
Ref.: 
Inquérito Civil Público nº 1.12.000.000607/2017-70
Assunto: nomeação do novo Diretor-Presidente do IMAP, Bertholdo Dewes neto.

RECOMENDAÇÃO 15/2017 – MPF/PR/AP/GAPR4/ GAPR5 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelos Procuradores da República

signatários, no exercício da atribuição prevista no artigo 6º, inciso XX, da Lei Complementar

nº 75/93, com fundamento nas questões de fato e de direito a seguir delineadas e

CONSIDERANDO tratar-se o  Parquet  Federal de instituição permanente,

essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do

regime democrático,  dos  interesses  sociais  e  dos  interesses  individuais  indisponíveis,  nos

termos do art. 127 da Constituição da República e do art. 1º da Lei Complementar n.º 75/93;

CONSIDERANDO que  ao  Ministério  Público  incumbem  o  zelo  e  as

medidas necessárias para garantir o efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de

relevância pública aos direitos assegurados pela Constituição Federal, nos moldes do art. 129,

inciso II, da Constituição da República, e do art. 2º da Lei Complementar n.º 75/93;

CONSIDERANDO ser  função do Ministério  Público Federal  a  proteção

dos  interesses  individuais  indisponíveis,  difusos  e  coletivos,  relativos  ao  meio  ambiente

através  da  adoção  de  medidas  para  concretização  dos  direitos  constitucionalmente

assegurados,  nos termos do  art.  129,  incisos III e IX da Constituição Federal e  artigo 5º,

incisos I, III, “d”, “e”, V, “b”, VI, e artigo 6º, incisos VII, “b”, XIV, “f” e “g”, todos da Lei

Complementar nº 75/93;

CONSIDERANDO a  competência  do Ministério  Público  Federal  para  a

promoção do inquérito  civil  e  da  ação civil  pública,  como instrumentos  de  proteção dos

interesses indisponíveis, difusos e coletivos, consoante estabelecido no art. 6º, inciso VII, da

Lei Complementar n.º 75/93;
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CONSIDERANDO  a  competência  do  Ministério  Público  para  “expedir

recomendações, visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância pública, bem como

ao respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe caiba promover”, com a fixação de

prazo razoável para a adoção das providências cabíveis, consoante inciso XX do art. 6º da Lei

Complementar n.º 75/93 c/c artigo 4º, inciso IV, e artigo 23, ambos da Resolução 87/2006, do

CSMPF;

CONSIDERANDO que o art. 225 da Constituição Federal estabelece 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  preservá-lo  para  as  presentes  e  futuras  gerações,  de  modo  que  o  direito

constitucional  ao  meio  ambiente  equilibrado implica,  necessariamente,  no  correlato  dever

fundamental de atuação protetiva do meio ambiente pelos órgãos públicos;

CONSIDERANDO as atribuições do 4º  e 5º  Ofícios da Procuradoria da

República no Estado do Amapá para as questões ambientais e serviços públicos correlatos,

matérias afetas à 4ª (Meio Ambiente e Patrimônio Histórico e Cultural), nos termos do art. 13,

da Portaria PR/AP n.º 121/2013;

CONSIDERANDO que tramita na Procuradoria da República no Estado do

Amapá o  Inquérito Civil Público nº 1.12.000.607/2017-70, que tem por objeto  apurar a

regularidade  da  nomeação  do  novo  Diretor-Presidente  do  Instituto  do  Meio  Ambiente  e

Ordenamento Territorial do Estado do Amapá – IMAP, Bertholdo Dewes Neto;

CONSIDERANDO que a LC 140/2011 fixa as normas de cooperação entre

Estado e União nas ações relativas à proteção do meio ambiente e estabelece no art. 8º, inciso

XIII  que  cabe  ao  Estado  do  Amapá  “exercer  o  controle  e  fiscalizar  as  atividades  e

empreendimentos cuja atribuição para licenciar ou autorizar, ambientalmente, for cometida

aos Estados”;

CONSIDERANDO que  incumbe  ao  Instituto  do  Meio  Ambiente  e  de

Ordenamento  Territorial  do  Estado  do  Amapá  –  IMAP o  exercício  do  poder  de  polícia

ambiental  no  Estado  do  Amapá;  a  execução  das  ações  das  políticas  de  meio  ambiente,
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referentes  às  atribuições  estaduais,  ao  licenciamento  ambiental,  ao  controle  da  qualidade

ambiental,  à  autorização  de  uso  dos  recursos  naturais  e  à  fiscalização,  monitoramento  e

controle ambiental, observadas as diretrizes nacionais e estaduais em matéria ambiental;

CONSIDERANDO que ao IMAP  incumbe, ainda, coordenar e executar as

políticas  de ordenamento territorial  e  fundiárias  do estado do Amapá;  planejar  e executar

projetos  de  ordenamento  territorial,  regularização fundiária  e  meio  ambiente,  promover  o

assentamento e colonização rural; promover a sistematização dos assentamentos urbanos em

parceria com os municípios do Estado, executar projetos de transferência de terras do domínio

federal para o domínio do Estado; administrar, guardar e preservar terras de domínio estadual

seu uso sócioeconômico-ambiental e não entregues à responsabilidade de outros entes; bem

como licenciar, monitorar e fiscalizar as áreas de uso sócioeconômico-ambiental no Estado,

promover  os  procedimentos  administrativos  relativos  à  discriminação  de  terras  estaduais,

permutas,  as  desapropriações  e  conflitos  fundiários;  promover  a  aquisição  e  alienação de

terras de interesse do Estado; promover a concessão de títulos de domínio - provisórios e

definitivos, e exercer outras atribuições correlatas na forma a Lei e do Decreto  Estadual nº

