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I - RELATÓRIO

1. Trata-se de demanda oriunda da Secretaria de Áreas Protegidas e Ecoturismo, por meio do
DESPACHO Nº 4174/2021-MMA (Sei 0684146), que solicita a apreciação de minuta de Protocolo de
Intenções “que entre si celebram o Ministério do Meio Ambiente e a Empresa Carrefour” (Sei 0684400).

 
2. A finalidade do referido Protocolo de Intenções será a conjugação de esforços entre as
futuras partes signatárias para promover a efetividade do Programa Adote 1 Parque, que será criado por
decreto presidencial, conforme exposto pela citada Secretaria.

 
3. Consta no referido Despacho:

 
Assunto: Protocolo de intenção - Programa Adote um Parque

Ao Senhor Consultor Jurídico,

Faço referência ao documento Protocolo (0684145), que trata da minuta de Protocolo de
Intenção a ser celebrado entre o Ministério do Meio Ambiente e a empresa Carrefour, no
âmbito do Programa Adote 1 Parque, para informar que a Secretária de Áreas Protegidas
opina favoravelmente a assinatura do mencionado documento, na medida em que este
encontra-se alinhado com as diretrizes do Programa Adote 1 Parque, cuja minuta de
Decreto já obteve parecer favorável da Consultoria Jurídica deste Ministério do Meio
Ambiente, consignado na Nota n. 00249/2020/CONJUR-MMA/CGU/AGU (0611833).
Outrossim, encaminhamos os autos do presente processo, para análise e manifestação.     

Atenciosamente,

 

André Pitaguari Germanos

SECRETÁRIO

 
 

4. Em síntese, é o relatório.
 
II - APRECIAÇÃO JURÍDICA
 

5. Inicialmente, convém ressaltar que não cabe a este órgão jurídico adentrar nos aspectos
relativos à conveniência e à oportunidade da prática dos atos administrativos, que estão reservados à
esfera discricionária do administrador público legalmente competente. Tampouco, compete à
Consultoria Jurídica examinar questões de natureza eminentemente técnica.

 
6. No que se refere ao Protocolo de Intenções, cabe destacar que esse ato administrativo é
um instrumento jurídico utilizado para documentar o compromisso de intenções
manifestadas entre as partes celebrantes, que visa à formalização de desejos dos partícipes
para consecução de determinado objeto específico.

 
7. Nesse sentido, o Tribunal de Contas da União reconhece a juridicidade do referido
instrumento. Segundo o TCU (Memorando-Circular nº 004/2009/Segepres), Protocolo de Intenções é um
"instrumento relativo à cooperação entre órgãos firmado previamente à celebração de
acordo. Contempla intenções almejadas no âmbito da cooperação pactuada cuja articulação
ainda não evoluiu para atribuições plenamente definíveis em acordo. A celebração de protocolo
de intenções previamente à assinatura de acordo deve ser efetivada, quando couber, em função das
necessidades detectadas ao longo das tratativas acerca da cooperação".

 



8. Na presente análise, verifica-se que a minuta de Protocolo de Intenções estabelece de
forma expressa o interesse do Carrefour de participar do Programa Adote 1 Parque que será criado por
decreto presidencial.

 
9. Cabe ressaltar que a minuta desse decreto já foi apreciada pela Procuradoria Federal
Especializada do ICMBio e por esta Consultoria Jurídica, que se manifestaram no sentido de sua
legalidade e juridicidade, conforme se pode constatar no NUP 02000004722/2020-11. Atualmente essa
minuta de decreto está no âmbito da Casa Civil da Presidência da República.

 
10. Ainda nesse mesmo Protocolo de Intenções o Carrefour "declara a sua pretensão de adotar,
dentre as unidades de conservação federais localizadas na Amazônia Legal, a Reserva Extrativista Lago
do Cuniã, situada no Estado de Rondônia, por meio do aporte de recursos financeiros limitado a uma
despesa anual de R$ 3.793.850,00 (três milhões, setecentos e noventa e três mil e oitocentos e
cinquenta reais)".

 
11. Nesse documento as partes atestam que não haverá a assunção de qualquer
responsabilidade em decorrência de sua assinatura.

 
12. Essa previsão está alinhada com a natureza jurídica do Protocolo de Intenções, tendo em
vista que esse ato só busca registrar propósitos comuns entre os partícipes, logo, caso
desejem estabelecer obrigações futuras, devem constar de documento próprio e distinto do

Protocolo de Intenções.[1]

 
13. Como é sabido, o Protocolo de Intenções não possui força vinculante, não criando
direitos ou obrigações entre os celebrantes. As ações que venham a se desenvolver em
decorrência desse instrumento necessitam de formalização jurídica que estabelecerá as suas
condições específicas, descrições de tarefas, prazos de execução e demais requisitos
definidos em instrumento legal a ser celebrado entre as partes.

 
14. O Protocolo de Intenções sob exame propõe-se a criar o ambiente institucional para a futura
formalização de instrumento jurídico específico entre as partes envolvidas, estabelecendo o
compromisso de que os partícipes buscarão "conjugar esforços para promover a efetividade do
Programa Adote 1 Parque” a ser criado por decreto presidencial. Esse instrumento que poderá ser
celebrado após a assinatura desse Protocolo de Intenções  será o ato administrativo que
efetivamente produzirá os efeitos jurídicos no que se refere aos direitos e as responsabilidades das
partes ao que nele for pactuado, conforme exposto no item anterior. 

