
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU/PR

EXCELENTÍSSIMO  JUIZ  FEDERAL  DA  _  VARA  FEDERAL  DA

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE FOZ DO IGUAÇU/PR

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora

da  República  infra-assinada,  no  uso  de  suas  atribuições  institucionais,

vem  à  presença  de  Vossa  Excelência,  com  fulcro  na  legitimidade

extraordinária conferida pelos artigos 127, caput, e 129, II e III, ambos da

Constituição Federal; artigos 5º, III, “d”, 6º, VII, “a”, “b” e “d”, todos da Lei

Complementar n° 75/93; e artigo 5º, I, da Lei n.º 7.347/85, e com base no

Inquérito Civil n.1.25.003.009004/2012-41 ajuizar a presente

AÇÃO CIVIL PÚBLICA contra 

INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA

BIODIVERSIDADE – ICMBio, autarquia federal vinculada ao Ministério do

Meio Ambiente, criada pela Lei nº 11.516/2007, inscrita no CNPJ sob o nº

08.829.974/0001-94, dotada de personalidade jurídica de direito público,

com sede na  Rodovia BR 469 – KM 22,5 Parque Nacional do Iguaçu –

Paraná, CEP 85.855-750, telefone: (45) 3521-8383, endereço eletrônico

parnaiguacu@icmbio.gov.br, e
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UNIÃO,  pessoa  jurídica  de  direito  público  interno,

representada  pela  Advocacia-Geral  da  União,  na  pessoa  de  seu

procurador-chefe,  com  sede  na  Rua  Jorge  Schimmelpfeng,  nº  265,

Centro,  Foz  do  Iguaçu,  CEP  85.851-110,  endereço  eletrônico

psu.foz@agu.gov.br, pelas razões de fato e de direito a seguir expostas:

1. DOS FATOS

Na data de 16/07/2012, o então vereador Carlos Juliano

Budel protocolou representação perante a Procuradoria da República no

Município de Foz do Iguaçu, noticiando que o Instituto Chico Mendes de

Conservação da Biodiversidade (ICMBio) repassou ao Parque Nacional do

Iguaçu, nos anos de 2009, 2010 e 2011, respectivamente, os percentuais

de 19,63%, 19,90% e 19,08% do montante  da receita  auferida com a

cobrança de taxa de visitação, em desconformidade a Lei nº 9.985/2000,

que  instituiu  o  Sistema  Nacional  de  Unidades  de  Conservação  da

Natureza (SNUC), cujo art. 35 determina a aplicação, na manutenção da

própria  unidade,  do  percentual  mínimo  de  25%  dos  recursos  obtidos

mediante a cobrança de taxa de visitação e outras rendas decorrentes de

arrecadação, serviços e atividades da própria unidade.

Essa  representação  deu  origem  à  instauração  do

inquérito  civil  nº  1.25.003.009004/2012-41,  que  serve  de  base  à
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propositura da presente ação civil pública, a cujas folhas se fará referência

sem nova menção do número do procedimento.

Ainda no ano de 2012, logo que instaurou o inquérito

civil,  o  MPF  requisitou  à  Controladoria  Geral  da  União  no  Estado  do

Paraná (CGU) a averiguação da regularidade da aplicação dos recursos

arrecadados pelo Parque Nacional do Iguaçu nos anos de 2009, 2010 e

2011, com relação ao disposto no art. 35 da Lei nº 9.985/2000 (fl. 47).

Atendendo à requisição do MPF, a CGU realizou ação

de  controle  no  período  de  13/05/2013  a  05/06/2013,  em  que  foram

analisadas a arrecadação própria e a aplicação de recursos financeiros no

Parque Nacional do Iguaçu no período de 01/01/2009 a 31/12/2012 pelo

ICMBio.  De  acordo  com  o  relatório  de  demandas  externas  nº

00217.001365/2012-68  (fls.  70  a  76),  elaborado  com  base  nessa

fiscalização, a CGU constatou que:

(…) 

1.6  A análise  efetuada  limitou-se  à  identificação  de  fragilidades  nos  controles  voltados  às
atividades de arrecadação no Parque Nacional do Iguaçu – PARNA, bem como à verificação da
aplicação do percentual de cinquenta por cento (50%) dos recursos arrecadados com ingressos e
demais  receitas  no  Parque  Nacional  do  Iguaçu,  no  período  compreendido  de  01/01/2009  a
31/12/2012.

(…) 

1.8. Ainda, além das questões indicadas no item 1.4 deste relatório, foram apuradas as seguintes
situações relacionadas aos programas que são objeto desta ação de controle:
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(a)  Arrecadação  de  recursos  nos  contratos  de  concessão  e  arrendamento,  (b)  aplicação  do
percentual de recursos estabelecidos em Lei dentro do PARNA, (c) Fragilidades existentes na
arrecadação e aplicação dos recursos dentro do Parque Nacional do Iguaçu.

1.9. Para a execução do trabalho foram adotadas as seguintes ações: - Análise dos contratos de
concessão  vigentes  no  período  de  01/01/2009  a  31/12/2012;  -  Levantamento  e  análise  da
arrecadação própria e da aplicação dos recursos arrecadados; e - Análise dos controles internos.

(…) 

O Parque  Nacional  do  Iguaçu  é  considerado  uma área  de  proteção integral  da  natureza.  A
unidade  responsável  pela  execução  dos  recursos  do  Parque  é  a  Unidade  Avançada  de
Administração e Finanças Foz do Iguaçu da 7ª Região/PR – UAAF/PR.

O orçamento da UAAF Foz do Iguaçu é composto de recursos próprios e recursos da União. São
considerados próprios os recursos arrecadados com ingressos e outras receitas advindas
dos contratos de concessão e arrendamento existentes no Parque do Iguaçu. (grifo nosso)

(…) 

A título de exemplo, o montante arrecadado nas bilheterias do Centro de Visitas no período de
01 a 31.12.2012 correspondeu ao valor de R$ 2.581.448,10, sendo R$1.904.265,44 repassados à
concessionária e R$ 677.182,66 restantes ao Instituto Chico Mendes – ICMBIO.

(…) 

CONSTATAÇÃO

Aplicação dos recursos arrecadados em desacordo com a Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000: 

a) Fato: 

A receita própria de arrecadação do Parque Nacional do Iguaçu é originária atualmente dos 7
contratos  de  concessões,  1  contrato  de  arrendamento  e  cobrança  esporádicas  de  filmagens
comerciais  no  parque.  O  quadro  a  seguir  demonstra  o  total  das  receitas  arrecadadas  e  dos
recursos  aplicados  no  Parque  Nacional  do  Iguaçu  (UGR  443619  Unidade  Descentralizada
PARNA Iguaçu) no período de 01.01.2009 a 31.12.2012:
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Receitas e
Despesas

2009 2010 2011 2012

Receitas (1) R$13.103.878,26 R$15.083.685,32 R$15.726.524,99 R$17.113.257,70

Despesas (2) R$3.855.183,17 R$4.732.058,49 R$4.542.637,77 R$4.526.300,50

Percentual (2)/(1) 29,42% 31,37% 28,88% 26,44%

Quando  considera-se  o  total  das  receitas  arrecadadas  e  dos  recursos  aplicados  no  Parque
Nacional do Iguaçu na Fonte 250 (Recursos Próprios Não Financeiros) e Fonte 174 (Taxas e
Multas pelo exercício do Poder de Polícia) e aplicados na Unidade Gestora 443619 – PARNA
Iguaçu no período de 01/01/2009 a 31/12/2012 obtém-se os seguintes valores e percentuais:

Receitas e
Despesas

2009 2010 2011 2012

Receitas (1) R$ 13.103.878,26 R$ 15.083.685,32 R$ 15.726.524,99 R$ 17.113.257,70

Despesas (2) R$626.059,92 R$1.805.694,14 R$1.799.094,71 R$3.188.255,02

Percentual (2)/(1) 4,77% 11,97% 11,43% 18,63%

Nota-se, conforme demonstrado nos quadros anteriores, que o ICMBIO não vem aplicando o
percentual de 50% dos valores arrecadados no Parque Nacional do Iguaçu, o que contraria
o disposto na Lei  nº  9.985 de 18/07/2000,  que institui  o  Sistema Nacional  de Unidades  de
Conservação da Natureza – SNUC e estabelece critérios e normas para a criação, implantação e
gestão das unidades de conservação.

