
REQUERIMENTO DE CRIAÇÃO DE CPI N°

(Dos deputados e deputadas Paulo Teixeira, Alessandro Molon, Marcelo Freixo,
Arlindo Chinaglia, Bohn Gass, Danilo Cabral, Wolney Queiroz, Talíria Petrone,

Renildo Calheiros, Joenia Wapichana, Enrico Misasi, Alencar Santana Braga, Leo de
Brito, Joseildo Ramos, Nilto Tatto e outros)

Requer  a  criação  de  Comissão  Parlamentar  de
Inquérito,  com  a  finalidade  de  investigar
denúncias  de omissões,  atos ilegais  e  infrações
supostamente cometidos pelo Ministro do Meio
Ambiente, Ricardo de Aquino Salles, desde que
assumiu o comando da pasta.

Sr. Presidente, 

Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do parágrafo 3° do artigo 58

da Constituição  Federal,  e  na  forma  dos  artigos  35  e  36  do  Regimento  Interno  da

Câmara dos Deputados, a criação de Comissão Parlamentar de Inquérito, pelo prazo de

120 dias, com a finalidade de investigar as seguintes denúncias de omissões, atos ilegais

e infrações possivelmente cometidos pelo Ministro do Meio Ambiente, o Sr. Ricardo de

Aquino Salles, desde que assumiu o comando da pasta, em razão: I – dos fatos narrados

na notitia criminis (PET 9595/2021) apresentada ao Supremo Tribunal Federal pelo ex-

superintendente da Polícia Federal no Estado do Amazonas, o Sr. Alexandre Saraiva, e

seus  possíveis  desdobramentos  diretamente  relacionados;  II  –  do  desmonte  da

fiscalização e desmatamento descontrolado, especificados por meio da Ação Direta de

Inconstitucionalidade por Omissão - ADO nº 542 que tramita no STF desde 2019, pela

omissão inconstitucional em adotar providências de índole administrativa para combater

o desmatamento na Amazônia, nos termos do art. 103, § 2°, da Constituição; III – do Sr.

Ricardo de Aquino Salles ter se encontrado com garimpeiros no mesmo momento em

que  ocorria  uma  operação  no  oeste  do  Pará  contra  garimpos  ilegais,  o  que  teria

motivado, no dia seguinte, a suspensão das operações por 2 dias, e, dessa forma, teria *C
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dado o tempo necessário para retirar/esconder o maquinário utilizado para devastar a

floresta, conforme noticiado pelo portal G1 em 06 de agosto de 2020; IV – do suposto

ato  de  improbidade  administrativa,  por  desvio  de  finalidade,  em virtude  do  uso  de

aeronaves  da Força  Aérea  Brasileira  (FAB) para  transportar  mineradores  ilegais  até

Brasília (DF) para uma reunião no Ministério do Meio Ambiente, no dia 6 de agosto,

quando, inicialmente,  as aeronaves haviam sido enviadas para Jacareacanga para ser

utilizada na Operação Verde Brasil 2, de combate a crimes ambientais e ao garimpo

ilegal na terra indígena dos Munduruku; e V - da omissão no que se refere à absoluta

inação do Ministério do Meio Ambiente no enfrentamento da catástrofe decorrente dos

incêndios  que  consumiram o  bioma  Pantanal  no  ano  de  2020,  conforme  Relatório

Bioma Pantanal da Comissão Externa destinada a acompanhar e promover  a estratégia

nacional  para  enfrentar  as  queimadas  em  biomas brasileiros–CEXQUEI, da Câmara

dos Deputados, de dezembro de 20201.

Os  recursos  financeiros  e  administrativos  necessários  ao

funcionamento desta  Comissão Parlamentar  de Inquérito  serão providos por dotação

orçamentária própria da Câmara dos Deputados.

JUSTIFICATIVA

É fundamental  que  esta  Casa  adote  as  medidas  necessárias  para  a

criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) a fim de investigar atos do

Sr.  Ricardo  de  Aquino  Salles  que  configuram  possíveis  condutas  atentatórias  aos

princípios  constitucionais  da  legalidade,  impessoalidade,  moralidade  e  eficiência,

incorrendo,  em tese,  na  prática  de  ato  de  gestão  ilegal,  ilegítimo,  antieconômico  e

infração à norma legal penal, com potencial de acarretar dano ao erário, decorrente de

ingerência indevida – a favor de supostos criminosos – em operação da Polícia Federal

que  objetiva  combater  a  extração ilegal  de  madeira  no Estado do Pará.   Tais  fatos

motivaram notícia crime2 apresentada pelo delegado de Polícia Federal Alexandre Silva

Saraiva  ao  Supremo  Tribunal  Federal  (STF),  apontando  os  fatos  supostamente

criminosos imputados ao ministro.

1 Disponível em: https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?
codteor=1949330&filename=Tramitacao-REL+1/2020+CEXQUEI. Acesso em 27 abr. 2021.
2  Disponível  em  https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/wp-
content/uploads/sites/41/2021/04/pfam_140420214740.pdf  . Acesso em 27/04/2021. *C
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A ministra  Cármen  Lúcia,  relatora  da  notícia  crime,  determinou  o

encaminhamento da notícia-crime apresentada pelo delegado Alexandre Saraiva para a

Procuradoria-Geral  da  República3,  justamente  porque,  segundo  a  Ministra  Cármen

Lúcia, os fatos narrados são de "gravidade incontestável e de descrição minudente de

aparente antijuridicidade de práticas relatadas", envolvendo "tema de significação maior

para a vida saudável do planeta, como é a questão ambiental".

Os fatos referidos na notícia crime, conforme se demonstrará ao longo do

presente  requerimento,  inserem-se  em  um  contexto  maior,  de  desregulação  e

desregulamentação das políticas ambientais pelo Ministro do Meio Ambiente, Ricardo

Salles, que a cada dia que passa aumenta a ameaça para o país e para a agenda global da

sustentabilidade.  Sua  antipolítica  ambiental  inclui  o  desmonte  das  instituições

ambientais  conquistadas pela  sociedade brasileira  ao longo das últimas décadas,  em

afronta à Constituição Federal e aos tratados e convenções internacionais de que o país

faz  parte, que estabelecem a obrigação de o poder público defender e preservar o meio

ambiente  para  a  presente  e  futuras  gerações.  São  inúmeros  seus  atos  de  omissão,

descumprimento de preceitos fundamentais, improbidade administrativa e toda sorte de

malfeitos praticados para solapar o marco legal da proteção ambiental do país. 

