
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República em São Paulo

Recomendação MPF/SP nº 60/2016

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL,  pelo  procurador  da

República  que  esta  subscreve,  no exercício  de suas  funções  constitucionais  e

legais, em especial o artigo 129, III, da Constituição Federal, e o artigo 5º, III, d,

e  V,  b,  da  Lei  Complementar  nº  75/93,  diante  do  apurado  nos  autos  nº

1.34.001.005260/2016-01, leva ao conhecimento do MINISTÉRIO DO MEIO

AMBIENTE, na pessoa do Ministro de Estado do Meio Ambiente, José Sarney

Filho, o seguinte:

CONSIDERANDO que ao Ministério Público incumbe a

defesa  da  ordem  jurídica,  do  regime  democrático  e  dos  interesses  sociais  e

individuais  indisponíveis,  e  que  o  Ministério  Público  tem  como  funções

institucionais  a  promoção  do  inquérito  civil  e  da  ação  civil  pública  para  a

proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses

difusos  e  coletivos,  nos  termos  dos  arts.  127,  caput,  e  129,  II  e  III,  da

Constituição Federal e art. 5º da Lei Complementar nº 75/73;

CONSIDERANDO que,  conforme  o  art.  129,  II,  da

Constituição  Federal,  é  função  institucional  do  Ministério  Público  zelar  pelo

efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos
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direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a

sua garantia;

CONSIDERANDO que  cabe  ao  Ministério  Público  a

expedição  de  recomendações,  visando  à  melhoria  dos  serviços  de  relevância

pública, bem como o respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe

promover, fixando prazo razoável para a adoção das providências cabíveis (art.

6º, XX, LC nº 75/93);

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 que incumbe ao Instituto Brasileiro do

Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) o exercício do

poder de polícia ambiental; a execução das ações da Política Nacional do Meio

Ambiente no âmbito federal, especialmente relativas 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

emanadas  do  Ministério  do  Meio  Ambiente;  bem  como  executar  as  ações

supletivas  de  competência  da  União,  de  conformidade  com  a  legislação

ambiental vigente (art. 2º, I, II e III, Lei nº 7.735/89);
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CONSIDERANDO que  às  Superintendências  compete  a

coordenação,  o  planejamento,  a  operacionalização e  a execução das  ações do

IBAMA, em âmbito estadual, bem como a supervisão técnica e administrativa

das Gerências Executivas e das Unidades Avançadas localizadas nas áreas de sua

jurisdição (art. 18, Decreto nº 6.099/07); 

CONSIDERANDO que  as  nomeações  para  cargos

públicos, ainda que em comissão, devem observar os princípios constitucionais

de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (art. 37, CF);

CONSIDERANDO a portaria nº 286, de 18.jul.2016, do

Ministro  de  Estado  do  Meio  Ambiente  Interino,  Marcelo  Cruz,  publicada  no

Diário Oficial da União, Seção 2, na data de 19.jul.2016, nomeando VANESSA

DAMO OROSCO, CPF nº 297.560.698-21, para exercer o cargo em comissão de

Superintendente  do  Instituto  Brasileiro  do  Meio  Ambiente  e  dos  Recursos

Naturais Renováveis, no Estado de São Paulo;

CONSIDERANDO que o artigo 5º,  parágrafo único,  do

Anexo I do Decreto nº 6.099, de 26.abr.2007, prevê que os cargos em comissão

da  estrutura  regimental  do  IBAMA  serão  providos,  preferencialmente,  por

servidores públicos dos quadros de pessoal dos órgãos integrantes do SISNAMA;

CONSIDERANDO  que  as  agências  reguladoras  e  as

empresas estatais exigem que seus dirigentes tenham experiência comprovada de,

no mínimo, 10 anos na área de atuação da respectiva instituição, tendo em vista a

necessidade de alto conhecimento técnico;
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CONSIDERANDO que  a  Associação dos  Servidores  da

Carreira de Especialista em Meio Ambiente e do Plano Especial de Cargos do

Ministério  do  Meio  Ambiente  –  ASIBAMA  relatou,  nos  autos  do  IC  nº

1.34.001.005260/2016-01,  diversas  irregularidades  cometidas  pela

Superintendente VANESSA DAMO OROSCO, dentre as quais (a) ter autorizado

o acesso de pessoas sem qualquer vínculo com o IBAMA às dependências da

Superintendência em São Paulo, permitindo-lhes a utilização de equipamentos e

salas,  a condução de reuniões e o livre acesso a processos,  documentos,  rede

interna de computadores, servidores de dados e outras informações privilegiadas;