Em seu artigo 35 esta Lei determina que: 

Art.35  –  Os  recursos  obtidos  pelas  unidades  de  conservação  do  Grupo  de
Proteção Integral  mediante  a cobrança de taxa de visitação e  outras  rendas
decorrentes  de  arrecadação,  serviços  e  atividades  da  própria  unidade  serão
aplicados de acordo com os seguintes critérios: I- até cinquenta por cento, e
não menos que vinte e cinco por cento,  na implementação,  manutenção e
gestão da própria unidade; II- até cinquenta por cento, e não menos que vinte e
cinco por cento,  na regularização fundiária das unidades de conservação do
Grupo; III-  até cinquenta por cento,  e não menos que quinze por cento,  na
implementação,  manutenção e gestão de outras unidades de conservação do
Grupo de Proteção Integral.

 Rua Edmundo de Barros, n.º 660, Bairro Centro, Foz do Iguaçu/PR, CEP 85.851-120    (45) 3521-4500 E-mail: prpr-foz  @mpf.  mp  .br 

5

mailto:prpr-foz@mpf.mp.br
mailto:prpr-foz@mpf.mp.br
mailto:prpr-foz@mpf.mp.br
mailto:prpr-foz@mpf.mp.br


MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU/PR

O Parque Nacional do Iguaçu é considerado uma área de proteção integral com a área fundiária
regularizada o que não há que se falar em aplicação de recursos para regularização fundiária. O
que se depreende do normativo legal que a Unidade teria que aplicar na sua própria manutenção
e gestão o percentual de 50% dos recursos diretamente arrecadados.

b) Manifestação da Unidade Examinada: 

Por meio do Ofício nº 351/2013 – UAAF- FI/DIPLAN/ICMBio, o gestor apresentou a seguinte
manifestação:

Temos a informar que não cabe a esta Unidade Avançada de Administração e
Finanças  –  UGE  443048  a  decisão  quanto  ao  emprego  dos  recursos
arrecadados  pelas  Unidades  de  Conservação,  cabendo  tão  somente  a  esta
UAAF  a  aplicação  dos  recursos  descentralizados  para  cada  Unidade,  cuja
descentralização  é  realizada  pela  Coordenação  Geral  de  Planejamento
Operacional e Orçamento deste Instituto.

c) Análise do Controle Interno:

A manifestação da Unidade de Administração Avançada – UAAF esclarece a sua atribuição
regimental, mas não exime a responsabilidade do Órgão Central do ICMBio sobre o controle e
destinação dos percentuais legais na aplicação dos recursos arrecadados no Parque Nacional de
Foz do Iguaçu.

d) Conclusão sobre a situação verificada:

Os controles sobre os recursos arrecadados no Parque Nacional do Iguaçu mostraram-se frágeis,
necessitando  de  aprimoramentos  para  que  a  aplicação  dos  mesmos  seja  feita  conforme
estabelecido nos normativos sobre a matéria, especificamente a Lei nº 9.985/2000.

2.1.1.5

Situação verificada.

Fragilidade nos controles dos recursos arrecadados no Parque Nacional do Iguaçu. 

CONSTATAÇÃO
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 Ausência de controles sobre o faturamento das empresas concessionárias.

a)  Fato: O  total  de  valores  arrecadados  no  período  de  01/01/2010  a  31/12/2012  com  os
contratos em questão foi de R$47.922.683,70, conforme demonstrado no quadro a seguir:

Nº Receitas 2009 2010 2011 2012 Total

1 Ingressos R$5.326.839,20 R$7.182.056,20 R$7.810.649,71 R$8.503.330,88 R$23.496.036,79

2 Concessões R$7.766.389,06 R$7.894.174,12 R$7.915.090,97 R$8.606.731,82 R$24.415.996,91

3 Filmagens R$10.650,00 R$7.455,00 --- R$3.195,00 R$10.650,00

Total R$13.103.878,26 R$15.083.685,32 R$15.725.740,68 R$17.113.257,70 R$47.922.683,70

Fonte: demonstrativos contábeis da UAAF Foz do Iguaçu

Constatou-se que, a exceção dos ingressos para entrada no Parque Nacional do Iguaçu e do
contrato de arrendamento, a Unidade não faz acompanhamento permanente do faturamento das
empresas concessionárias. Tal controle e fiscalização é necessário considerando-se que é sobre o
faturamento que é aplicado o percentual a qual o ICMBio tem direito.

Por  meio  da  análise  dos  relatórios  de  controle  da  Unidade  Avançada  de  Administração  e
Finanças – UAAF foi verificado que os valores faturados informados pelas concessionárias não
são confirmados ou fiscalizados pela Unidade.

Não há  acompanhamento  dos  relatórios  contábeis  destas  empresas  e  nem a  verificação dos
documentos  fiscais,  com  a  finalidade  de  se  comprovar  a  veracidade  das  informações
apresentadas pelas mesmas.

Não houve a apresentação de balanços contábeis das empresas contratadas que demonstrassem o
total  dos valores arrecadados no período objeto de escopo da auditoria.  Tal fato contraria o
estabelecido na cláusula nona do contrato de concessão nº 01/98, conforme descrição a seguir:

O concessionário deverá manter registros contábeis e financeiros firmados por
contador habilitado, nos termos da lei. Dada a natureza pública da contratação,
deverá o concessionário promover a publicidade no Diário Oficial da União e
em jornal  de  grande circulação no Estado do Paraná,  de  relatório anual  de
auditoria sobre a gestão e resultados financeiros deste contrato, firmado por
profissional competente.
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Tal fato constitui uma fragilidade no acompanhamento dos recursos arrecadados por meio dos
contratos de concessão dentro do Parque Nacional  do Iguaçu, o que pode contribuir  para a
evasão  destes  recursos,  uma  vez  que  não  se  tem certeza  que  os  valores  informados  pelas
empresas contratadas representam os valores realmente arrecadados.

b) Manifestação da Unidade Examinada: 

Por meio do Ofício nº 351/2013 – UAAF7-FI/DIPLAN/ICMBio, o Gestor apresentou a seguinte
manifestação:

No que tange à ausência de controles sobre o faturamento das Concessionárias
do  Parque  Nacional  do  Iguaçu,  conforme  informado  pela  Assessoria  da
Diretoria de Planejamento,  Administração e Logística deste Instituto,  aquela
Diretoria adotará as medidas necessárias no sentido de sanear tal fragilidade.

c) Análise do Controle Interno:

A manifestação apresentada pela Unidade Avançada de Administração e Finanças de Foz do
Iguaçu reforça a constatação apontada pela CGU.

d) Conclusão sobre a situação verificada:

Da análise dos recursos arrecadados pelas Concessionárias no Parque Nacional do Iguaçu foi
verificado  que  os  controles  sobre  tais  recursos  demonstraram-se  frágeis,  necessitando-se  de
aprimoramentos  com a  finalidade  de  verificar  se  os  recursos  arrecadados  nos  contratos  de
concessão são os efetivamente informados e repassados previstos nos contratos de concessão.

3. CONCLUSÃO

Foram  identificadas  falhas  sem  dano  ao  erário  na  aplicação  dos  recursos  arrecadados  em
desacordo  com a  Lei  nº  9.985  de  18  de  julho  de  200 e  na  ausência  de  controles  sobre  o
faturamento das empresas concessionárias.

Em 23/09/2014, o MPF requisitou à Coordenação Geral

de Planejamento Operacional e Orçamento do ICMBio informações sobre
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as irregularidades apontadas no relatório da CGU, especialmente sobre o

descumprimento do art. 35 da Lei nº 9.985/2000 (fl. 199).