A condução da política ambiental do governo Bolsonaro pelo Ministro

Salles transformou o Brasil de protagonista ambiental no plano internacional em pária

global,  sendo denunciado em todas  as partes por  ter  aberto a  porteira  para o crime

ambiental.  O país está passando por constrangimentos nunca imaginados,  como, por

exemplo,  frente  a  recente  carta  enviada  ao  presidente  Joe  Biden  por  senadores  do

Partido Democrata dos Estados Unidos com o alerta sobre os efeitos nefastos da política

ambiental do governo brasileiro. 

No  âmbito  interno,  após  inúmeras  denúncias  e  fartas  evidências  de

ilegalidades e atos de conivência com o crime ambiental, o Ministro Ricardo Salles foi

alcançado por uma avassaladora notícia-crime movida pela Polícia Federal. Este é o

objeto  do  presente  requerimento.  Os  fatos  e  os  atos  denunciados  são  de  tamanha

gravidade que não podem ser negligenciados pelo parlamento brasileiro. O país está

frente a um verdadeiro escândalo de associação de um ministro de Estado com grupos

econômicos  investigados  e  acusados  pela  prática  de  crimes  ambientais  de  amplo

conhecimento da opinião pública, impondo-se a necessidade de uma atitude à altura por

3  Disponível  em  https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/wp-
content/uploads/sites/41/2021/04/7despacho_270420210934.pdf   . Acesso em 27/04/2021. *C
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parte do poder legislativo. Trata-se de um ministro que no lugar de exercer seu mandato

e  atribuições  legais,  coloca-se  a  serviço  da  devastação  ambiental  e  é  acusado  pela

Polícia Federal de proteger criminosos.

Dessa forma, a Comissão Parlamentar de Inquérito que ora se propõe tem

por fato determinado a investigação, em profundidade e extensão, da responsabilidade

do Ministro Ricardo Salles em relação aos crimes que lhe são imputados pela notícia-

crime  apresentada  ao  Supremo Tribunal  Federal,  que  configuram prática  de  ato  de

gestão ilegal, ilegítimo, antieconômico e infração à norma legal penal, com potencial de

acarretar  dano  ao  erário,  decorrente  de  ingerência  indevida  –  a  favor  de  supostos

criminosos – em operação da Polícia Federal que objetiva combater a extração ilegal de

madeira  no Estado do Pará,  além de  outros  fatos  narrados  no decorrer  do presente

requerimento. 

Dos fatos narrados na notícia-crime apresentada ao Supremo Tribunal Federal

Em 14 de abril, o então superintendente da Polícia Federal no Estado

do Amazonas, o Sr. Alexandre Saraiva – à frente de inquéritos policiais que apuram

crimes ambientais graves naquele estado – encaminhou ao Supremo Tribunal Federal,

ao Ministério Público Federal, e à Direção-Geral da Polícia Federal uma notícia-crime

detalhando o cometimento de crimes por parte do Ministro do Meio Ambiente, o Sr.

Ricardo Salles.

Além do Ministro, também foram denunciados o Senador Telmário

Mota (Pros/RR) e o Presidente do Ibama, Eduardo Bim, “com o escopo de demonstrar

interferências indevidas … pela prática, em tese, dos crimes previstos no artigo 69 da

Lei 9605/98, art. 321 do Código Penal e artigo 2º, § 1º. da lei 12.850/2013 no âmbito

da  Operação  HANDROANTHUS  –  GLO  (2020.00121686)  da  Polícia  Federal,

Superintendência  Regional  no  Amazonas,  responsável  pela  apreensão  recorde  de

aproximadamente  200.000  m3  (duzentos  mil  metros  cúbicos)  de  madeira  em  toras

extraídas ilegalmente por organizações criminosas … além disso, há fortes indícios de

terem incorrido no tipo penal de advocacia administrativa (art. 321 do CP), consistente

em 'patrocinar,  direta  ou  indiretamente,  interesse  privado perante  a  administração

pública,  valendo-se  da  qualidade  de  funcionário’,  assim  como  de  embaraçarem

investigação  de  infração  penal  que  envolva  organização  criminosa  –  operação

androanthus – GLO (art. 2o. § 2o da 1o., da Lei n. 12.850/20130”. 
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Na referida notícia crime, o delegado Alexandre Saraiva sustenta que

“em razão da magnitude dos resultados, apreensão de madeiras com valor estimado

em R$ 129.176.101,60 (CENTO E VINTE E NOVE MILHÕES, CENTO E SETENTA E

SEIS  MIL,  CENTO  E  UM  REAIS  E  SESSENTA  CENTAVOS),  o  setor  madeireiro

iniciou a formação de parcerias com integrantes do Poder Executivo, podendo-se citar

o Ministro do Meio Ambiente RICARDO SALLES e o Parlamentar TELMÁRIO MOTA

(PROS),  no intento de causar  obstáculos  à investigação de crimes ambientais  e de

buscar  patrocínio  de  interesses  privados  e  ilegítimos  perante  a  Administração

Pública”.

Afirma ser “possível verificar a existência de diversas fraudes nas

permutas feitas entre o Instituto de Terras do Pará (ITERPA) e os ora detentores, na

medida em que não há qualquer participação dos titulares definitivos originais das

áreas licitadas na Gleba Altamira VI nos contratos, apenas uma breve citação. Não há,

ainda,  documentação  adicional  referente  ao  processo  de  licitação  original  nem os

respectivos  títulos  definitivos  expedidos,  impossibilitando  a  conferência  dos  dados

listados”.

A  atuação  do  ministro  do  Meio  Ambiente,  na  sequência  dos

acontecimentos, revela um total descolamento das atribuições do cargo que exerce, que

deveria se pautar pela defesa do meio ambiente e pela fiscalização de atividades ilegais

que  resultam em dano  ao  patrimônio  ambiental  brasileiro.  Ao  contrário  do  que  se

esperava da atuação do ministro, ele vem atuando, segundo narrado na notícia crime, em

defesa dos interesses dos madeireiros que realizaram as extrações ilegais e criminosas.

É  o  que  se  depreende  da  peça  apresentada  ao  Supremo  Tribunal

Federal.  Em um trecho da notícia  crime, o delegado Alexandre Saraiva aduz que o

Ministro do Meio Ambiente, “mesmo amparado por farta investigação conduzida pela

POLÍCIA  FEDERAL  –  isto  é,  órgão  de  segurança  pública  vocacionada  produzir

investigações imparciais –, resolveu adotar posição totalmente oposta, qual seja, de

apoiar  os  alvos,  incluindo,  dentre  eles,  pessoa  jurídica  com  20  (vinte)  Autos  de

Infração  Ambiental  registrados,  cujos  valores  das  multas  resultam  em

aproximadamente  R$  8.372.082,00 (OITO MILHÕES,  TREZENTOS E SETENTA E

DOIS MIL E OITENTA E DOIS REAIS) – OFÍCIO Nº 57/2021/SR/PF/AM (anexo).

