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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DA ___ VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO 

JUDICIÁRIA DE CAMPO GRANDE - ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

 

 

“houve diversas irregularidades como despachos fraudulentos; crime de falsidade ideológica; 

adulteração de mapas de zoneamento da unidade de conservação; pressões administrativas sobre 

funcionários pra retaliações das mudanças ilegais; realizações de reuniões sem os demais 

membros do Conselho (....)atender interesses econômicos patrocinados” (TJSP;  Agravo de 

Instrumento 2110336-47.2017.8.26.0000; Relator (a): Nogueira Diefenthaler; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada 

ao Meio Ambiente; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 

07/06/2018; Data de Registro: 08/06/2018, Agravante: MPE-SP, Agravado: Ricardo de Aquino Salles) 

 

 

LUIZ EDUARDO AURICCHIO BOTTURA, brasileiro, convivente, 

engenheiro, portador do CREA/MS 21.902, inscrito no CPF/MF sob nº 

255.024.648-90, com domicílio na Av. Barão de Monte Mor, 50, São Paulo/SP, 

CEP 05687-010, com endereço eletrônico em bottura.bottura@gmail.com, por 

intermédio de seu advogado, que esta subscreve, conforme instrumento 

procuratório anexo (doc. 1), com endereço profissional à Rua 13 de Junho, nº 

2984, Bairro São Francisco, em Campo Grande/MS, CEP 79010-200, onde 

receberá intimações de Lei, na forma do art. 77, inciso V, do CPC, nos termos 

do inciso IV do art. 1.016 do CPC/2015, vem, respeitosamente, à presença de 

Vossa Excelência, com fulcro no art. 5º, LXXIII da Constituição da República 

Federativa do Brasil e na Lei nº 4.717/65, ajuizar: 
 

AÇÃO POPULAR com pedido de liminar 

 

em face de UNIÃO FEDERAL, pessoa jurídica de direito público 

interno, representada pelo Advogado-Geral da União, sediada no SIG, 

Quadra 06, Lote 800, 3º andar, Plano Piloto, em Brasília/DF, CEP 70.610-460, JAIR 

MESSIAS BOLSONARO, brasileiro, casado, militar reformado, inscrito no CPF nº 

453.178.287-91, RG ignorado, com endereço profissional em St. de 

Administração Federal Sul - Brasília, DF, CEP 70.297-400, e endereço eletrônico 

em dep.jairbolsonaro@camara.leg.br, e RICARDO DE AQUINO SALLES, brasileiro, 

advogado, portador do RG 29.302.668-3, inscrito no CPF nº 252.980.008-19, 

residente e domiciliado na Rua Padre João Manuel, nº 1179, apto 32, 

Cerqueira César, em São Paulo/SP, CEP 01.411-001, endereço eletrônico 

ignorado, pelas razões de fato e de direito a seguir expostos:   
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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

1. Sabe-se que qualquer cidadão é parte legítima para propor ação 

popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de 

que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao 

patrimônio histórico e cultural. 

2. O autor é cidadão brasileiro em pleno gozo de seus direitos políticos, 

portador do Título de Eleitor nº 2498 643, D.V 0167, Zona 047, Seção 0017, e do 

Certificado de dispensa de incorporação R.A nº 04 050 266617-1 (doc. 21). 

Portanto, é parte legítima para propositura da ação. 

3. O foro competente é o da 1ª instância, segundo entendimento do 

Supremo Tribunal Federal1, de modo que se mostra competente o Juízo 

escolhido para distribuição do feito. 

 

2.  DOS FATOS 

4. É sabida a indicação do requerido Ricardo de Aquino Salles (doravante 

denominado “Ricardo Salles”) para o cargo de Ministro do Meio Ambiente no 

governo do Excelentíssimo Senhor Presidente Eleito Jair Messias Bolsonaro, que 

tomará posse no dia 1º de janeiro de 2019. A comunicação foi feita pelo portal 

oficial do Presidente na rede social twitter, como se vê a seguir: 