Depois de várias reiterações, a resposta à requisição do

MPF veio  em 17/11/2015,  no  Memo nº  171/2015/DIPLAN/ICMBio,  nos

seguintes termos (fls. 215 a 218):

1. Em referência ao despacho 15344, de 29/9/2015, em que é solicitado à DIPLAN orientações
quanto a resposta ao Ofício nº 1764/2015/PRM/FOZ, de 21 de setembro de 2015, que pede
informações quanto aos valores repassados ao Parque Nacional do Iguaçu – PNI, nos anos de
2012 a 2014, seguem nossas considerações.

2. De modo a se fazer um levantamento mais atualizado e amplo dessa situação e para melhor
instruir o MPF, foi realizado um levantamento pela CGPLAN que identificou, no  período de
2008 a 2014, todas as receitas decorrentes das atividades de visitação para o PNI, incluindo os
ingressos, as concessões, o arrendamento e as filmagens. Assim, o valor arrecadado no período
foi de R$ 113.896.740,22 (cento e treze milhões, oitocentos e noventa e seis mil, setecentos e
quarenta reais e vinte e dois centavos). (grifo nosso)

3. De acordo com a Lei do SNUC (Lei nº 9.985/200), no seu artigo 35 determina que:

Art. 35. Os recursos obtidos pelas unidades de conservação do Grupo de
Proteção  Integral  mediante  a  cobrança  de  taxa  de  visitação  e  outras
rendas  decorrentes  de  arrecadação,  serviços  e  atividades  da  própria
unidade serão aplicados de acordo com os seguintes critérios: 

I - até cinquenta por cento, e não menos que vinte e cinco por cento, na
implementação, manutenção e gestão da própria unidade; 

II - até cinquenta por cento, e não menos que vinte e cinco por cento, na
regularização fundiária das unidades de conservação do Grupo; 

III  -  até  cinquenta  por  cento,  e  não menos que quinze por  cento,  na
implementação, manutenção e gestão de outras unidades de conservação
do Grupo de Proteção Integral.
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4. Nesse sentido, tendo em vista que não há problema de regularização fundiária envolvendo o
PNI; e considerando que – no que se refere a outras unidades de conservação que pertencem ao
grupo de proteção integral – o ICMBio consegue atender o percentual mínimo, no que tange a
esse Parque, o Instituto não atende ao inciso I, do artigo 35 da Lei do SNUC.

5. Nesse sentido, deveriam ter sido aplicados recursos na fonte 50 – R$ 28.474.185,06 (vinte
e oito milhões,  quatrocentos e setenta e quatro mil,  cento e oitenta e cinco reais e seis
centavos). Entretanto, foi identificada execução nessa fonte no valor de R$ 13.896.453,60
(treze  milhões,  oitocentos  e  noventa e  seis  mil,  quatrocentos  e  cinquenta e  três  reais  e
sessenta centavos). (grifo nosso)

6. Ou seja, no acumulado de 2008 até 2014, há um saldo superavitário de R$14.577.731,46 (
quatorze milhões, quinhentos e setenta e sete mil, setecentos e trinta e um reais e quarenta
e seis centavos) de recursos para serem aplicados no Parque Nacional do Iguaçu – PNI
especificamente da fonte 50. (grifo nosso)

7. Apesar dessa receita, não há limite, ou seja, não há crédito orçamentário disponível para
que o ICMBio possa realizar esse gasto e atender ao inciso I do artigo 35 da Lei do SNUC.
No entanto, esse montante não foi utilizado em nenhuma outra unidade de conservação e
ainda  pode ser aplicado  na  implementação,  manutenção  e  gestão da própria  unidade.
(grifo nosso)

8. Logo, não obstante a Lei do SNUC defina os percentuais mínimos a serem aplicados, ela não
especifica  o  prazo  para  a  disponibilização  orçamentária  dos  valores  devidos  à  unidade
arrecadadora.

9. Em função disso e apesar dessa fragilidade apontada pelo MPF, o ICMBio tomará algumas
medidas para atender a essa exigência legal.

10. Primeiramente, foi feito o levantamento da situação, não somente para o período solicitado,
mas para o período desde a criação do Instituto, de 2008 a 2014, tendo em vista que o ICMBio
foi criado pela Lei nº 11.516 de 28 de agosto de 2007.

11.  Desse levantamento,  chegou-se a  um montante,  conforme item 8,  pouco maior  de  14.5
milhões de reais que deverão ser aplicados em ações de implementação, manutenção e gestão da
própria unidade.

12. Além disso, foi enviado em 4 de setembro de 2015 um Memorando Circular nº21 (digital
20150097716) solicitando conjuntamente ao Chefe do PNI e à Chefe da Unidade Avançada de
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Administração e Finanças (UAAF) responsáveis pela gestão do Parque, que apresentassem um
Plano de Trabalho detalhado para a aplicação desses recursos, de acordo com o que determina a
Lei, para implementação, manutenção e gestão da unidade.

13. Uma vez elaborado esse Plano de Trabalho, a CGPLAN solicitará esse crédito orçamentário
na fonte 50, de acordo com o definido no Plano de Trabalho elaborado conjuntamente entre a
UAAF – Iguaçu e o PNI.

14.  Caberá,  contudo,  a  área  de  orçamento  do  Governo  Federal  e  ao  Ministério  de  Meio
Ambiente decidirem quanto à liberação desse limite, conforme solicitação do ICMBio.

Nas informações prestadas ao MPF, acima transcritas,

o ICMBio reconheceu a existência de um saldo superavitário de R$

14.577.731,46 (quatorze  milhões,  quinhentos  e  setenta  e  sete  mil,

setecentos e trinta e um reais e quarenta e seis centavos)  de recursos

para serem aplicados no Parque Nacional do Iguaçu especificamente

na fonte 50,  valor  esse que se refere apenas ao  período de 2008 a

2014,  e  que  esse  montante  não  foi  utilizado  em  nenhuma  outra

unidade  de  conservação  e  ainda  pode  ser  aplicado  na

implementação, manutenção e gestão da própria unidade, mediante a

solicitação de crédito orçamentário na fonte 50 pela CGPLAN do ICMBio.

Todavia, de acordo com o ICMBio, a previsão desse crédito no orçamento

do  Parque  Nacional  do  Iguaçu  depende  de  autorização  da  área  de

orçamento do Governo Federal e do Ministério de Meio Ambiente.

Paralelamente  ao  inquérito  civil  nº

1.25.003.009004/2012-41,  sob  a  presidência  da  signatária,  tramitou  o
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inquérito civil nº 1.25.003.014346/2014-44, instaurado posteriormente, em

07/10/2014,  sob  a  presidência  do  procurador  da  República  Alexandre

Collares Barbosa,  que declinou atribuição por  identidade de objeto  em

06/10/2017,  reunindo-se  os  dois  inquéritos  civis  sob  atribuição  da

signatária.

Nesse  segundo inquérito  civil,  também foi  requisitada

fiscalização  da  CGU,  que  realizou  ação  de  controle  no  período  de

23/05/2016  a  30/09/2016,  com  verificações  in  loco no  período  de

06/06/2016  a  10/06/2016.  Foram analisados  os  valores  arrecadados  e

utilizados pelo ICMBio no período de 01/01/2013 a 30/05/2016.

Essa  ação  de  controle  deu  origem  ao  Relatório  de

Demandas  Externas  nº  201601851,  que  apontou  situações  irregulares

quanto à aplicação de recursos em desacordo com a Lei nº 9.985/2000 e

à  fragilidade  dos  controles  em  relação  ao  faturamento  das  empresas

concessionárias de serviços no Parque Nacional do Iguaçu.