Junto  a  esta,  outros  alvos  foram submetidos  ao  poder  de  polícia  ambiental,  tendo

contra eles 18 (dezoito) autos de infração”.

O delegado também afirma que “o Min. RICARDO SALLES realiza

defesa pública de madeireiros investigados na Operação Handroanthus. De início, foi

empreendida  reunião  entre  ministros  e  parlamentares  para  realizar  a  defesa  dos

interesses  dos  madeireiros.  Segundo  o  Ministro:  'o  governo  recebeu  através  dos
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ministérios da Justiça, Secretaria de Governo e Meio Ambiente um grupo de senadores

e deputados acompanhados de proprietários. Eles cobraram uma resposta rápida. É

obrigação do governo encontrar resposta célere'. Além de participar deste ato solene,

conferindo apoio aos alvos, o Ministro RICARDO SALLES esboçou críticas ferrenhas à

investigação a que nem sequer teve acesso: não tem sentido a gente não ter resposta

conclusiva depois de cem dias de apreensão do material declarou apoio incondicional

aos alvos ao defender que as informações dos empresários são 'coerentes de não haver

a propagada ilegalidade'.”

Argumenta, em continuidade, que “o Ministro do Meio Ambiente, na

tentativa  de  pressionar  o andamento  das  investigações,  sem ter  qualquer  poder  de

gerência  sob a POLÍCIA FEDERAL, que se submete à pasta do MINISTÉRIO DA

JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA,  ‘deu um prazo  de  uma semana para que  os

peritos  apresentem  os  laudos  em  relação  à  documentação’,  desconsiderando  a

complexidade da atividade, como se tivesse expertise sobre a atuação de um Perito

Criminal Federal”.

Consta  também  da  notícia-crime  que:  “o  Presidente  do  IBAMA,

EDUARDO  FORTUNATO  BIM,  subordinado  a  um  controle  finalístico  direto  do

Ministério do Meio Ambiente, encaminhou o OFÍCIO N° 360/2021/GABIN ao Diretor-

Geral da Polícia Federal, requerendo ‘o envio das peças de informação, incluídos os

documentos  técnicos/periciais,  que  embasam  a  operação  e  as  apreensões’  da

OPERAÇÃO HANDROANTHUS – GLO (ofício anexo). Este requerimento veio logo

após  o  Ministro  do  Meio  Ambiente  criticar  as  apreensões  realizadas  pela

Superintendência Regional da Polícia Federal no Amazonas, o que leva a crer ser o ato

de comunicação oficial  o  meio  utilizado para ter  acesso às  investigações  e,  assim,

buscar  desacreditá-las.  O  IBAMA,  desde  o  início  da  operação,  manteve-se  inerte,

desinteressado  em  exercer  seus  poderes  de  polícia  ambiental,  o  que  desperta  a

existência  de  interesses  escusos,  provavelmente  a  mando  do  Ministro  do  Meio

Ambiente”.

Conclui, por fim, que  “diante de todos estes elementos informativos

colhidos  em  fontes  abertas  na  internet,  assim  como  por  Processo  Administrativo

Público em tramitação no SEI da POLÍCIA FEDERAL, resta patente que o Ministro

RICARDO DE AQUINOS SALLES, o SENADOR TELMÁRIO MOTA o Presidente do

IBAMA EDUARDO BIM, de forma consciente e voluntária, e em unidade de desígnios,

dificultam a ação fiscalizadora do Poder  Público  no  trato  de questões  ambientais,

assim  como  patrocinam,  direta,  interesses  privados  (de  madeireiros)  e  ilegítimos

perante  a  administração  pública,  valendo-se  de  suas  qualidades  de  funcionários

públicos, caracterizando os tipos penais dos artigos 69 da Lei n° 9.605/1998 e 321 do
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Código  Penal,  além  de  integrarem,  na  qualidade  de  braço  forte  do  Estado,  de

embaraçarem investigação de infração penal  que  envolva  organização criminosa –

OPERAÇÃO HANDROANTHUS – GLO (art. 2°, § 1°, da Lei n° 12.850/2013).

Conforme  transcrito,  são  três  as  condutas  penais  tipificadas  nos

diplomas legais citados pelo delegado Alexandre Saraiva na notícia crime, que precisam

ser investigadas por esta Casa: 1) obstar ou dificultar a ação fiscalizadora do Poder

Público no trato de questões ambientais; 2) patrocinar, direta ou indiretamente,

interesse  privado  perante  a  administração  pública,  valendo-se  da qualidade  de

funcionário; e 3) promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por

interposta  pessoa,  organização  criminosa  com  o  objetivo  de  obter,  direta  ou

indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações

penais  de  crimes  de  receptação  qualificada  e  crimes  ambientais  com  caráter

transnacional). Dada a gravidade e o fato de serem imputadas à autoridade máxima

encarregada da proteção do meio ambiente nacional,  atentam frontalmente contra os

princípios  constitucionais  informativos  da  administração  pública  da  legalidade,

impessoalidade,  moralidade  e  eficiência,  não  sendo necessários  grandes  esforços  de

argumentação para concluir que a situação clama pela imprescindível investigação de

uma Comissão Parlamentar de Inquérito.

Afinal,  são  reiteradas  as  denúncias  contra  o  ministro  Ricardo  de

Aquino  Salles  pelo  desmonte  da  política  ambiental  brasileira,  mediante  o

enfraquecimento dos órgãos de proteção e fiscalização do meio ambiente a partir do ano

de  2019.  São  conhecidas  as  ações  da  sua  gestão  de  desestruturação  normativa;

desestruturação  dos  órgãos  de  transparência  e  participação;  desestruturação

orçamentária dos órgãos ambientais; a desestruturação fiscalizatória, que ocorreu pelo

desmonte  da  fiscalização  ambiental;  burocratização  das  atividades  de  fiscalização;

nomeações de chefias sem critérios técnicos e mora em sua definição; exonerações de

servidores, dentre outras denúncias. Como exemplo destas tantas denúncias contra o

ministro  Ricardo  Salles,  podemos  citar  o  que  consta  da  ação4 de  improbidade

administrativa, movida pelo Ministério Público Federal, ainda em 2020, perante a 8ª

Vara de Justiça federal.

A  notícia  crime,  objeto  deste  requerimento  de  CPI,  também

ensejou  uma representação5 do  subprocurador  do  Ministério  Público  junto  ao  TCU

(Tribunal de Contas da União), Lucas Rocha Furtado, para que “seja adotada medida

cautelar no sentido de se determinar à Casa Civil da Presidência da República que

4  Conforme íntegra da ação civil pública disponível no site do Ministério Público 
Federal do Distrito Federal, acessada em 27/04/2021: http://www.mpf.mp.br/df/sala-
de-imprensa/docs/aia-salles-1
5  Disponível em https://static.poder360.com.br/2021/04/representacao-salles-tcu-
15abr2021.pdf   . Acesso em 28/04/2021. *C
D2
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adote  as  medidas  necessárias  para  afastar  temporariamente  de  suas  funções  o  Sr.