2  

                                                           
1 AÇÃO ORIGINÁRIA. QUESTÃO DE ORDEM. ACAO POPULAR. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: NÃO-
OCORRÊNCIA. PRECEDENTES.1. A competência para julgar ação popular contra ato de qualquer autoridade, até mesmo do 
Presidente da República, é, via de regra, do juízo competente de primeiro grau . Precedentes.2. Julgado o feito na primeira 
instância, se ficar configurado o impedimento de mais da metade dos desembargadores para apreciar o recurso voluntário ou a 
remessa obrigatória, ocorrerá a competência do Supremo Tribunal Federal, com base na letra n do inciso I, segunda parte, do 
artigo 102 da Constituição Federal.3. Resolvida a Questão de Ordem para estabelecer a competência de um dos juízes de primeiro 
grau da Justiça do Estado do Amapá. 
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5. Diante disso, não restou outra alternativa ao requerente, como cidadão 

da República Federativa do Brasil, senão exercer seu direito de insurgir-se 

contra o perigo de dano grave ao erário, à moralidade administrativa e ao 

meio ambiente, que representa a nomeação de Ricardo Salles como Ministro 

da República, sobretudo estando à frente do Ministério do Meio Ambiente. 

6. Insta trazer à tona que o requerido foi condenado, em sentença3 

proferida nos autos nº 1023452-67.2017.8.26.0053, 3ª vara de fazenda pública 

de São Paulo/SP, por IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, com SUSPENSÃO DOS 

DIREITOS POLÍTICOS POR TRÊS ANOS, e pagamento de multa civil no valor de 10 

vezes a remuneração mensal recebida no cargo de secretário estadual de 

meio ambiente no governo Alckmin em São Paulo/SP, dentre outras sanções. 

7. Em um processo de mais de dez mil folhas, uma avalanche de 

documentos idôneos, e depoimentos de testemunhas da mais alta 

credibilidade, foi concluído pelo Juízo que o requerido promoveu a 

modificação de mapas ambientais para favorecer empresários de forma 

clandestina (na “mão grande”) e passou a intimidar e coagir os Servidores que 

se opuseram, com processos administrativos e punições simuladas contra 

todos os Servidores que “testemunharam” sobre a fraude para o MPE-SP: 

 

“Constata-se que, no âmbito da gestão participativa, os membros da CTBio – 
dentre eles a FIESP - discutiram o Plano de Manejo da APA Várzea do Rio 
Tietê, tendo a maioria o aprovado.  

As pretensões da FIESP não foram atendidas, tendo tal dissenso constado do 
aludido relatório, como impõe a legislação.  

O que se observou a partir de então foi que a FIESP, atuando em prol do 
setor econômico, não se conformando com o fato de seus pleitos terem 
sido democraticamente rechaçados na CTBio, pretendeu, em conluio com 
o demandado RICARDO DE AQUINO SALLES, fazê-los ingressar a 
qualquer custo, de maneira absolutamente clandestina, no Plano de 
Manejo da APA Várzea do Rio Tietê.  

Com o escopo de acolher tais pretensões, o demandado RICARDO DE 
AQUINO SALLES, recém-empossado Secretário de Estado do Meio Ambiente, 
determinou – totalmente à margem do processo SMA n. 7.324/20213 - a 
realização de reuniões das quais, além de pessoas ligadas direta ou 

                                                                                                                                                                          
2 https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1071807824634757120  
3 Doc. 2: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação de improbidade para anular o processo SMA 

7.324/2013 a partir dos atos praticados em 17 de fevereiro de 2016, para condenar RICARDO DE 
AQUINO SALLES ao (à): i) suspensão dos direitos políticos por três anos; ii) pagamento de multa civil em 
valor equivalente a dez vezes a remuneração mensal recebida no cargo de secretário; iii) proibição de 
contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou 
indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 
três anos, para condenar a FIESP FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE SÃO PAULO nas sanções 
dos itens “ii” e “iii” e; JULGO IMPROCEDENTE a demanda em face de ROBERTA BUENDIA SABBAGH 
AHLGRIMM e DANILO ANGELUCCI DE AMORIM.” 

https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1071807824634757120


 
 

 
Rua 13 de Junho, n° 2984 | São Francisco | 1° Andar | 79010-200 | Campo Grande | Mato Grosso do Sul 

67 99106-6676 – contato@arvoadvocacia.com 
 

 

indiretamente à sua Secretaria, apenas participaram representantes da FIESP 
e do setor econômico.  

Reuniões estas realizadas a fim de que a FIESP pudesse expor suas 
pretensões e de que os técnicos de sua Secretaria de Estado e das entidades 
da Administração Indireta a ela ligadas as incorporassem ao Plano de Manejo 
da APA Várzea do Rio Tietê.  