A seguir,  transcrevem-se do Relatório  os trechos que

interessam à presente demanda:

(…) 

2.1.10. Aplicação dos recursos financeiros em desacordo com o artigo 35 da Lei Federal nº
9.985/2000.

Fato: 
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A Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação
da Natureza e estabelece critérios e normas para a criação, implantação e gestão das unidades de
conservação. 

Em seu artigo 35, a Lei dispõe:

“Art. 35. Os recursos obtidos pelas unidades de conservação do Grupo de Proteção Integral
mediante a cobrança de taxa de visitação e outras rendas decorrentes de arrecadação, serviços
e atividades da própria unidade serão aplicados de acordo com os seguintes critérios: 

I  -  até  cinquenta  por  cento,  e  não menos  que  vinte  e  cinco por  cento,  na  implementação,
manutenção e gestão da própria unidade; 

II  -  até  cinquenta  por  cento,  e  não  menos  que  vinte  e  cinco  por  cento,  na  regularização
fundiária das unidades de conservação do Grupo; 

III  -  até  cinquenta  por  cento,  e  não  menos  que  quinze  por  cento,  na  implementação,
manutenção e gestão de outras unidades de conservação do Grupo de Proteção Integral.” 

Ressalte-se que o Parque Nacional de Iguaçu é considerado unidade de conservação do Grupo
de Proteção Integral, portanto, tal artigo se aplica à Unidade.

No período de janeiro de 2013 a maio de 2016, a arrecadação do Parque Nacional do Iguaçu
decorreu  da  execução  concomitante  de  seis  Contratos  de  Concessão,  um  Contrato  de
Arrendamento e de cobranças esporádicas de taxas de filmagens comerciais.  Ressalte-se que
esses recursos são depositados na conta única do tesouro, mediante Guia de Recolhimento
da União, vinculado à Unidade Gestora – UG ICMBio, UG/Gestão: 443032/44207.  (grifo
nosso)

Para fins de verificação do cumprimento do inciso I do artigo 35 da Lei nº 9.985/2000, foram
calculados os percentuais das despesas em relação à arrecadação referentes aos exercícios
de 2013 a 2015, tendo em vista que o exercício de 2016 ainda está em andamento e não seria
possível a sua totalização. No período de janeiro de 2013 a dezembro de 2015, a arrecadação
total correspondeu a R$ 65.056.476,19 e os empenhos liquidados pela UAAF Foz do Iguaçu
(UG/Gestão: 443048/44207), relacionadas às suas 42 Unidades vinculadas, corresponderam a
37.895.403,95 (58,25%).  Do total de empenhos liquidados pela UAAF Foz do Iguaçu, R$
8.019.494,28 corresponderam às despesas apropriadas como sendo do Parque Nacional do
Iguaçu (UG/Gestão: 443619/44207), conforme demonstrado nas tabelas a seguir: (grifo nosso)
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Receitas e Despesa 2013 2014 2015

Receitas R$ 17.965.190,76 R$ 21.275.943,64 R$ 25.815.341,79

Despesas R$ 12.680.008,11 R$ 12.613.368,11 R$ 12.602.027,73

Percentual
despesa/Receita

70,58% 59,28% 48,82%

Receitas e Despesa 2013 2014 2015

Receitas R$ 17.965.190,76 R$ 21.275.943,64 R$ 25.815.341,79

Despesas R$ 2.785.552,78 R$ 2.743.709,62 R$ 2.490.231,88

Percentual
despesa/Receita

15,51% 12,90% 9,65%

Portanto,  nesse  primeiro  cenário,  apenas  com  as  despesas  apropriadas  diretamente  ao
Parque  Nacional  do  Iguaçu  no  Siafi,  o  percentual  mínimo  de  aplicação  de  25%  da
arrecadação na implantação, manutenção e gestão da própria unidade, previsto no inciso I
do artigo 35 da Lei nº 9.985/2000 não foi atendido. No caso específico, nota-se que o valor da
arrecadação anual  cresceu e  a  despesa  anual  decresceu em termos  nominais,  resultando em
decréscimo também do percentual anual aplicado. (grifo nosso)

Embora o percentual mínimo a ser aplicado, em princípio, ainda não seja atingido, há alguns
valores  que  podem  ser  considerados  como  receitas  e/ou  despesas  para  implantação  e
manutenção da Unidade. Por exemplo, o Contrato nº 022/2015 celebrado entre o ICMBio e a
empresa Helisul Táxi Aéreo Ltda., cujo objeto consiste na concessão de voos panorâmicos sobre
o Parque Nacional do Iguaçu com aeronave do tipo helicóptero prevê que a remuneração ao
ICMBio corresponde a 120 horas de voo por ano, cujo valor financeiro atribuído no Contrato é
de  R$  3.750,00  por  hora  ou  R$  450.000,00  por  ano.  Esse  valor,  em  termos  financeiros,
corresponde a uma receita e ao mesmo tempo uma despesa. Na hipótese de manutenção desse
valor fixo nos exercícios de 2013 a 2015, os percentuais aplicados no Parque seriam de 17,57%,
14,70% e 11,19%, respectivamente, conforme demonstrado na tabela a seguir:

Receitas e Despesa 2013 2014 2015

Receitas R$ 18.415.190,76 R$ 21.725.943,64 R$ 26.265.341,79

Despesas R$ 3.235.552,78 R$ 3.193.709,62 R$ 2.940.231,88

Percentual 17,57% 14,70% 11,19%
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despesa/Receita

Nesse  segundo  cenário,  além das  despesas  apropriadas  diretamente  ao  Parque  Nacional  do
Iguaçu no Siafi,  foi  acrescentado como receita  o  valor  da receita  não financeira  obtida em
função  da  execução  do  Contrato  nº  022/2015  e,  ao  mesmo  tempo,  esse  mesmo  valor  foi
adicionado como despesa, pois 100% das horas voo foram utilizados pelo Parque. Nota-se que o
percentual mínimo de aplicação de 25% da arrecadação na implantação, manutenção e gestão da
própria  unidade,  previsto  no  inciso  I  do  artigo  35  da  Lei  nº  9.985/2000,  também não  foi
atendido.

Em um terceiro cenário,  apresenta-se cálculo baseado em interpretação literal  da norma. De
acordo com o artigo 35 da Lei  nº  9.985/2000, pelo menos 25% dos recursos  obtidos  “[…]
mediante a cobrança de taxa de visitação e outras rendas decorrentes de arrecadação, serviços e
atividades  da própria  unidade  [...]  serão  aplicados  na implantação,  manutenção e  gestão  da
própria Unidade.

Em  princípio,  a  arrecadação  referente  ao  Contrato  de  Arrendamento  do  Imóvel  da  União
denominado  Hotel  das  Cataratas  não  é  decorrente  de  arrecadação,  serviços  e  atividades  da
própria unidade. Trata-se de Contrato celebrado entre a União, representada pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional, no qual consta uma cláusula que dispõe que 50% do valor pago a
título de arrendamento será destinado ao ICMBio, sem que haja a realização de serviços ou
atividades pelo ICMBio. Nesse cenário, os valores e percentuais passariam a ser os seguintes:

Receitas e Despesa 2013 2014 2015

Receitas R$ 12.882.732,36 R$ 15.358.071,32 R$ 17.904.863,41

Despesas R$ 3.235.552,78 R$ 3.193.709,62 R$ 2.940.231,88

Percentual
despesa/Receita

25,11% 20,79% 16,42%

Nota-se que, neste terceiro cenário, o percentual mínimo de aplicação de 25% da arrecadação na
implantação, manutenção e gestão da própria unidade, previsto no inciso I do artigo 35 da Lei nº
9.985/2000, foi atendido para o exercício de 2013, mas não foi atendido nos exercícios de 2014
e 2015.