Ricardo de Aquinos Salles, até que o Tribunal decida sobre o mérito da questão. Isso

porque estão evidentemente presentes, neste caso, o fumus boni iuris e o periculum in

mora,  traduzidos  na  aludida  afronta  à  legislação  aplicável  à  matéria,  no  risco  de

ineficácia de tardia decisão de mérito e no fundado receio de que a manutenção do

referido gestor à frente da pasta pode retardar ou dificultar a realização da apuração

dos  fatos  ora  questionados,  causar  novos  danos  ao  meio  ambiente  (patrimônio

público), interferir indevidamente na Operação HANDROANTHUS – GLO, da Polícia

Federal,  bem  como  inviabilizar  a  cobrança  das  multas  decorrente  de  infração

ambiental acima comentadas. Faz-se presente, no meu entender, a hipótese normativa

do art. 44 da Lei nº 8.443/1992”.

Para  contextualizar  de  forma  ainda  mais  detalhada  o  presente

requerimento,  seguem  abaixo  a  descrição  de  outras  condutas  relacionadas  ao  fato

principal. 

Da aliança com madeireiros ilegais 

Foi apresentado pelo ex superintendente da Polícia Federal

no Amazonas, Alexandre Saraiva – à época, à frente de inquéritos policiais que apuram

crimes  ambientais  graves  naquele  estado  –  notícia  crime  encaminhada  ao  STF,  ao

Ministério  Público  Federal  e  à  direção-geral  da  Polícia  Federal,  detalhando  o

cometimento  de  crimes  por  parte  do  ministro  do  Meio  Ambiente  Ricardo  Salles.

Momento em que o acusa de praticar advocacia administrativa, organização criminosa,

obstrução de investigação ambiental e favorecimento de madeireiros.

A  petição  (notícia-crime)  protocolada  no  STF  traz  farta  e  robusta

fundamentação,  totalizando  41  páginas  de  importantes  acusações  e  provas.  Após

contextualizar  a  situação  das  terras  de  onde  foi  extraída  ilegalmente  a  madeira,

supostamente derivada de grilagem por omissões dos órgãos ambientais do estado, o

Superintendente da Polícia Federal no Amazonas aduz, in verbis: 

“Espera-se,  assim, que,  ao se  deparar com omissão de órgão

ambiental estadual, o Ministério do Meio Ambiente, por meio

de seu controle finalístico sobre instituições da Administração

Indireta a ele vinculado, convoque o IBAMA e o ICMBio para,
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no exercício de seu poder de polícia ambiental, lavrarem autos

de infração e instaurarem procedimentos administrativos.  (...)

No entanto, esta atitude não foi adotada pelo Gestor Máximo da

Pasta  Ambiental,  Min.  RICARDO  SALLES,  no  âmbito  da

Operação HANDROANTHUS – GLO. Mesmo amparado por

farta investigação conduzida pela POLÍCIA FEDERAL – isto é,

órgão de segurança pública vocacionada produzir investigações

imparciais  –,  resolveu adotar  posição totalmente oposta,  qual

seja, de apoiar os alvos, incluindo, dentre eles, pessoa jurídica

com 20 (vinte) Autos de Infração Ambiental registrados, cujos

valores  das  multas  resultam  em  aproximadamente  R$

8.372.082,00 (OITO MILHÕES, TREZENTOS E SETENTA E

DOIS  MIL  E  OITENTA  E  DOIS  REAIS)  –  OFÍCIO  Nº

57/2021/SR/PF/AM  (anexo).  [1]  Junto  a  esta,  outros  alvos

foram submetidos ao poder de polícia ambiental, tendo contra

eles  18  (dezoito)  autos  de  infração.[2]  Com efeito,  além de

omitir-se  de  exercer  seu  poder  de  polícia  ambiental,

dificultando  ação  de  fiscalização  ambiental,  patrocina

diretamente interesses privados (de madeireiros investigados) e

ilegítimos  no  âmbito  da  Administração  Pública,  como

demonstrar-se-á no próximo tópico. Consoante já pontuado, o

Min. RICARDO SALLES realiza defesa pública de madeireiros

investigados  na  Operação  Handroanthus.  De  início,  foi

empreendida  reunião  entre  ministros  e  parlamentares  para

realizar  a  defesa  dos  interesses  dos  madeireiros.  Segundo  o

Ministro: O governo recebeu através dos ministérios da Justiça,

Secretaria de Governo e Meio Ambiente um grupo de senadores

e deputados acompanhados de proprietários. Eles cobraram uma

resposta  rápida.  É  obrigação  do  governo  encontrar  resposta

célere.  Além de participar deste ato solene,  conferindo apoio

aos  alvos,  o  Ministro  RICARDO  SALLES  esboçou  críticas

ferrenhas  à  investigação  a  que  nem  sequer  teve  acesso:

Outrossim, declarou apoio incondicional aos alvos ao defender

que  as  informações  dos  empresários  são  “coerentes  de  não

haver  a  propagada  ilegalidade”.  Cabe  destacar,  aqui,  que  o

próprio Ministro reconhece não ter conhecimento aprofundado

da investigação, o que demonstra desrespeito aos princípios da *C
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impessoalidade,  da  supremacia  do  interesse  público  e  da

indisponibilidade. Isso porque, ao invés de apoiar investigação

criminal desempenhada por órgão público vocacionado a este

mister, por força da Constituição Federal (art. 144), sinalizou

sua preferência ao lado de empresários responsáveis por grave

degradação  ambiental.  Sobre  isso,  justificou:  Não  entrei  em

detalhes da investigação. O que me parece é que as informações

[dos  empresários]  são  bastante  coerentes  de  não  haver  a

propagada ilegalidade. Mas não estou fazendo juízo de valor. A

nossa  posição  é  que  não  pode  ter  insegurança  jurídica.  Em

verdadeiro exercício de juízo de valor, o que denota mais uma

vez predileção injustificada a  pouco mais  de uma dezena de

investigados  em  detrimento  da  comunidade  local,  regional,

nacional  e  internacional  (todas  potenciais  vítimas  do

desmatamento ilegal e implacável da Amazônia), o Ministro foi

contrário  ao  posicionamento  da  POLÍCIA  FEDERAL  de

qualificar  os  investigados  como  integrantes  de  organização

criminosa.  De  forma  parcial  e  tendenciosa,  comportando-se

como  verdadeiro  advogado  da  causa  madeireira  (um

contrassenso com a função pública por ele exercida), relatou: A

presunção  no  setor  público  quando  há  documentos  é  de

legalidade.  No  momento  em  que  eles  levam  a  escritura  de

propriedade da área, os planos de manejo, as autorizações para

cortes,  a  presunção  é  de  legalidade  e  não  de  que  seja  uma

grande organização criminosa.  Não me parece que é  o caso.