As testemunhas ouvidas em audiência, sobretudo FERNANDA LEMES DE 
SANTANA e RODRIGO ANTONIO BRAGA MORAES VICTOR confirmaram 
tais fatos.  

Tal objetivo, como acima visto, foi atingido, ainda, mediante pressão 
exercida contra funcionários públicos, despachos maliciosos e até 
ideologicamente falsos exarados no processo administrativo SMA n. 
7.324/2013 e máculas a princípios de Direito Administrativo.  

As testemunhas BRUNO DO NASCIMENTO BUENO e JORGE LUIZ VARGAS 
IEMBO confirmaram em audiência a pressão e as retaliações sofridas, tendo 
havido inclusive a transferência involuntária do primeiro, mesmo a despeito da 
falta de funcionários no setor, o que inclusive fundamentou o indeferimento do 
pedido de concessão de licença do então funcionário VICTOR GODOY ALVES 
COSTA na ocasião.  

Os autos demonstram, de forma clara e exaustiva, que justamente pretensões 
da FIESP que não foram acolhidas pela CTBio acabaram posteriormente 
sendo incorporadas ao Plano de Manejo da APA Várzea do Rio Tietê em razão 
das determinações de RICARDO DE AQUINO SALLES.  

Aliás, tais alterações sequer foram objeto de aprovação pelo Conselho Gestor 
da APA Várzea do Rio Tietê, o que também é um imperativo, em atenção aos 
artigos 9º e 10, da Resolução SMA 121/2013.” (doc. 24, g.n.) 

 

8. Por mais óbvio que possa parecer, vale à pena frisar: é inconcebível 

que uma pessoa condenada por improbidade administrativa por atos 

praticados enquanto secretário estadual de meio ambiente, possa ser 

nomeado Ministro do Meio Ambiente! Por fraudar mapas na “mão grande” e 

usar seu cargo para coagir e intimidar Servidores que reportaram a fraude 

para o Parquet!!! Se não bastasse o fato de que o requerido teve seus direitos 

políticos suspensos por três anos, a prova de perigo de dano ao erário, à 

moralidade administrativa e ao meio ambiente é a condenação por si só.  

9. Frisa-se, por fim, que o Excelentíssimo Senhor Presidente Eleito manteve 

sua posição e afirmou perante a mídia que não tem a intenção de se retratar 

da decisão de indicar Ricardo Salles para o referido Ministério4.Por essa razão, 

claro é o interesse processual do requerente. Nos tópicos a seguir, demonstrar-

se-á a impossibilidade de o requerido ocupar o cargo para o qual foi 

anunciado, por ser desprovido da moralidade essencial à Administração, por 

estar suspenso de seus direitos políticos, e pela jurisprudência nacional já ter 

decidido assim em caso análogo. 

                                                           
4https://www.metrojornal.com.br/foco/2018/12/21/bolsonaro-descarta-tirar-ministro-condenado-em-

primeira-instancia-de-governo.html 
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3. DO “PERFIL RICARDO SALLES” – CURRÍCULO DE INVESTIGAÇÕES E 

PROCESSOS EM MENOS DE UM ANO COMO SECRETÁRIO DE ESTADO 

10. Embora a condenação por improbidade administrativa tenha ocorrido 

somente no dia 19/12/2018, o requerido coleciona investigações, pareceres 

desfavoráveis e processos - alguns deles criminais. Em rápida pesquisa no 

portal eletrônico do TJ/SP, verifica-se que o requerido é réu em processos de 

calúnia (0093378-64.2017.8.26.0050 e 1000335-90.2016.8.26.0050), dano ao 

erário (1001278-83.2018.8.26.0294) e até mesmo formação de quadrilha, uso 

de documento falsos, fraudes processuais, etc. - 1026825-72.2017.8.26.0032.  