Em  um  quarto  cenário,  poderiam  ser  incluídas  como  despesa  aplicada  na  implantação,
manutenção e gestão do Parque a folha de pagamentos dos servidores que atuam no Parque
(analistas  ambientais,  técnicos  ambientais,  entre  outros).  No  período  correspondente  aos
exercícios de 2013 a 2015, o valor bruto correspondente à folha de pagamento dos servidores
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lotados no Parque Nacional  do Iguaçu foi  de R$ 4.487.415,24.  Nesse cenário,  os valores  e
percentuais passariam a ser os seguintes:

Receitas e Despesa 2013 2014 2015

Receitas R$ 18.415.190,76 R$ 21.725.943,64 R$ 26.265.341,79

Despesas R$ 4.554.959,62 R$ 4.569.103,39 R$ 4.732.846,51

Percentual
despesa/Receita

24,74% 21,03% 18,02%

Nota-se  que  o  percentual  mínimo  de  aplicação  de  25%  da  arrecadação  na  implantação,
manutenção e gestão da própria unidade, previsto no inciso I do artigo 35 da Lei nº 9.985/2000,
também não foi atendido. Seria atendido, se o valor correspondente ao arrendamento do Hotel
não fosse computado como receita.

Entretanto, a despesa com folha de pagamentos dos servidores do Parque, em princípio, não
compõe o rol de despesas elegíveis para fins de cálculo do percentual de aplicação.

Nos  cenários  apresentados,  a  Unidade  ainda  apresenta  dificuldades  para  atender  à  previsão
contida no normativo.

Em um quinto cenário, poderiam ainda ser incluídas despesas relacionadas a alguns contratos
celebrados e pagos diretamente pelo órgão central do ICMBio, mas cujos serviços são prestados
a todas as unidades do órgão, inclusive ao Parque Nacional do Iguaçu, como por exemplo os
contratos  de  manutenção  e  abastecimento  de  veículos,  prestação  de  serviços  postais,
fornecimento  de  serviços  de  internet,  fornecimento  de  material  de  consumo (expediente)  e
alimentação  (água,  café,  etc.),  prestação  de  serviços  de  telefonia  móvel,  fornecimento  de
passagens aéreas, serviços de telefonia via provedor de internet, etc. Ressalte-se que não foi
possível identificar a parcela do valor a ser apropriada como despesa do Parque.

Há ainda a atuação da UAAF Foz do Iguaçu que auxilia o Parque na sua gestão, principalmente
naquilo que se refere à administração financeira. Esse “auxílio”, em princípio, é mensurável
financeiramente.

Ressalte-se que, embora o percentual mínimo previsto no normativo não tenha sido atingido, os
valores aplicados no Parque correspondem aos previstos em seu orçamento e são suficientes
para  a  manutenção da  Unidade,  embora  em alguns  momentos  possam ser  transferidos  com
atraso pelo órgão central.
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Manifestação da Unidade Examinada: 

Por meio do Ofício nº  203/2016-UAAF-FI/DIPLAN/ICMBio,  de  21 de outubro  de 2016,  a
Chefia da UAAF Foz do Iguaçu manifestou a concordância com o inteiro teor do apontamento.

Análise do Controle Interno: 

Diante da concordância da unidade examinada em relação ao apontamento contido no campo
‘fato’, a análise do Controle Interno consta registrada no referido campo.

Recomendações:

Recomendação  1: Que  a  Unidade  promova  estudos  visando  a  identificar  os  percentuais
efetivamente  aplicados  nas  unidades  de  conservação  do  Grupo  de  Proteção  Integral  que
arrecadam recursos mediante a cobrança de taxa de visitação e/ou outras rendas decorrentes de
arrecadação, serviços e atividades da própria unidade, ressaltando a necessidade de projeção de
um  provável  aumento  na  arrecadação  no  médio  prazo  decorrente  de  novas  licitações,  e
encaminhe cópia desses estudos à CGU.

Recomendação 2: Caso os estudos indiquem que os percentuais  aplicados nas  unidades de
conservação não estão adequados à previsão contida no artigo 35 da Lei nº 9.985/2000, que a
Unidade apresente à CGU as providências adotadas com vistas a cumprir o comando contido no
referido normativo ou a propor alterações no normativo visando a adequá-la às situações reais.

(…) 

2.1.12. Atraso na transferência de recursos financeiros para o pagamento das despesas do
Parque.

Fato: 

A arrecadação  financeira  decorrente  da  remuneração  ao  ICMBio  em função  da  exploração
econômica  do  Parque  Nacional  do  Iguaçu  no  período  de  janeiro  a  maio  de  2016  foi  de
R$11.804.828,39.

Quando dos trabalhos de auditoria (junho/2016), foram analisados dados do Siafi e identificado
que a UAAF Foz do Iguaçu havia liquidado despesas relacionadas a todas as suas unidades
vinculadas no valor de R$ 1.388.564,01 até abril/2016 (mês fechado), das quais somente R$
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135.499,75 tinham sido pagas, em função de falta de transferência de recursos financeiros pelo
órgão central. Desses totais, as despesas liquidadas relacionadas ao Parque Nacional do Iguaçu
(UG 443619) correspondiam a R$ 192.163,91, das quais somente R$16.416,81 haviam sido
pagas.

Embora o valor da arrecadação do Parque seja superior a oito vezes a despesa liquidada
pela UAAF Foz do Iguaçu, o órgão central não havia disponibilizado recursos suficientes
para o pagamento dessas despesas, o que pode comprometer o funcionamento de todas as
unidades vinculadas à UAAF, por falta de serviços de segurança, limpeza, água, energia
elétrica, telefone, etc., bem como encarecer esses serviços devido a pagamento de multas e
juros. (grifo nosso)

Ressalte-se que, além de o percentual mínimo da arrecadação do Parque não ter sido aplicado na
implantação, manutenção e gestão do próprio Parque, nos exercícios de 2013 a 2015, houve a
inscrição  de  restos  a  pagar  da  UAAF  Foz  do  Iguaçu,  nos  valores  de  R$  693.030,00,
R$2.040.898,15 e R$ 4.029.726,89 respectivamente, dos quais R$ 247.829,18, R$ 345.934,00 e
R$ 928.073,15, respectivamente, correspondiam a despesas atribuídas ao Parque Nacional do
Iguaçu.

Manifestação da Unidade Examinada: 

Por meio do Ofício nº  203/2016-UAAF-FI/DIPLAN/ICMBio,  de  21 de outubro  de 2016,  a
Chefia da UAAF Foz do Iguaçu manifestou a concordância com o inteiro teor do apontamento.

Análise do Controle Interno: Diante da concordância da unidade examinada em relação ao
apontamento  contido  no  campo  ‘fato’,  a  análise  do  Controle  Interno  consta  registrada  no
referido campo.

Recomendações:

Recomendação 1: Considerando que o valor da arrecadação do Parque é consideravelmente
superior à despesa liquidada pela UAAF Foz do Iguaçu, que a Unidade disponibilize recursos
suficientes para o pagamento das despesas de forma tempestiva, visando a não comprometer o
funcionamento de todas as unidades vinculadas à UAAF, bem como a não encarecer os serviços
devido a pagamento de multas e juros.

(…) 
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3. Consolidação de Resultados

No período correspondente ao período de janeiro de 2013 a maio de 2016, a arrecadação do
Parque Nacional do Iguaçu decorreu da execução concomitante de seis Contratos de Concessão,
um Contrato de Arrendamento e de cobranças esporádicas de taxas de filmagens comerciais.
Ressalte-se que os recursos financeiros decorrentes desses contratos são depositados na conta
única do tesouro, mediante Guia de Recolhimento da União, vinculado à Unidade Gestora – UG
ICMBio, UG/Gestão: 443032/44207.

Nesse período, foram registrados 4.349.837 visitantes pagantes no Parque Nacional do Iguaçu,
gerando um faturamento bruto de R$ 429.171.195,29 às empresas concessionárias do qual R$
52.684.345,45 corresponderam à remuneração do ICMBio. Além disso, nesse mesmo período,
houve ainda a arrecadação referente ao Contrato de Arrendamento do Hotel das Cataratas, no
valor de R$ 24.132.229,13, e à locação para filmagens, no valor de R$ 44.730,00, totalizando
R$ 76.861.304,58 de arrecadação.