Recebemos  hoje  [quarta-feira]  na  presença  da  imprensa,  da

Polícia Federal, do Ibama, do ICMBio e da secretaria do Pará os

proprietários  das  áreas,  que  apresentaram  documentos.  O

engenheiro  florestal  responsável  pelos  planos  de  manejo

assinou  uma  declaração  atestando  a  veracidade  dos

documentos.  Isso não é uma atitude comum a um grupo que

pode ser chamado de organização criminosa. O argumento de a

simples apresentação de documentos gerar, por si só, presunção

de legalidade é  uma interpretação equivocada e incompatível

com os princípios de Direito Administrativo”. 
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Assim o Delegado Saraiva concluiu sua peça: 

“Diante  de  todos  estes  elementos  informativos  colhidos  em

fontes  abertas  na  internet,  assim  como  por  Processo

Administrativo  Público  em  tramitação  no  SEI  da  POLÍCIA

FEDERAL,  resta  patente  que  o  Ministro  RICARDO  DE

AQUINOS SALLES e o SENADOR TELMÁRIO MOTA, de

forma  consciente  e  voluntária,  e  em  unidade  de  desígnios,

dificultam a ação fiscalizadora do Poder  Público no trato de

questões ambientais, assim como patrocinam, direta, interesses

privados (de madeireiros) e ilegítimos perante a administração

pública,  valendo-se  de  suas  qualidades  de  funcionários

públicos, caracterizando os tipos penais dos artigos 69 da Lei n°

9.605/1998  e  321  do  Código  Penal,  além de  integrarem,  na

qualidade  de  braço  forte  do  Estado,  organização  criminosa

orquestrada  por  madeireiros  alvos  da  OPERAÇÃO

HANDROANTHUS – GLO com o objetivo de obter, direta ou

indiretamente,  vantagem  de  qualquer  natureza,  mediante  a

prática de infrações penais de crimes de receptação qualificada

e crimes ambientais com caráter transnacional (art. 2°, caput, da

Lei n° 12.850/2013).”

Em  razão  da  gravidade  dos  fatos,  o  Ministério  Público  ofereceu

representação contra o Ministro Salles ao Tribunal de Contas da União, com pedido

cautelar,  com fundamento  na  notícia-crime apresentada  pela  Polícia  Federal.  O MP

junto ao TCU requereu medida cautelar para que o Tribunal determine à Casa Civil da

Presidência  da  República  o  afastamento  do  Ministro  Salles  de  suas  funções,  até  a

decisão do mérito da questão. Segundo trechos da representação, o MP reitera a prática

criminosa do Ministro Ricardo Salles, conforme trecho abaixo transcrito: 

“Feita essa contextualização, prossigo esta representação no que

concerne aos supostos atos do Sr. Ricardo Salles que, a meu

ver,  merecem  a  devida  avaliação  por  parte  do  Tribunal  de

Contas da União, por se configurarem em possíveis condutas

atentatórias  aos  princípios  constitucionais  da  legalidade,

impessoalidade,  moralidade e eficiência,  incorrendo,  em tese,
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na prática de ato de gestão ilegal,  ilegítimo, antieconômico e

infração  à  norma  legal,  com  potencial  de  acarretar  dano  ao

erário, decorrente de ingerência indevida – a favor de supostos

criminosos  –  em  operação  da  Polícia  Federal  que  objetiva

combater a extração ilegal  de madeira no Estado do Pará.  A

operação obteve resultados expressivos, atingindo a marca de

226.760 m³ de madeira apreendida, uma apreensão histórica, em

valor  estimado  de  R$  129.176.101,60,  conforme  consta  da

notícia crime, que acompanha esta representação, em anexo. A

atuação  do  ministro  do  Meio  Ambiente,  na  sequência  dos

acontecimentos,  revela um total  descolamento das atribuições

do cargo que exerce, que deveria se pautar pela defesa do meio

ambiente e pela fiscalização de atividades ilegais que resultam

em dano ao patrimônio ambiental  brasileiro.  Ao contrário do

que  se  esperava  da  atuação  do  ministro,  ele  vem  atuando,

segundo narrado na notícia crime, em defesa dos interesses dos

madeireiros que realizaram as extrações ilegais e criminosas”.

Do desmonte da fiscalização e Desmatamento descontrolado

Além dos graves fatos narrados na referida notícia-crime, não é de

hoje que o desmatamento na Amazônia vem ganhando impulso. Isso se comprova por

meio da Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão - ADO nº 542 que tramita

no  STF  desde  2019,  em face  do  Presidente  Jair  Messias  Bolsonaro  e  do  Ministro

Ricardo de Aquino Salles,  pela  omissão  inconstitucional  em adotar  providências  de

índole administrativa para combater o desmatamento na Amazônia, nos termos do art.

103, § 2°, da Constituição. 

O Brasil não atingiu a meta de reduzir, até 2020, o desmatamento em

80% em relação à média do período de 1996 a 2005 de acordo com o Plano Nacional

sobre  Mudança  do  Clima  (Lei  nº.  12.187/2009  e  Decreto  nº.  7.390/2010).  Pelo

contrário! Constantes reportagens veiculadas na imprensa mostram que a administração

do Ministro Salles está realizando um desmonte do combate ao desmatamento ilegal. 
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Ainda  nesse  diapasão,  é  válido  salientar  que  em  julho  de  2020,

seiscentos  (600)  servidores  do  Ibama  publicaram  carta  aberta,  dirigida  ao  vice-

presidente  Hamilton  Mourão,  que  comanda  o  Conselho  da  Amazônia,  pedindo  que

medidas fossem tomadas para frear o aumento do desmatamento na Amazônia. E antes

disso,  em 2019,  os servidores já  tinham feito  um alerta  ao governo federal  sobre a

disparada do desmatamento na região em outra carta aberta. Em ambos os documentos,

eles afirmaram que as medidas sugeridas foram ignoradas pelas autoridades.

Desde 2019, o governo implodiu o PPCDAm e parece ter colocado em

seu lugar documento meramente discursivo,  de poucas e genéricas páginas, redigido

após 18 meses de completa inação governamental, anunciado um dia após o Presidente

do Conselho Nacional da Amazônia confessar que inexistia plano qualquer, apenas para

tentar  dar  alguma  satisfação  às  pressões  que  estão  ocorrendo  contra  a  antipolítica

ambiental implementada desde 01.01.2019. 