 
15. De acordo com a minuta de decreto, em anexo, que trata da criação do citado Programa,
analisada no NUP 02000004722/2020-11, serão estabelecidas regras procedimentais que deverão ser
observadas antes da formalização do termo de doação, como, p.ex., a publicação de edital de
chamamento público e os requisitos mínimos que devem constar no citado termo. Esse procedimento de
formalização do termo de doação seguem as mesmas diretrizes traçadas no âmbito do Decreto n. 9.764,
de 11 de abril de 2019, alterado pelo Decreto n. 10.314, de 6 de abril de 2020, que dispõe sobre o
recebimento de doações de bens móveis e de serviços de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado
pelos órgãos e pelas entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional.

 
16. Constata-se na própria minuta de Protocolo de Intenções a necessidade de que as partes
observem as regras dispostas na Lei nº 9.985, de 2000, e no decreto que criará o Programa denominado
“Adote 1 Parque”. Infere-se, portanto, que a assinatura desse documento ocorrerá por ocasião da
solenidade de lançamento do referido Programa a ser realizada na Presidência da República no dia 9 de
fevereiro de 2021, conforme informação fornecida por contato telefônico pelo Secretário de Áreas
Protegidas e Ecoturismo. 

 
17. Dessa forma, faz-se mister a realização de ajuste redacional nos trechos da minuta de
Protocolo de Intenções que fazem referência ao " Decreto nº XXXXX", sugerindo a seguinte redação em
substituição: "(...) CONSIDERANDO a relevância do Programa Adote 1 Parque a ser criado em decreto
presidencial; (...) CONSIDERANDO que será de exclusiva competência e responsabilidade do ICMBio a
integral e correta implementação e execução das ações que venham a ser estabelecidas no Termo de
Doação e no Plano de Trabalho, cabendo ao Carrefour exclusivamente a doação e repasse dos recursos
financeiros que fomentarão essas ações, observado o disposto na Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000,
no decreto presidencial a ser publicado e demais regulamentações aplicáveis; e (...) O MINISTÉRIO DO
MEIO AMBIENTE e o CARREFOUR resolvem celebrar o presente Protocolo de Intenções, com a finalidade
de conjugar esforços para promover a efetividade do Programa Adote 1 Parque a ser criado em decreto
presidencial. (...) O CARREFOUR reafirma o seu compromisso com a preservação do meio ambiente e
manifesta desde já o seu interesse em participar do citado Programa, nos termos previstos no decreto
presidencial a ser publicado e neste Protocolo de Intenções."

 
18. Logo, todas as normas legais e infralegais pertinentes ao futuro ato jurídico que poderá ser
celebrado em decorrência do citado Protocolo deverão ser observadas para a sua formalização. Isso
porque, o protocolo de intenções, ao não estabelecer direitos e obrigações, não poderá afastar
exigências legais impostas pelo ordenamento jurídico.

 
19. Verifica-se também que a minuta de Protocolo de Intenções, ora em análise, está
fundamentada na Lei nº 9.985, 18 de julho de 2000, que, no seu art. 5º, inciso IV, preconiza, em suas



diretrizes, a busca pelo "apoio e a cooperação de organizações não-governamentais, de organizações
privadas e pessoas físicas para o desenvolvimento de estudos, pesquisas científicas, práticas de
educação ambiental, atividades de lazer e de turismo ecológico, monitoramento, manutenção e outras
atividades de gestão das unidades de conservação".

 
20. Outro ponto importante a ressaltar é o fato de que a minuta de Protocolo de Intenções, in
casu, não envolve repasse de bens e/ou valores, afastando assim a exigência prevista no § 1º do art.
116 da Lei nº 8.666, de 1993.

 
21. Ainda, como o protocolo de intenções não possui forma definida em lei, não se constata
qualquer irregularidade na minuta em apreciação.

 
22. Nesse diapasão, portanto, nada impede que o Ministério do Meio Ambiente e a Empresa
Carrefour celebrem o vertente Protocolo de Intenções, desde que, como já observado, este ato tenha
por finalidade tão somente dar maior solenidade às intenções firmadas pelas partes.

 
III - CONCLUSÃO
 

23. Ante o exposto, concluo que não existe nenhum óbice legal, formal ou material, à
celebração do vertente Protocolo de Intenções.

 
24. Por fim, encareço ao apoio a juntada da minuta de decreto do denominado Programa Adote
1 Parque, bem como as manifestações jurídicas da PFE/ICMBio e desta Consultoria Jurídica exaradas no
NUP 02000004722/2020-11. Além disso, solicito também o ajuste redacional previsto no item 17 deste
Parecer e inserção da qualificação deste Ministério que será representado pelo Senhor Ministro de
Estado do Meio Ambiente. Em seguida, encaminhem-se os autos à Secretaria de Áreas Protegidas e
Ecoturismo, para ciência e providências cabíveis, destacando a necessidade de inserção da qualificação
da Empresa Carrefour.

 
Brasília, 08 de fevereiro de 2021.
 

 
SÉRGIO EDUARDO DE FREITAS TAPETY

ADVOGADO DA UNIÃO
CONSULTOR JURÍDICO

 

 
 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br
mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 02000000731202113 e da chave de
acesso 54499eac

Notas

1. ^ PARECER Nº 0689-4.3.1/2012/MM/CONJUR/MP/CGU/AGU, item 9. PROCESSO Nº
05100.005965/2112-26. CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E GESTÃO.
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