Considerando que a vigência dos principais Contratos de Concessão expira até novembro de
2020  e  que  vários  dos  investimentos  realizados  pelos  atuais  concessionários  permanecerão
utilizáveis após o final da vigência dos contratos, visualiza-se a oportunidade de realizar um
Estudo de Viabilidade Econômica que permita rever os percentuais de remuneração do ICMBio,
já que os investimentos pelas concessionárias tendem a ser menores, ou até mesmo que permita
a alteração na formatação da remuneração ao ICMBio em alguns Contratos.

Visualiza-se também a conveniência e a oportunidade de iniciar uma eventual atualização do
Plano de Manejo do Parque Nacional do Iguaçu, de revisar o Programa de Revitalização do
Parque  com  vistas  a  definir  os  possíveis  investimentos  a  serem  realizados  pelos  futuros
concessionários. Normalmente, a atualização do Plano de Manejo, a realização de Estudo de
Viabilidade Econômica, a revisão do Plano de Revitalização são procedimentos que demandam
tempo,  pela  complexidade  e  por  envolver  atores  de  várias  esferas  de  governo  e  de  vários
poderes,  bem  como  da  sociedade  organizada  e  de  especialistas  de  áreas  diversas,  e  se
configuram em documentos que servirão de base para a elaboração do Termo de Referência para
as próximas licitações.

Quanto  à  atuação  dos  fiscais  de  contrato,  os  mesmos  realizam  a  fiscalização  ou
acompanhamento em relação ao cumprimento ou não dos encargos da concessionária, porém,
em relação ao faturamento das concessionárias, que normalmente é a base para a remuneração
do ICMBio, não há um acompanhamento permanente pelos fiscais, em função da inviabilidade
decorrente da falta de recursos humanos disponível para realizar tal tarefa e em função de outras
situações específicas.
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As  soluções  visualizadas  para  a  questão  da  verificação  da  fidedignidade  das  informações
constantes dos relatórios de faturamento dependem de um estudo de viabilidade econômica,
baseado em dados históricos de faturamento e em projeções futuras, para definir, quando das
próximas licitações, percentuais adequados de remuneração do ICMBio e a melhor opção entre
manter  a  formatação  atual;  contratar  recursos  humanos  em quantitativo  suficiente  para  um
acompanhamento permanente; dividir os objetos dos atuais contratos em vários contratos, por
loja  ou  por  lote,  segregando  os  que  demandam  mais  ou  menos  recursos  humanos  para
acompanhamento; retomar a execução de alguns objetos; ou até mesmo, alterar a formatação e
passar a ser remunerado por um valor mensal pré-definido e reajustável temporariamente, como
já ocorre com o Contrato de Arrendamento do Hotel das Cataratas.

Quanto ao cumprimento pelo ICMBio da previsão contida no artigo 35 da Lei Federal nº
9.985/2000, foram apresentados alguns cenários que demonstram a dificuldade da Unidade
em cumpri-la. Essa dificuldade decorre da falta de definição normativa do que efetivamente
deve ou pode ser considerado como receita, bem como quais despesas podem ser consideradas
elegíveis para fins do cálculo. (grifo nosso)

Embora as dificuldades  para atingir  o percentual  mínimo previsto no normativo,  os  valores
aplicados no Parque correspondem aos previstos em seu orçamento e são suficientes para a
manutenção da Unidade, embora em alguns momentos tenham sido transferidos com atraso pelo
órgão central. Em relação a esse atraso,  não se demonstra razoável que uma Unidade cuja
arrecadação  seja  muito  superior  às  suas  despesas  e  que  possua  uma  legislação  que
determine a aplicação de um percentual de sua arrecadação na própria unidade corra o
risco  de  descontinuidade  de  serviços  e  de  pagamento  de  juros  e  multas  por  falta  de
pagamento. (grifo nosso)

Instado pelo MPF a se manifestar sobre o Relatório da

CGU, em 06/12/2017 o Chefe do Parque Nacional do Iguaçu informou que

(fls. 108 a 109):

Em atenção ao Ofício nº 1363/2016, nº 1706/2016 e nº 198/2017 – referentes à instrução do
inquérito civil nº 1.25.003.014346/2014-44, informamos, conforme solicitado.

a) Diante  do  contido  na  Nota  Técnica  nº  07/2016/DIPLAN/ICMBio  e  item  2.1.1.4  do
Relatório  de  Demandas  Externas  nº  00217.001365/2012-68  da  CGU,  os  percentuais
mínimos do artigo 35, I da Lei 9985/2000 foram respeitados?
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A partir da análise dos documentos referidos, manifestamos entendimento, salvo melhor juízo,
de que os percentuais mínimos que trata o artigo 35, I, da Lei nº 9985/2000  não foram
respeitados.  Observando/comparando  as  tabelas  apresentadas  no  item 2.1.1.4-  Relatório  de
Demandas  Externas  nº  00217.001365/2012-68-CGU  observa-se  considerável  diferença  nos
percentuais de execução de recursos neste Parque. Entende-se que a primeira tabela apresenta
valores executados de todas as fontes; por sua vez, na segunda tabela, somente a execução de
recursos de origem na fonte 250, arrecadação própria. É nosso entendimento que o artigo 35
em questão se refere a percentuais  de execução com origem específica na arrecadação
própria da Unidade. (grifo nosso)

b) Nos anos 2013, 2014 e 2015 e primeiro semestre de 2016, os percentuais mínimos do
artigo 35, I, da Lei 9985/2000 foram atendidos?

Seguindo o mesmo raciocínio, entendemos, salvo melhor juízo, que os percentuais mínimos do
artigo 35, I, da Lei 9985/2000 referente aos anos 2013, 2014, 2015 e 2016 ainda não foram
devidamente atendidos. (grifo nosso)

(…) 

Em resumo, relativamente ao período de 01/01/2008 a

30/05/2016,  nos  dois  inquéritos  civis  que  servem de  base  à  presente

demanda, o MPF apurou que o ICMBio e a União não cumpriram o que

determina o art. 35, inc. I, da Lei nº 9.985/2000, pois:

- relativamente ao período de 01/01/2008 a 31/12/2014,

existe  um saldo superavitário de R$ 14.577.731,46 (quatorze milhões,

quinhentos e setenta e sete mil, setecentos e trinta e um reais e quarenta

e seis centavos)  de recursos para serem aplicados na fonte 50, cujo

crédito  no  orçamento  do  Parque  Nacional  do  Iguaçu  depende  de

autorização da União (Ministério de Meio Ambiente);
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- relativamente ao período de 01/01/2015 a 30/05/2016,

no comparativo entre os recursos que foram depositados na conta única

do  tesouro,  mediante  Guia  de  Recolhimento  da  União,  vinculado  à

Unidade Gestora – UG ICMBio, UG/Gestão: 443032/44207, e os recursos

de empenhos liquidados pela UAAF Foz do Iguaçu, correspondentes às

despesas  apropriadas  como  sendo  do  Parque  Nacional  do  Iguaçu

(UG/Gestão: 443619/44207), o  percentual mínimo de 25% dos recursos

obtidos  mediante  a  cobrança  de  taxa  de  visitação  e  outras  rendas

decorrentes de arrecadação, serviços e atividades do Parque Nacional do

Iguaçu não foi aplicado na própria unidade;

-  a  obrigação  prevista  no  art.  35,  inc.  I,  da  Lei  nº

9.985/2000,  é  de  trato  sucessivo e  a  “inadimplência”  do  ICMBio  e  da

União tem se protraído no tempo.