No que concerne ao desmantelamento das ações fiscalizatórias, no dia

14 de abril de 2021 foi publicada no Diário Oficial da União a Instrução Normativa

conjunta  MMA/IBAMA/ICMBIO Nº 1,  de 12 de abril  de 2021,  que  regulamenta  o

processo administrativo federal para apuração de infrações administrativas por condutas

e atividades  lesivas ao meio ambiente.  A referida IN revoga a  Instrução Normativa

Conjunta Nº 2, de 29 de janeiro de 2020, impondo mudanças significativas ao processo

administrativo federal, dificultando a apuração de infrações administrativas ambientais.

  Frisa-se que a nova norma alterou de forma substancial inúmeros

dispositivos da IN nº 2 de 2020, que por sua vez já apresentava divergentes formas de

apuração de infrações nos processos administrativos federais. Logo, a IN nº 01 de 2021,

fez uma verdadeira revolução negativa nos procedimentos de apuração de infrações no

âmbito ambiental.

Do conluio com garimpeiros ilegais 

Conforme noticiado, no dia 06 de agosto de 2020, por meio do site

G1.COM,  tomou-se  conhecimento  de  que  o  Ministro  do  Meio  Ambiente,  Ricardo

Salles, se encontrou com garimpeiros e indígenas supostamente favoráveis ao garimpo

ilegal. *C
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Na ocasião, estava acontecendo uma operação no oeste do Pará. As

imagens mostravam a devastação provocada pelo garimpo na floresta, que avança por

uma grande área e deixa para trás piscinas de água barrenta contaminada. Na operação,

os fiscais atearam fogo a equipamentos como pás-carregadeiras, chamadas de PC pelos

garimpeiros, que chegam a custar R$ 500 mil cada. Mas a referida operação causou

grande  descontentamento  aos  garimpeiros,  que  chegaram  a  ameaçar  (por  meio  de

áudio), derrubar um helicóptero que auxiliava a operação.

No dia seguinte (06/08/2020), as operações no oeste do Pará ficaram

suspensas por 2 dias. Essa suspensão está intimamente ligada ao encontro do Ministro

Salles  com  os  garimpeiros,  que  tiveram  por  esse  meio,  o  tempo  necessário  para

retirar/esconder  o  maquinário  utilizado  para  devastar  a  floresta.  Além  disso,  os

garimpeiros foram trazidos até Brasília para reivindicar seu suposto “direito” de destruir

as matas com o total apoio de quem deveria lutar pela preservação, ocasião em que

surgiu  a  denúncia  seguinte:  “MPF investiga  se  avião  da  FAB foi  usado para  levar

garimpeiros ilegais do PA para reunião com Salles em Brasília”. 

Em notícia veiculada pelo site do Ministério Público Federal, tornou-

se pública a informação de que a Força Aérea Brasileira (FAB) enviara aeronaves para

Jacareacanga, no extremo sudoeste do Pará, por solicitação do Instituto Brasileiro do

Meio Ambiente (Ibama) para apoiar uma operação de combate a crimes ambientais –

sobretudo  garimpo  ilegal  –  dentro  das  terras  indígenas  Munduruku e  Sai  Cinza.  A

operação acabou não ocorrendo e uma das aeronaves da FAB serviu para transportar

mineradores ilegais até Brasília (DF). A referida situação pode configurar improbidade

administrativa por desvio de finalidade será investigada pelo Ministério Público Federal

(MPF).

Há  de  se  frisar  ainda  que  a  atitude  do  Governo  por  meio  dessa

concessão de regalias afronta a ordem nacional que visa a proteção de nossas riquezas

naturais. Não há nenhum sentido em um Ministro do Meio Ambiente ser conivente com

crimes ambientais e ainda por cima viabilizar meios para que aconteçam. É um total

disparate para o Brasil, ser um dos maiores detentores da biodiversidade do planeta e

permitir ter em seu comando um agente, categoricamente assumido como contrário a

todo tipo de preservação ambiental.

No exercício do seu mister, o agente político não se desincumbe de

considerar  todos  os  princípios,  expressos  e  não  expressos,  que  servem  como  base *C
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norteadora da sua atuação, visando ao bem de toda a  sociedade e a preservação do

interesse público. Nesse diapasão, as atividades administrativas são desenvolvidas pelo

Estado com o fim único de benefício da coletividade. Mesmo quando age em vista de

algum interesse estatal imediato, o fim de sua atuação deverá estar em consonância com

o interesse público6.

O  desrespeito  ao  interesse  público,  caso  do  Ministro,  poderá

evidenciar  um  desvio  de  finalidade  e  violação  do  princípio  da  moralidade,  como

assevera Carvalho Filho7. Desse modo, a ofensa ao princípio em tela ocorre quando o

administrador se afasta do escopo que norteia seu comportamento - o interesse público. 

O princípio  da  moralidade  impõe que  o  administrador  público  não

dispense os preceitos éticos que devem estar presentes em sua conduta. Deve não só

averiguar  os  critérios  de  conveniência,  oportunidade  e  justiça  em  suas  ações,  mas

também distinguir o que é honesto do que é desonesto. Acrescentamos que tal forma de

conduta deve existir não somente nas relações entre a Administração e os administrados

em geral, como também internamente, ou seja, na relação entre a Administração e os

agentes públicos que a integram.

No que tange ao princípio da eficiência, vários aspectos devem ser

considerados, como a produtividade e economicidade, qualidade, celeridade, presteza,

desburocratização e flexibilização dos serviços públicos8.

Nessa linha, tais princípios visam impedir os desmandos e abusos dos

maus administradores, que por vezes usam o cargo para cometer atos seja por ação ou

omissão  violando  o  que  se  espera  de  um bom e  justo  agente  do  Estado,  hipótese

vislumbrada na presente denúncia. 

Pelo que se traduz das atitudes do Ministro Salles, a não aplicação dos

recursos, o incentivo a garimpos ilegais, bem como a conivência com a suspensão das

operações repressivas a crimes ambientais, todas ações executadas à frente da pasta do

meio ambiente no período de sua gestão, evidencia violação direta aos princípios que

regulam a administração pública, desviando-se, por condutas comissivas ou omissivas,

6  Carvalho Filho, José dos Santos. Manual de direito administrativo, 28. ed. rev., ampl. e 
atual. até 31-12-2014. São Paulo: Atlas, 2015.
7  Carvalho Filho, José dos Santos. Manual de direito administrativo, 32. ed. rev., atual. e 
ampl. – São Paulo: Atlas, 2018.
8  Carvalho Filho. Manual de direito administrativo, 32. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: 
Atlas, 2018. *C
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de  seus  princípios,  objetivos  e  finalidades,  em  especial  do  interesse  público,

impessoalidade,  moralidade  e  eficiência,  visto  que  contribuiu  efetivamente  para  a

consecução de ações que prejudicam o interesse coletivo e comprometem toda a política

ambiental para favorecer a interesses privados. 

