linha que a gente avança ter uma coi ... mas tem uma lista             

enorme, em todos os ministérios que têm papel regulatório aqui,          

pra simplificar. Não precisamos de congresso. Porque coisa que         

precisa de congresso também, nesse, nesse fuzuê que está aí, nós           

não vamos conseguir apo ... apos . .. é ... aprovar. Agora tem um              

monte de coisa que é só, parecer, caneta, parecer, caneta. Sem           

parecer também não tem caneta, porque dar uma canetada sem          

parecer é cana. Então, o ... o ... o ... isso aí vale muito a pena. A                 

gente tem um espaço enorme pra fazer.  (Grifamos)  
5

25. Na fala transcrita, temos não apenas a falta de sensibilidade com as            

milhares de vítimas da Covid-19, mas a verbalização da política de sabotagem            

das instituições responsáveis pela proteção do meio ambiente em curso no           

Ministério do Meio Ambiente. 

26. Isso ficou ainda mais evidenciado com a proposta esdrúxula de substituir           

a meta prevista no Plano Plurianual de reduzir o desmatamento e incêndios            

ilegais nos biomas brasileiros em 90%, pela meta de conservar 390 mil hectares             

de floresta nativa no bioma amazônico, proposta encaminhada pelo Ministério          

do Meio Ambiente ao Ministério da Economia, mas descartada por este último . 
6

27. Para se ter uma ideia da gravidade dessa proposta, apenas nos Biomas            

Amazônia, Cerrado e Pantanal, os mais atingidos pelos incêndios que tomaram           

conta do país neste ano, temos mais de 630 milhões de hectares. Dessa forma,              

o Ministério do Meio Ambiente propôs substituir a meta prevista no           

Plano Plurianual de reduzir o desmatamento e incêndios ilegais nos          

biomas brasileiros em 90%, pela meta de conservar apenas 0,06%          

desses biomas e restrito à Amazônia. 

28. A proposta buscava desincumbir o Ministério do Meio Ambiente de sua           

tarefa central e abrir caminho para a proliferação de incêndios e do            

desmatamento nos biomas nacionais, sem que qualquer responsabilidade        

pudesse ser imputada àquela pasta. 

29. O resultado da política em vigor no Ministério do Meio Ambiente é a             

impunidade de autores de crimes ambientais, o aumento dos ataques às equipes            
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de fiscalização ambiental e das invasões de terras indígenas e de unidades de             
7

conservação .  
8

30. A precarização e desestruturação dos órgãos de proteção ambiental,         

como o IBAMA e o ICMBio, também são resultado dessa política. Embora o             

próprio Formulário que descreve o projeto para a concessão do Parque Nacional            

de Brasília aponte o potencial de retorno para a economia dos investimentos            

realizados pelo ICMBio, o orçamento do órgão já perdeu quase R$300 milhões,            

desde o início da atual gestão . 
9

31. Diante disso, os dados demonstram que o problema que se busca           

solucionar com a privatização do Parque Nacional de Brasília é resultado da            

política de desmonte dos órgãos federais de proteção ambiental empreendida          

pela atual gestão do Governo Federal, política que já resultou em diversas            

representações e que, inclusive, levou o Ministério Público Federal a pedir o            

afastamento cautelar do Ministro de Estado do Meio Ambiente .  
10

32. Ante o exposto, entendemos que o Decreto nº 10447, de 07 de agosto de              

2020, está repleto de ilegalidades e sua anulação deve ser pleiteada em juízo por              

este Ministério Público Federal, pelas razões de direito que passamos a expor. 

 

II. DO DIREITO  

33. Conforme os documentos anexados, restou evidente que o Parque         

Nacional de Brasília é imprescindível para a proteção dos rios que abastecem o             

Distrito Federal de água potável. Apesar disso, a decisão de incluir o referido             

Parque no Programa Nacional de Desestatização não foi precedida de consulta           

ao Governo local, mesmo o projeto que descreve a concessão apontando riscos            

substanciais para a preservação da área. 

34. Dessa forma, a edição do Decreto sem a consulta prévia ao Governo do             

Distrito Federal violou o art. 26 da Constituição Federal, cujo texto prevê que             

incluem-se entre os bens dos Estados e do Distrito Federal “as águas            
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superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito, ressalvadas,         

neste caso, na forma da lei, as decorrentes de obras da União”. 

35. Por sua vez, o art. 29 da Lei nº 9433, de 1997, que institui a Política                

Nacional de Recursos Hídricos e cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de            

Recursos Hídricos, determina que o Poder Executivo Federal promova “a          

integração da gestão de recursos hídricos com a gestão ambiental”. 

36. Diante disso, a edição de um Decreto que dá início ao processo de             

concessão do Parque Nacional de Brasília sem a consulta do Governo do            

Distrito Federal viola gravemente a legislação, sobretudo diante dos riscos para           

a preservação ambiental da área e, consequentemente, para das fontes de           

abastecimento de água potável do Distrito Federal. 