Observe-se  que,  embora  não  se  tenha  apurado  a

“quantia certa” da diferença a menor relativa ao período de 01/01/2015 a

30/05/2016,  e das prestações sucessivas vencidas e vincendas depois

dessa  data,  a  indeterminação  do  valor  não  impede  o  seu  pedido  na

presente demanda, uma vez que o valor da condenação depende de ato

que deve ser  praticado pelo  réu,  qual  seja,  a  informação dos  valores

aplicados nas competentes fontes orçamentárias.
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Por fim, cabe referir que o desrespeito à aplicação de

percentuais mínimos da receita gerada pelo Parque Nacional do Iguaçu

em investimentos na própria unidade de conservação não é fato novo,

pois  a  infração  à  lei  já  foi  causa  de  pedir  da  ação  civil  pública  nº

1994.70.02.011397-3/PR (e-Proc 5008205-31.2017.4.04.7002).

A  ação  foi  proposta  em  1994  pelo  Instituto  Mater

Nature, Instituto de Estudos Ambientais, pedindo a condenação do IBAMA

a  cumprir  a  Lei  n.°  7.875/1988,  Código  Florestal,  que  determinava  o

repasse de 50% no mínimo da receita obtida com os ingressos cobrados

no Parque Nacional do Iguaçu à própria unidade de conservação.

Em abril de 1997 o MPF assumiu o polo ativo, obtendo,

em grau  de  apelação,  a  condenação  do  IBAMA  “a  repassar  50% da

arrecadação  do  Parque  Nacional  do  Iguaçu,  durante  o  período  de

novembro de 1989 a julho de 2000”.

A decisão transitou  em julgado em 26 de agosto  de

2009 e a parte incontroversa da condenação, relativa ao principal, já foi

executada mediante a conversão em renda à União de um precatório no

valor de R$ 29.911.450,53, cuja aplicação no Parque Nacional do Iguaçu

está sendo acompanhada pelo MPF.
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Portanto,  constata-se  que,  mesmo  após  ter  sido

condenado anteriormente, o ICMBio (que substituiu o IBAMA na gestão

das  unidades  de  conservação  federais),  é  recalcitrante  no

descumprimento da lei, pois não implementou as medidas administrativas

para  o  repasse  periódico  (anual)  dos  percentuais  mínimos  a  serem

aplicados no Parque Nacional do Iguaçu.

Diante da omissão do ICMBio e da União em destinar

regularmente (anualmente)  os valores em questão,  o MPF pede tutela

jurisdicional  para  que  os  réus  sejam condenados  ao  cumprimento  da

obrigação prevista no art. 35, inc. I, da Lei nº 9.985/2000.

Salienta-se que, para que o art. 35 da Lei nº 9.985/2000

seja  cumprido,  tanto  com  relação  às  parcelas  vencidas,  quanto  com

relação  às  parcelas  vincendas,  são  necessárias  medidas  de  caráter

administrativo e orçamentário sob atribuição da União (Ministério do Meio

Ambiente), o que justifica a legitimidade passiva do ente federal.

2. DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS

2.1.  Da  aplicação  dos  recursos  financeiros  em  desacordo  com  o

artigo 35, inc. I, da Lei nº 9.985/2000.
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O artigo 225 da Constituição Federal dispõe que “todos

têm direito  ao meio  ambiente  ecologicamente equilibrado,  bem de uso

comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao

Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e de preservá-lo

para as presentes e futuras gerações”.

Assim, cabe ao Poder Público e à coletividade o dever

de defender e de preservar o meio ambiente para as presentes e futuras

gerações. 

A Lei  nº  9.985/2000  instituiu  o  Sistema  Nacional  de

Unidades de Conservação da Natureza e estabeleceu critérios e normas

para a criação, implantação e gestão das unidades de conservação. 

Em seu artigo 35, a Lei dispõe:

Art. 35. Os recursos obtidos pelas unidades de conservação do

Grupo  de  Proteção  Integral  mediante  a  cobrança  de  taxa  de

visitação e outras rendas decorrentes de arrecadação, serviços e

atividades da própria unidade serão aplicados de acordo com os

seguintes critérios:

I - até  cinquenta por cento, e não menos que vinte e cinco por

cento,  na  implementação,  manutenção  e  gestão  da  própria

unidade; 
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Como é cediço,  o Parque Nacional  do Iguaçu é uma

Unidade  de  Conservação  do  Grupo  de  Proteção  Integral,  portanto,  tal

dispositivo a ele se aplica.

O  não  cumprimento  do  dispositivo  supramencionado

traz enormes prejuízos ao  Parque Nacional  do Iguaçu,  sobretudo  pelo

valor  significativo  que  não  vem  sendo  aplicado  na  preservação  e  na

melhoria da estrutura da unidade de conservação.

Outrossim,  não  se  deve  olvidar  o  interesse  maior

existente,  porquanto  envolve  matéria  de  ordem ambiental,  e,  por  esse

motivo, os valores em questão devem ser repassados ao Parque Nacional

do Iguaçu justamente para  que  a  unidade de conservação,  dotada  de

atributos bióticos e abióticos, estéticos e culturais, alcance sua finalidade

de proteção à diversidade biológica e promoção da sustentabilidade no

uso dos recursos naturais.

O  Parque  Nacional  do  Iguaçu,  criado  em 1939,  pelo

Decreto  N°  1.035,  abriga  o  maior  remanescente  de  floresta  Atlântica

(estacional semidecídua) da região sul do Brasil. O Parque protege uma

riquíssima  biodiversidade,  constituída  por  espécies  representativas  da

fauna e flora brasileiras, das quais algumas ameaçadas de extinção, como

onça-pintada  (Pantheraonca),  puma  (Puma  concolor),  jacaré-de-papo-

amarelo  (Caimanlatirostris),  papagaio-de-peito-roxo  (Amazona  vinacea),
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gavião-real  (Harpia  harpyja),  peroba-rosa  (Aspidospermapolyneutron),

ariticum  (Rolliniasalicifolia),  araucária  (Araucariaaugustifolia),  além  de

muitas outras espécies de relevante valor e de interesse científico.

Essa  expressiva  variabilidade  biológica  somada  à

paisagem singular de rara beleza cênica das Cataratas do Iguaçu, fizeram

do Parque Nacional do Iguaçu a primeira Unidade de Conservação do

Brasil  a  ser  instituída  como  Sítio  do  Patrimônio  Mundial  Natural  pela

UNESCO, no ano de 1986.

Unido pelo Rio Iguaçu ao Parque Nacional Iguazú, na

Argentina,  o  Parque  integra  o  mais  importante  contínuo  biológico  do

Centro-Sul da América do Sul, com mais de 600 mil hectares de áreas

protegidas e outros 400 mil em florestas ainda primitivas, responsabilidade

ímpar para ações conjuntas entre brasileiros e argentinos nos esforços de

preservação deste tão importante patrimônio mundial.

A cada ano, o Parque Nacional do Iguaçu bate recordes

em número de visitantes. Neste ano, de janeiro a setembro,  1.351.604

pessoas ingressaram no Parque. Nos doze meses do ano passado, foram

contabilizados 1.788.922 ingressos no Parque Nacional do Iguaçu. 

Apesar de o número de visitantes aumentar ano após

ano, a CGU constatou que a aplicação de recursos no Parque, além de

não obedecer  ao percentual  mínimo previsto em lei,  tem diminuído ao
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longo  do  tempo  e  –  o  que  é  ainda  mais  grave  –  que  o  ICMBio  não

disponibiliza recursos suficientes para o pagamento de todas as despesas

do  Parque  Nacional  do  Iguaçu,  cujo  funcionamento  já  esteve

comprometido  por  atraso  no  pagamento  de  serviços  básicos,  como

segurança, limpeza, água, energia elétrica, telefone, etc.

Além de sua magnitude, o Parque Nacional do Iguaçu

possui  “autossustentabilidade  econômica”,  pois  o  valor  de  sua

arrecadação  é  no  mínimo  oito  vezes  maior  que  a  totalidade  de  sua

despesa.

Diante  dessa  realidade,  é  inadmissível  o

descumprimento da lei, gerando risco de descontinuidade de serviços de

uma unidade de conservação cuja arrecadação é muito superior às suas

despesas. 