Nessa  perspectiva,  tais  fatos  demonstram  de  forma  clara  e

incontestável  o  desiderato  do  Ministro,  qual  seja,  atentar,  por  atos  administrativos

infralegais, contra os interesses da sua pasta, ferindo o direito constitucional ao meio

ambiente  ecologicamente  equilibrado,  expressando  menoscabo  aos  princípios  que

regem a Administração e o interesse público, valendo-se de expedientes indecorosos,

incentivando a sua reiteração por outros  ministros  e  membros do governo,  afora os

perniciosos  arroubos autoritários,  a  demonstrar  a  subsunção das  graves  condutas  do

Ministro  do  Meio  Ambiente  à  prática  de  crime  de  responsabilidade,  consoante

legislação de regência.

Dos incêndios florestais no Pantanal e o dia do fogo na BR 163 – inércia, omissão e

conivência 

Dois fatos, aparentemente isolados, deixaram pistas que conduzem a

uma mesma lógica de omissão e conivência do Ministro Ricardo Salles frente a crimes

ambientais. O primeiro se refere à absoluta inação do governo federal, notadamente do

Ministério do Meio Ambiente, no enfrentamento da catástrofe decorrente dos incêndios

que consumiram o Bioma Pantanal no ano de 2020. A constatação está presente no

Relatório da Comissão Externa destinada acompanhar e promover  a estratégia  nacional

para  enfrentar  as  queimadas  em  biomas brasileiros–CEXQUEI. Após uma ampla e

detalhada caracterização das causas dos incêndios, a Comissão concluiu: 

“Diante  do  exposto,  não  há  dúvidas:   por  mais  que   as

condições climáticas   sejam um   fator   importante   para   a

compreensão   da   tragédia socioambiental  no  Pantanal,  a

atuação  do Governo Federal e o “componente humano” foram

fatores essenciais para que se ultrapassasse, em muito, todos os

recordes  históricos  de  devastação.  Se fecharmos os  olhos

para  essas questões,  estaremos  sentenciando à morte  um  dos
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biomas   mais   importantes  do   Planeta,   bem   como   as

populações que nele  se  encontram,  e,  em  um horizonte mais

amplo, arriscando a própria sobrevivência humana na Terra”9.

Em outra  passagem do mesmo relatório,  os membros da Comissão

alertavam que  vale   observar, também, que   vários   apontamentos   nas reuniões

técnicas desta Comissão indicam que o Governo Federal foi há muito notificado dos

incêndios do Pantanal e, mesmo assim, permaneceu, por meses, em absoluta inércia.

O Relatório assume a tese que mais do que inércia, o que houve foi

uma  premeditada  atuação  negativa  do  Governo  que  induziu  e  contribuiu  para  que

pessoas passassem  a acreditar na  impunidade  e  na  desnecessidade  de  proteção

ambiental,   o   que   resultou  em tragédias  socioambientais  jamais  vistas  ou  sequer

imaginadas na região do Pantanal. 

Em relação ao segundo fato,  agora que está  cada vez mais clara  a

conivência do Ministro Salles com o crime ambiental,  podemos abordar como outra

resposta  de  agentes  privados  aos  estímulos  emitidos  pelo  discurso  antiambiental  do

governo Bolsonaro.  Trata-se do famigerado “dia do fogo”,  deflagrado no dia  10 de

agosto de 2019, por fazendeiros do entorno da BR-163 que realizaram uma série de

queimadas criminosas na região. A ação coordenada fez o número de focos de calor

aumentar cerca de 300% de um dia para o outro na principal cidade da região, Novo

Progresso (PA). 

Após  o  fatídico  episódio,  o  Greenpeace  sobrevoou  a  região  e

constatou que, um ano depois, boa parte da área devastada foi transformada em pasto

para bois, e não houve, até o presente momento, resoluções quanto ao fato.

Assim  como  relatado  na  notícia-crime  que  motiva  o  presente

requerimento  de  CPI,  os  fatos  acima  agregados  têm em comum a  legitimação  dos

crimes  ambientais  pela  fala  e  pelos  atos  do  Ministro  Ricardo Salles,  sejam eles  de

omissão, de inércia ou de escandalosa conivência e tutela aos ilícitos. 

Conclusão 

9  Disponível em: https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?
codteor=1949330&filename=Tramitacao-REL+1/2020+CEXQUEI  . Acesso em 27 abr. 
2021. *C
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Para que não pairem dúvidas sobre a gravidade dos atos praticados

pelo Ministro Salles, transcrevemos abaixo trechos  de  petição inicial  da  Ação  Civil

Pública  proposta  pelo  Ministério  Público  Federal,  com  o  objetivo  de  obter  o

afastamento do   Ministro   de   Meio   Ambiente   de   suas   funções, em razão de sua

importância para o contexto e a teia imbricada do desmonte ambiental em curso no país:

“Os efeitos da fragilização   da   estrutura administrativa, por

sua   vez, são imediatos,  como   mostram   os   dados   sobre   o

aumento    do  desmatamento   e   o   avanço  de   atividades

econômicas  ilegais sobre  áreas  de  floresta  nativa,  incluindo

áreas   especialmente  protegidas,  como  terras  indígenas  e

unidades de conservação. A desregulamentação   de   medidas

proibitivas, a   desmobilização   de servidores   e   o desmonte

da   fiscalização   consistem   em   frentes permanentes de

fragilização dos órgãos ambientais federais. Em muitos casos,

os  efeitos  podem  se  tornar  irreversíveis.  Como  se  verá,  os

diversos  atos  praticados  pelo  requerido  ensejam  a

responsabilização do requerido por improbidade administrativa,

na forma da Lei  nº  8.429/92,  por  violação aos  princípios  da

eficiência, legalidade e da lealdade às instituições. O dolo pode

ser extraído das constantes afirmações e declarações contrárias

às finalidades do ministério. Se   havia   dúvidas   quanto   à

sua    configuração,  a  manifestação  do  requerido  na  reunião

ministerial de 22 de abril de 2020 escancarou os propósitos de

sua gestão e o desvio de finalidade nos atos praticados. Naquela

ocasião,  o  Ministro  declarou  que  considerava  a  pandemia

decorrente do novo coronavírus COVID-19) uma oportunidade

para  modificar  normas  e  adotar  atos.  Também sugeriu  fazer

uma "baciada" de alterações e "passar   boiada".  (...)

As declarações apenas expõem, de forma clara, o que diversos atos já

confirmavam:  existe um verdadeiro encadeamento premeditado de atuar contrário à

proteção ambiental, caracterizando o dolo, elemento subjetivo dos atos de improbidade.