11. As investigações do MPE de São Paulo são conclusivas pela prática de 

crimes e atos de improbidade pelo requerido, como fraudes, manipulação de 

inquéritos e perícias, corrupção de delegados, peritos e tabeliões. Abaixo 

segue uma tabela dos documentos que instruem a presente: 

 

Representação de remessa de algumas investigações 

envolvendo Ricardo Salles para a Corte Especial do STJ onde 

se apura seu envolvimento em quatorze crime de 

exploração de prestígio, um esquema de telefonemas para 

Magistrados no TJESP e ser responsável pela blindagem de 

núcleos criminosos de uma organização criminosa, conforme 

a representação da Polícia5 e do Ministério Público Paulista6 

Docs. 3 e 25 

                                                           
5 “Há outro núcleo, coordenado por Ricardo de Aquino Salles, que é responsável pela distribuição desses dossiês 
para autoridades, como admitiu em depoimento judicial, onde utiliza de seu prestígio, como ex-Secretário Estadual e 
do Governador, para o ataque contra a vítima sendo que , para atingir seu intento, Ricardo utilizar-se-ia de seu 
prestígio para realizar visitas gabinete do Tribunal de Justiça; tal suspeita veio a baila, tendo em vista que, Adalberto 
Bueno Netto, controlador do Grupo BUENO NETTO-BNE, admitiu em depoimento que contratou Ricardo de Aquino 
Salles para coordenar sua interlocução e há fortes indícios nos autos de que essa coordenação é por meio do 
comparecimento de Ricardo Salles à presença de autoridades, sem procuração e em processos com advogados 
regularmente constituídos, para distribuir dossiês e utilizar o seu prestígio pessoal como Secretário Estadual. 
Há indícios que Ricardo Salles teria praticado crime de exploração de prestígio, em quatorze situações comprovadas 
na tabela de item 11 (f.1136 "usque" 1138), sendo que em contrapartida conforme documentação juntada este 
garantiria a seus cooptados que teria capacidade de garantir a impunidade de todos, vez que goza de prestigio. 
Objetivando verificar se de fato Ricardo Salles comumente visita gabinetes do TJSP, expediu-se ofício à fls. 1106 
"usque" 1111, tendo como resposta o expediente de fls. 1112 "usque" 1124, onde ali ficou demonstrado que é 
comum o mesmo ali comparecer, havendo indícios que tais visitas tenham por finalidade a distribuição de dossiê e 
acompanhamento dos advogados da BUENO NETTO, os quais ali estão em trâmite desde 2014, em que pese não 
possuir procuração. Juntou-se aos autos documentos que demonstram haver provas da existência desse esquema de 
telefonemas é documental (Fls. 1672 "usque" 1674), havendo um episódio envolvendo o Desembargador AL 
(capitulo VII da petição) fls. 1138 "usque" 1142, suficientemente provado assim como oficios respondidos pelo TJSP 
com várias visitas de Ricardo Salles a Gabinetes de Desembargadores desde 2014.” (doc. 3, g.n.) 
6 “Entre as pessoas envolvidas no esquema criminoso constam os nomes dos averiguados Adalberto Bueno Netto, 
Carlos Alberto Bueno Netto, Fabricio dos Santos Gravata, Mario Lorival de Oliveira Garcia, William Douglas Lira de 
Oliveira, Cleinaldo Simões Gomes, Ricardo de Aquino Salles e demais associados. 

https://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/show.do?processo.codigo=1E001YIA20000&processo.foro=50&conversationId=&dadosConsulta.localPesquisa.cdLocal=-1&cbPesquisa=NMPARTE&dadosConsulta.tipoNuProcesso=UNIFICADO&dadosConsulta.valorConsulta=ricardo+de+aquino+salles&uuidCaptcha=sajcaptcha_5fab9eb10e0446de8bfcf3d4ef3e9178&paginaConsulta=1
https://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/show.do?processo.codigo=1E001V1CN0000&processo.foro=50&conversationId=&dadosConsulta.localPesquisa.cdLocal=-1&cbPesquisa=NMPARTE&dadosConsulta.tipoNuProcesso=UNIFICADO&dadosConsulta.valorConsulta=ricardo+de+aquino+salles&uuidCaptcha=sajcaptcha_5fab9eb10e0446de8bfcf3d4ef3e9178&paginaConsulta=1
https://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/show.do?processo.codigo=860000SMP0000&processo.foro=294&conversationId=&dadosConsulta.localPesquisa.cdLocal=-1&cbPesquisa=NMPARTE&dadosConsulta.tipoNuProcesso=UNIFICADO&dadosConsulta.valorConsulta=ricardo+de+aquino+salles&uuidCaptcha=sajcaptcha_5fab9eb10e0446de8bfcf3d4ef3e9178&paginaConsulta=1
https://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/show.do?processo.codigo=0W0005O420000&processo.foro=32&conversationId=&dadosConsulta.localPesquisa.cdLocal=-1&cbPesquisa=NMPARTE&dadosConsulta.tipoNuProcesso=UNIFICADO&dadosConsulta.valorConsulta=ricardo+de+aquino+salles&uuidCaptcha=sajcaptcha_5fab9eb10e0446de8bfcf3d4ef3e9178&paginaConsulta=1
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Portaria do inquérito civil em curso sobre atividades não 