1937, de 26/4/20071;

CONSIDERANDO que as nomeações para cargos públicos, ainda que em

comissão,  devem  observar  os  princípios  constitucionais  de  legalidade,  impessoalidade,

moralidade, publicidade e eficiência, nos termos do art. 37, da Constituição Federal;

CONSIDERANDO notícia  veiculada  pela  imprensa  local  que  informa a

nomeação de  BERTHOLDO DEWES NETO como Diretor-Presidente do Instituto de Meio

Ambiente e Ordenamento Territorial do Estado do Amapá – IMAP, o qual  exerce atividades

empresariais  no  ramo  madeireiro  e  agronegócio,  com  identificação  de  pessoas  jurídicas

relacionadas ao novo gestor e a essas atividades, inclusive, na  ENGEO DA AMAZÔNIA,

atuando em licenciamento ambiental e georreferenciamento;

CONSIDERANDO que o atual Diretor do IMAP é sócio da pessoa jurídica

AMBIENG CONSULTORIA AMBIENTAL EIRELI-ME, CNPJ 15.180.871/0001-01;

1 Disponível em: <http://www.imap.ap.gov.br/lista.php?cont=221&a=217>. Acesso em 26 abr 2017.
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CONSIDERANDO que o atual Diretor do IMAP é sócio da pessoa jurídica

DPZ ASSESSORIA FINANCEIRA E EMPRESARIAL LTDA – ME, CNPJ 17.599.519/0001-

30;

CONSIDERANDO que o atual Diretor do IMAP é sócio da pessoa jurídica

AGROPET COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS LTDA., CNPJ

24.484.968/0001-07;

CONSIDERANDO que o atual Diretor do IMAP é sócio da pessoa jurídica

CELBER  INÚSTRIA  E  COMÉRCIO  DE  ALIMENTOS  LTDA  –  EPP,  CNPJ

24.543.832/0001-12;

CONSIDERANDO que  o  ocupante  de  cargo  ou  emprego  no  Poder

Executivo deve agir  de modo a prevenir  ou a  impedir possível  conflito  de interesses  e a

resguardar informação privilegiada, sendo que a obrigação de evitar situações de conflito de

interesses  decorre  dos  princípios  inscritos  no  art.  37,  caput,  da  Constituição  Federal  e,

portanto, vincula todos os órgãos e entidades da Administração;

CONSIDERANDO que  há  nítido  conflito  entre  o  interesse  público  e  o

privado, que pode comprometer os interesses coletivos, bem como influenciar, de maneira

inadequada, o desempenho da função pública;

CONSIDERANDO a  possibilidade,  objetiva,  de  BERTHOLDO DEWES

NETO, no exercício do cargo de Direitor-Presidente do IMAP, influir em atos de gestão que

possam lhe beneficiar diretamente, o que configura situação de conflito de interesse;

CONSIDERANDO que  o  agente  público  que  praticar qualquer  ação ou

omissão  que  viole  os  deveres  de  honestidade,  imparcialidade,  legalidade,  e  lealdade  às

instituições incorre em improbidade administrativa, na forma do art. 11 da Lei nº 8.429, de 2

de junho de 1992, sem prejuízo de caracterizar, ainda, qualquer das condutas descritas nos

arts. 9º e 10 da mesma Lei;

CONSIDERANDO que  o  combate  ao  conflito  de  interesses  na

Administração Pública deve ser realizado prévia, concomitante e posteriormente ao exercício
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do cargo ou emprego público;

Resolve  RECOMENDAR  ao  Excelentíssimo  Senhor ANTÔNIO

WALDEZ GÓES DA SILVA, GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ que, diante das

circunstâncias objetivamente identificadas acima, as quais denotam a incompatibilidade da

nomeação com a moralidade administrativa e a existência de conflito de interesses, nos termos

do art. 37, da Constituição Federal:

I  –  torne  sem  efeito  o  ato  de  nomeação  do  Presidente  do  IMAP,

BERTHOLDO  DEWES  NETO,  CPF  n.  020.508.581-40,  para  exercer  o

cargo em comissão de Diretor-Presidente do Instituto do Meio Ambiente e

de Ordenamento Territorial do Estado do Amapá – IMAP, em caso de ainda

não haver ocorrido a posse e exercício no referido cargo;

II – exonere  BERTHOLDO DEWES NETO, CPF n.  020.508.581-40, do

cargo em comissão de Diretor-Presidente do Instituto do Meio Ambiente e

de Ordenamento Territorial do Estado do Amapá – IMAP; 

Requisita-se, no  prazo de 10 (dez) dias úteis, que informe sobre o acatamento ou

não de presente recomendação. Em caso positivo, deverá encaminhar documentos acerca das

providências adotadas no caso em tela.

Por fim, adverte que o desatendimento desta recomendação poderá importar a adoção

das medidas judiciais cabíveis, para os fins de corrigir as ilegalidades constatadas e promover

as respectivas responsabilidades porventura configuradas.

Macapá/AP, 26 de abril de 2017.

Joaquim Cabral da Costa Neto
Procurador da República

Everton Pereira Aguiar Araújo
Procurador da República
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