37. O patrimônio do Distrito Federal e de sua população são duplamente           

afetados pelo processo de privatização do Parque Nacional de Brasília. Tanto           

pelos riscos que o projeto representa para a preservação ambiental, como pelo            

seu impacto nas fontes de abastecimento de água potável, situação que torna-se            

ainda mais grave quando consideramos o histórico das crises hídricas          

enfrentadas pela população local . 
11

38. Da mesma forma, não foram consultadas a Adasa, a CAESB ou qualquer            

um dos diversos órgãos colegiados responsáveis pela preservação da área, como           

a Comissão Brasileira do Programa Homem e Biosfera – COBRAMAB e o            

Conselho da Biosfera do Cerrado.  

39. Não bastasse a ausência de consulta prévia ao Governo do Distrito           

Federal para a edição de Decreto que impacta diretamente a gestão da água sob              

sua responsabilidade, o Decreto também violou as competências conferidas         

legalmente ao ICMBio. 

40. Conforme prevê o Decreto nº 10234, de 2020, no art. 2º de seu Anexo I,               

compete ao ICMBio realizar a gestão das unidades de conservação em âmbito            

federal. A mesma norma autoriza o ICMBio a exercer atividades de forma            

indireta, porém limitadas às seguintes situações, conforme expresso no inciso          

VII do mesmo dispositivo: 

“VII - promover, direta ou indiretamente, o uso econômico dos          

recursos naturais nas unidades de conservação federais,       

obedecidas as exigências legais e de sustentabilidade do meio         

ambiente, referente a: 

a) uso público, ecoturismo, exploração comercial de imagem e         

outros serviços e produtos similares; e 

b) produtos e subprodutos da biodiversidade e serviços        

ambientais;” 

11
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41. O Decreto editado pelo Presidente da República extrapola os limites          

previstos na norma mencionada ao adotar como objeto “concessão da          

prestação dos serviços públicos de apoio à visitação, à conservação, à           

proteção e à gestão das unidades”.  

42. Dessa forma, o decreto editado dá início ao processo que visa transferir            

para a iniciativa privada uma competência que o ordenamento confere          

expressamente ao ICMBio, objetivo que se enquadra perfeitamente com o          

processo de precarização de de desmonte do qual aquele órgão vem sendo            

objeto durante a gestão do Ministro RICARDO SALLES. 

43. A redução em quase R$300 milhões do orçamento do ICMBio desde o            

início da atual gestão é a maior prova dessa precarização e também os             
12

verdadeiros motivos que levaram à insuficiência de recursos que o órgão           

enfrenta para fazer frente às suas obrigações para a gestão ambiental das            

unidades de conservação.  

44. Trata-se de problema fabricado pelo próprio Governo Federal ao         

promover abertamente o desmonte dos órgãos, instituições e da própria          

legislação de proteção ambiental de âmbito federal . Dessa forma, é inequívoco           
13

que o Governo Federal criou o problema que agora tenta solucionar com a             

concessão do Parque Nacional de Brasília à iniciativa privada, em detrimento do            

interesse da população e do Governo do Distrito Federal que dependem dessa            

área para o atendimento de sua demanda por água potável.  

45. Sem dúvida alguma, este é mais um ponto que evidencia a ilegalidade do             

Decreto que incluiu o referido Parque no Programa Nacional de Desestatização.           

De acordo com o art. 2ª da Lei nº 4.717/65, Lei que rege a Ação Popular, são                 

nulos os atos lesivos ao patrimônio público praticados com inexistência de           

motivos. A mesma norma prevê que “a inexistência dos motivos se           

verifica quando a matéria de fato ou de direito, em que se            

fundamenta o ato, é materialmente inexistente ou juridicamente        

inadequada ao resultado obtido”. 

46. Ora, não há dúvidas de que o problema de fato no qual se baseia o               

Decreto editado para incluir o Parque Nacional de Brasília no Programa           

Nacional de Desestatização é juridicamente inadequado, uma vez que fabricado          

pela própria administração, situação que mais uma vez evidencia a ilegalidade           

do ato atacado. 

47. Por essas razões, solicitamos a intervenção deste Ministério Público         

Federal para evitar a privatização de área essencial para o bem estar da             

população do Distrito Federal. A privatização do Parque Nacional de Brasília           

sem participação da sociedade ou do Governo do Distrito Federal, mesmo           
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diante dos riscos que representa para o abastecimento de água potável da            

população é absolutamente ilegal e deve ser evitada, conforme manda o           

ordenamento.  

 

III. DOS PEDIDOS  

48. De acordo com o artigo 127 da Constituição Federal, o Ministério Público            

é função essencial à justiça, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do            

Estado Democrático de Direito e dos interesses sociais e individuais          

indisponíveis, inclusive do meio ambiente.  

49. É papel do Ministério Público investigar e representar tais interesses          

solicitando ao Judiciário a adoção das medidas necessárias à sua preservação.           

Assim, requeremos:  

a) a adoção das medidas judiciais cabíveis para suspender e         

anular o Decreto nº 10447, de 07 de agosto de 2020, tendo em             

vista as ilegalidades apontadas;  

b) a instauração de procedimento para apurar a conduta dos         

responsáveis pela edição do Decreto, ora atacado; 

b) a instauração de procedimento para apurar a conduta dos          

responsáveis pelo desmonte do Instituto Chico Mendes de        

Conservação da Biodiversidade; 

 

Nestes termos, espera que seja recebida esta representação.  

  

Brasília, 09 de outubro de 2020.  
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