Há  de  se  entender  que  o  legislador,  ao  prever  um

percentual  mínimo  de  aplicação  de  recursos  na  própria  unidade  de

conservação, objetivava garantir um mínimo de retorno às unidades com

grande volume de  arrecadação.  Obviamente,  uma grande arrecadação

demanda  serviços,  adequadas  estruturas,  manutenção,  serviços

terceirizados  e  muitas  outras  atividades  de  manejo  e  administração,

necessitando  de  recursos  mínimos  de  custeio  que  possam  garantir  a
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qualidade  da  unidade  em  nível  de  correspondência  aos  serviços  que

promovem a referida arrecadação.

Com relação às receitas referidas no artigo 35 da Lei nº

9.985/2000, a determinação do que sejam receitas obtidas por meio de

atividades próprias da unidade de conservação, é dada pelo Ementário de

Classificação das Receitas Orçamentárias da União, na definição sobre a

Fonte 50 – recursos próprios não-financeiros:

Fonte – 50 – Recursos Próprios Não-Financeiros

Fonte composta por recursos não-financeiros que têm origem no

esforço próprio de arrecadação de entidades da Administração

Pública.  Esses recursos têm trânsito  obrigatório  pela conta  do

Tesouro  Nacional  e  retornam  às  unidades  de  origem  ou  aos

fundos por elas geridos. 

Portanto,  classificam-se  na  fonte  50,  as  receitas

provenientes  de  todos  os  contratos  celebrados  entre  o  ICMBio  para

aproveitamento econômico do Parque Nacional do Iguaçu, resumidos no

quadro abaixo:

COLAR  O  QUADRO  DA  FL.  3  DO  RELATÓRIO

IMPRESSO
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Por oportuno,  para reforçar  a legitimidade passiva da

União, cabe referir  que, em consonância com as normas estabelecidas

pelo Tesouro Nacional, em especial as contidas na Instrução Normativa

STN nº 4, de 30 de agosto de 2004, as movimentações financeiras pelas

Unidades Gestoras da Administração Pública Federal, inclusive Fundos,

Autarquias, Fundações, e outras entidades integrantes do Sistema SIAFI,

na modalidade "on-line", devem ocorrer mediante a utilização da Conta

Única do Tesouro Nacional. A citada Instrução assim dispõe:

Art.  1º A Conta Única do Tesouro Nacional,  mantida no Banco

Central  do  Brasil,  tem  por  finalidade  acolher  as

disponibilidades financeiras da União a serem movimentadas

pelas  Unidades  Gestoras da  Administração  Pública  Federal,

inclusive  Fundos,  Autarquias,  Fundações,  e  outras  entidades

integrantes do Sistema Integrado de Administração Financeira do

Governo Federal-SIAFI, na modalidade "on-line".

(…)

Art.  3º  A movimentação  de  recursos  da  Conta  Única será

efetuada por  meio  de  Ordem  Bancária-OB,  Guia  de

Recolhimento da União-GRU,  Documento de Arrecadação de

Receitas  Federais-DARF,  Guia  da  Previdência  Social-GPS,

Documento de Receita de Estados e/ou Municípios-DAR, Guia do

Salário  Educação-GSE,  Guia  de  Recolhimentodo  FGTS  e  de

Informações da PrevidênciaSocial-GFIP, Nota de Sistema-NS ou
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Nota  de  Lançamento-NL,  de  acordo  com  as  respectivas

finalidades.

Nesse  sentido,  é  importante  esclarecer  que  a

internalização  de  recursos  na  Conta  Única  do  Tesouro  relativos  a

Recursos Próprios, decorrentes de arrecadação a favor das autarquias, é

efetuada  mediante  recolhimento  por  meio  de  GRU  –  Guia  de

Recolhimento da União.

Ou  seja,  antes  de  serem  destinadas  ao  Parque,  as

receitas são recolhidas no caixa geral da União, que só posteriormente

destina (deveria destinar, mas não destina) a renda por meio de crédito

orçamentário. 

Por  fim,  cabe  reforçar  que  os  réus  não  aplicaram  o

percentual mínimo de recursos previsto em lei  desde 01/01/2008 até a

presente data, lapso temporal que deve ser abrangido pela condenação,

incluídas as parcelas que “vencerem” no curso do processo,  enquanto

durar  a  obrigação,  conforme  preconiza  o  artigo  323  do  Código  de

Processo Civil.

Assim, em se tratando de obrigação de trato sucessivo

e pedido genérico, o valor da condenação deverá ser calculado em fase

de  liquidação  de  sentença,  nos  termos  do  artigo  509  do  Código  de

Processo Civil.
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3. DOS PEDIDOS

Ante  o  exposto,  o  MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

requer:

a)  O recebimento da petição inicial, e a designação de

audiência de conciliação/mediação prevista no artigo 334 do Código de

Processo Civil;

b) A citação dos réus para que, querendo, apresentem

contestação no prazo legal;

c)  Ao  final,  a  procedência  dos  pedidos,  a  fim  de

condenar os réus às seguintes obrigações de fazer:

c.1) à previsão, no orçamento do Parque Nacional do

Iguaçu,  de  receita  classificada  na  fonte  50,  do  valor  resultante  da

aplicação  do  percentual  de  25%  (vinte  e  cinco  por  cento)  sobre  o

montante da cobrança de taxa de visitação e outras rendas decorrentes

de arrecadação,  serviços  e  atividades da própria  unidade,  relativos  ao

período de  01/01/2008 até  a  presente  data,  incluídas as  parcelas que

“vencerem” no curso do processo, enquanto durar a obrigação;1

1 Relativamente ao período de 01/01/2008 a 31/12/2014, já está determinada “quantia certa”,  pois o ICMBio
informou ao MPF a existência de um saldo superavitário de R$ 14.577.731,46 (quatorze milhões, quinhentos e
setenta e sete mil, setecentos e trinta e um reais e quarenta e seis centavos) de recursos para serem aplicados na
fonte 50, cujo crédito no orçamento do Parque Nacional do Iguaçu depende de autorização da União (Ministério
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c.2) à  adoção de todas as medidas administrativas e

orçamentárias necessárias à previsão anual (exercício a que se refere a

proposta,  nos  termos  do  art.  22,  III,  c,  da  Lei  nº  4.320/64),  no

orçamento do Parque Nacional do Iguaçu, de receita classificada na fonte

50, do valor resultante da aplicação do percentual de 25% (vinte e cinco

por cento) sobre o montante da cobrança de taxa de visitação e outras

rendas  decorrentes  de  arrecadação,  serviços  e  atividades  da  própria

unidade, previstas para o exercício em se elabora a proposta (art. 22, III,

b, da Lei nº 4.320/64);2

d) Em caso de descumprimento da obrigação de fazer,

requer a cominação de multa diária ou de outras medidas que assegurem

a obtenção da tutela pelo resultado prático equivalente;

e)  A dispensa do pagamento das custas, emolumentos

e outros encargos, em vista do disposto no artigo 18 da Lei n º 7347/85, e

condenação dos réus aos ônus da sucumbência;

f) Por derradeiro, requer a produção de todos os meios

de prova em direito admitidas, especialmente a prova documental contida

no Inquérito Civil n. 1.25.003.009004/2012-41.

do Meio Ambiente), sendo necessária apenas sua atualização monetária. 
2 Em se tratando de obrigação de trato sucessivo e pedido genérico, o valor da condenação deverá ser calculado

em fase de liquidação de sentença, nos termos do artigo 509 do Código de Processo Civil. 
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Dá-se a causa o valor  de  R$ 14.577.731,46 (catorze

milhões, quinhentos e setenta e sete mil, setecentos e trinta e um reais e

quarenta e seis centavos). 3

Termos em que,

Pede deferimento.

Foz do Iguaçu/PR, datado e assinado digitalmente.

Daniela Caselani Sitta

Procuradora da República

3 Valor referente ao período de 01/01/2008 a 31/12/2014, já determinado como “quantia certa”.
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