Analisando  os  fatos concretos, desde o  início de sua gestão  à frente  do  MMA, o

Ministro tem  adotado  inúmeras  iniciativas  em  flagrante  violação  ao  dever  de tutela

do  meio  ambiente,  como  a  desconsideração  de  normas  e critérios   científicos   e *C
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técnicos,   em   desrespeito   aos   princípios ambientais da precaução, da prevenção e da

vedação do retrocesso. As  declarações  provam  a  clara  intenção  de  promover  um

verdadeiro desmonte  da  Política  Nacional  de  Meio  Ambiente  do  Brasil  e  a

desregulamentação  do  Direito  Ambiental   pátrio,   oportunamente  no período da

pandemia, utilizando-se do foco da mídia e da população na  saúde  pública  como

subterfúgio,   em   flagrante   infringência   aos  princípios  que  devem  nortear  a

administração  pública,  quais  sejam  os  da   moralidade,   eficiência,   legalidade,

impessoalidade  e  publicidade.

Tudo  isso  já  passou  dos  limites,  até  mesmo  para  muitos  dos  que

elegeram o atual governo. Salles não representa apenas uma ameaça para a natureza e

para as organizações da sociedade comprometidas com a sustentabilidade. Ao denegrir a

imagem do país mundo a fora, o Ministro do Meio Ambiente compromete os interesses

comerciais e os laços de cooperação do Brasil com os demais países. Investidores e

agentes do sistema financeiro criticam e cobram abertamente mudanças da atual política

ambiental,  a  produção  agropecuária  e  florestal  começa  a  sofrer  restrições  de

importadores,  grandes  redes  de  supermercados  retiram  das  prateleiras  produtos

contaminados com o desmatamento e com a violação dos direitos humanos. E a União

Europeia, os EUA e a China exercem pressão em prol do desenvolvimento sustentável

da  Amazônia  e  da  manutenção  dos  compromissos  brasileiros  no  âmbito  da  agenda

global pela sustentabilidade. 

Desse modo, considerando a gravidade dos fatos aqui alinhavados,

faz-se imperativo que se lance luz sobre os aspectos mais intrigantes de todo o esse

processo  de  investigação  no  sentido  de  buscar  a  verdade  real  sobre  os  fatos  e

circunstâncias  que  envolvem  o  Ministro  Ricardo  Salles.        Cumpre,  portanto,  a  esta  

Comissão  Parlamentar  de  Inquérito,  diante  da  contundência  dos  fatos  narrados,

promover  a  devida  investigação  para  comprovar  possível  violação  de  preceitos

constitucionais, normas penais e legais de proteção e preservação do meio ambiente.

Do cabimento da Comissão Parlamentar de Inquérito
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A  Constituição  Federal  de  1988  prevê  a  criação  de  Comissões

Parlamentares de Inquérito “mediante requerimento de um terço de seus membros, para

a apuração de fato determinado e por prazo certo”, nos termos do § 3º de seu art. 58.

Observa-se:

§ 3º As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes

de  investigação  próprios  das  autoridades  judiciais,  além  de

outros  previstos  nos  regimentos  das  respectivas  Casas,  serão

criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em

conjunto ou separadamente, mediante requerimento de um terço

de seus membros, para a apuração de fato determinado e por

prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas

ao  Ministério  Público,  para  que  promova  a  responsabilidade

civil ou criminal dos infratores.

Ou seja, as Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs) necessitam

de ter por seu objeto um fato determinado. Caso o contrário, não se respeitaria direitos

fundamentais,  tal  qual  a  presunção  de  inocência,  sob  o  risco  de  ocorrer  flagrante

abuso10. 

Fato determinado,  portanto,  é fato específico e  bem delineado,  não

restando  dúvidas  dos  limites  a  serem  investigados.  O  fato  determinado  pode  ser

singular ou múltiplo, marcado por um ponto comum11. 

Da  lavra  da  Ministra  Rosa  Weber,  “fato  determinado,  unitário  ou

múltiplo,  é  aquele devidamente descrito  no requerimento que dá origem à CPI com

objetividade suficiente para permitir o adequado desenvolvimento da missão confiada à

Comissão de Inquérito”. (decisão cautelar em sede de MS 32.885/DF)

Nos termos do art.  35, § 1º, do Regimento Interno da Câmara dos

Deputados  (RICD),  considera-se  fato  determinado  o  acontecimento  de  relevante

interesse para a vida pública e a ordem constitucional, legal, econômica e social do País.

Em suma, como já decidiu o Supremo Tribunal Federal em diversas

ocasiões, o inquérito parlamentar, pela sua excepcionalidade, somente se instaura diante

de fatos devidamente descritos, devendo ficar adstrito à apuração destes durante tempo

10  MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito 
constitucional. 16ª ed. São Paulo: Saraiva. 2021. p.1030.
11  Idem *C
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certo, o que representa garantia constitucional de toda a sociedade, visto não se admitir

que  o  Poder  Legislativo  realize  apurações  a  esmo,  transmudando-se  em  órgão  de

investigação permanente dotado de poderes especiais.

Diante do exposto, encaminhamos o presente requerimento para que seja

criada Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar fatos criminosos, ilegais

e  imorais  referentes  à  política  ambiental  do  país,  narrados  na  fundamentação  do

presente requerimento. 

Repugnando  as  condutas  que  incorrem  no  completo  desrespeito  às

normas de proteção do meio ambiente, e à vista do exposto, solicitamos o apoiamento

dos nobres pares para a aprovação desta iniciativa, de modo a permitir a criação da

COMISSÃO  PARLAMENTAR  DE  INQUÉRITO,  respaldada  pelas  assinaturas  que

acompanham a proposta. 

Sala das Sessões, 28 de abril de 2021.

____________________________
_______

Dep. Paulo Teixeira
Vice-líder da Oposição na Câmara

____________________________
_______

Dep. Alessandro Molon
Líder da Oposição na Câmara

____________________________
_______

Dep. Marcelo Freixo
Líder da Minoria na Câmara

____________________________
_______

Dep. Arlindo Chinaglia
Líder da Minoria no Congresso

Nacional

____________________________
_______

Dep. Bohn Gass
Líder do PT

____________________________
_______

Dep. Danilo Cabral
Líder do PSB

____________________________
_______

Dep. Wolney Queiroz
Líder do PDT

____________________________
_______

Dep. Talíria Petrone
Líder do PSOL

____________________________
_______

Dep. Renildo Calheiros
Líder do PCdoB

____________________________
_______

Dep. Joenia Wapichana
Líder da Rede *C
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____________________________
_______

Dep. Enrico Misasi
Líder do PV

____________________________
_______

Dep. Alencar Santana Braga
PT - SP

____________________________
_______

Dep. Leo de Brito
PT - AC

____________________________
_______

Dep. Joseildo Ramos
PT - BA

____________________________
_______

Dep. Nilto Tatto
PT - SP
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