(b) usar continuamente o carro oficial, em desacordo com o Decreto nº 8541/15,

além  de  usá-lo  para  atividades  alheias  aos  interesses  da  instituição;  (c) ter

causado a  paralisação do andamento  dos  processos  administrativos,  incluindo

julgamento de autos de infração e anuências de Mata Atlântica (que possuem

prazos acordados com a CETESB); (d) ter realizado reuniões com interessados e

empresas sem acompanhamento de servidores;  (e) ter se ausentado diariamente

em todos os períodos matutinos da semana; (f) ter proibido o uso de celular em

seu gabinete, sendo os aparelhos retidos com a secretária; e  (g) ter contratado,

como  secretária,  sua  ex-assessora  de  imprensa  na  Assembleia  Legislativa  do

Estado  de  São  Paulo,  cabo  eleitoral  nas  suas  campanhas  políticas  e  de  sua

família;

CONSIDERANDO que veio à tona a possibilidade de que

VANESSA DAMO poderia utilizar a estrutura do IBAMA para “fazer campanha”

em favor de seu marido, José Carlos Orosco Jr., então candidato a vice-prefeito

de Mauá/SP, sendo certo que após a impugnação de sua candidatura, a mãe de

VANESSA, Alaíde Damo, passou a figurar como candidata da vice-prefeita;
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CONSIDERANDO que  tal  possibilidade  ganha  reforço

pelo fato de VANESSA ser presidente, neste Estado, do PMDB Mulher, sendo

certo que o PMDB integra a coligação que dá suporte a candidatura de Atila

Jacomussi, que disputa o segundo turno da eleição para prefeito de Mauá/SP.

CONSIDERANDO,  ainda,  que  VANESSA  DAMO

OROSCO foi declarada inelegível até 2020 nas ações de investigação judicial

eleitoral nos  584-49 e 582-79, conforme vv. decisões proferidas pelo E. Tribunal

Regional Eleitoral de São Paulo, já transitadas em julgado, por abuso de poder

econômico e  uso  indevido  dos  meios  de  comunicação social  nas  eleições  de

2012; 

CONSIDERANDO  que,  em  razão  da  inelegibilidade,

VANESSA DAMO OROSCO não está em pleno gozo dos seus direitos políticos,

o que obsta a assunção de cargo público, nos termos do artigo 5º, II, da Lei nº

8.112/90; 

CONSIDERANDO que,  para além da expressa previsão

legal  acima  indicada,  o  princípio  da  moralidade,  insculpido  no  art.  37  da

Constituição  Federal,  revela  a  absoluta  inadequação  da  nomeação  de  pessoa

condenada pela Justiça Eleitoral, por abuso de poder econômico e uso indevido

dos meios de comunicação social durante campanha eleitoral, para o exercício do

cargo mais relevante na estrutura do IBAMA no Estado de São Paulo;

CONSIDERANDO que o princípio da eficiência, também

expressamente acolhido pelo art. 37 da Constituição Federal, resta afrontado pelo

fato  de  VANESSA DAMO  OROSCO,  conquanto  registre  ter  realizado  pós-
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graduação lato sensu em Gestão Ambiental e também algumas outras atividades

relacionadas ao meio ambiente, nunca ter atuado diretamente em qualquer órgão

do SISNAMA e nem possuir conhecimentos técnicos e treinamento institucional

que a habilitem a julgar autos de infração, entre outras tarefas próprias do cargo;

CONSIDERANDO, por fim, que as notícias trazidas aos

autos pela ASIBAMA e acima sucintamente  relatadas  apenas confirmam essa

ameaça ao princípio da eficiência, na medida em que revelam a paralisação da

Superintendência e a preocupação de sua gestora com assuntos que nada têm a

ver com seu funcionamento, especialmente com a disputa eleitoral em curso na

cidade de Mauá/SP;

RESOLVE:

RECOMENDAR, nos termos do artigo 6º, inciso VII, b, e

inciso  XX,  da  Lei  Complementar  nº  75/93,  ao  Ministro  de  Estado  do  Meio

Ambiente que,  no exercício de suas  atribuições legais,  reveja a nomeação de

VANESSA DAMO OROSCO, para o cargo em comissão de Superintendente do

IBAMA no Estado de São Paulo,  tomando as  providências  necessárias  à  sua

exoneração, ante as considerações aqui contidas.

SOLICITA-SE, por fim, seja o subscritor informado sobre

as providências adotadas no prazo de 10 dias úteis, a teor do disposto no artigo

8º, inciso II, da Lei Complementar 75/93. 

Por fim, observa que o desatendimento desta recomendação

poderá importar a adoção das medidas judiciais cabíveis, para os fins de corrigir
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as  ilegalidades  constatadas  e  promover  as  responsabilidades  porventura

configuradas.

São Paulo, 17 de outubro de 2016

Adílson Paulo Prudente do Amaral Filho
Procurador da República
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