republicanas da BUENO NETTO e de Delegados para 

manipular perícias e inquéritos, com coação de peritos 

Doc. 4 

Inquérito civil apurando mais esquemas de Ricardo Salles e 

da BUENO NETTO na Junta Comercial e na administração 

Doc. 5 

Ação de improbidade movida pelo MPE, onde narra fraudes 

e mais fraudes perpetuadas por Ricardo Salles, com pedido 

de R$ 70 milhões de indenização 

Doc. 6 

Manifestação do MPE no inquérito que apura os esquemas 

de advocacia administrativa dos BUENO NETTOs e de Ricardo 

Salles: “Há notícias ainda, através de redes sociais quanto ao súbito 

enriquecimento de Ricardo Salles, ostentado através de viagens e 
aquisição de um iate.” (Promotora de Justiça Miriam Borges, doc. 7) 

Doc. 7 

Relatório (com representação de prisão preventiva) sobre o 

núcleo de fraudes em processos, testemunhos e documentos 

blindado por Ricardo Salles7, onde uma das testemunhas 

Doc. 8 

                                                                                                                                                                          
A associação, conforme a documentação juntada aos autos, possuía um núcleo cuja função exclusiva era a 
falsificação de documentos e a coação permanente da vitima Luiz Eduardo e de sua família, inclusive com a 
utilização de sites pagos para difundir noticias desairosas (atacando-os desde 2007), dossiês, provas e testemunhos 
falsos. Há outro núcleo coordenado por Ricardo de Aquino Salles, responsável pela distribuição de dossiês falsos 
para autoridades para o ataque contra a vítima, utilizando-se de seu prestigio como ex-secretário Estadual e do 
Governador – fato este confessado pelo próprio Ricardo em depoimento judicial. 
Aparentemente, Ricardo teria se utilizado de tal prestígio para realizar visitas e gabinetes do Tribunal de Justiça, 
praticando crime de exploração de prestigio – conforme oficio enviado ao TJSP questionando sobre a presença de 
Ricardo de Aquino Salles no local (fls. 1106/1111), obtendo-se como resposta assertiva de que era comum ele 
comparecer ali, com indícios de que tais visitas tinham por finalidade a distribuição de dossiê e acompanhamento 
dos advogados da Bueno Netto, em que pese não possuir procuração.” (doc. 25) 
7 “1. O inquérito policial foi instaurado com base na notícia de fato (fls. 2 - 44) instruída com 2.913 páginas de documentos que 
ilustram quase todos os fatos nela narrados (fls. 45 - 2957). 
2. O plexo probatório que a vítima apresenta se trata de uma associação entre o representado FABRICIO, ex-advogado da vítima, 
com advogados que representam os interesses do grupo BUENO NETTO, parte adversa da vítima em vários litígios judiciais. Os 
advogados envolvidos na cooptação de FABRICIO seriam, entre outros ANTONIO VELLOSO CARNEIRO, BRUNNA CALIL ALVES 
CARNEIRO, GABRIEL ATLAS UCCI, RICARDO DE AQUINO SALLES e os representados MARIO LORIVAL e WILLIAM são os operadores 
de FABRICIO, pagos para representar FABRICIO nos processos e sempre atendendo os interesses processuais dos quatro primeiros 
advogados acima citados, que representam partes adversas das vítimas nos processos, em especial, o GRUPO BUENO NETTO. 
(...) 4. Em síntese, os crimes apurados nestes autos advém da disputa judicial entre as empresas SPPATRIM, do noticiante, e a 
BUENO NETTO-BNE, em virtude de uma dissolução societária que iniciou em 2007 e foi concluída em 2014, mediante uma 
arbitragem. 
5. O conflito envolveu diversas lides paralelas entre as partes, inclusive a própria legalidade da arbitragem e pedido de falência da 
BUENO NETTO-BNE. então o noticiante resolveu contratar o investigado FABRICIO DOS SANTOS GRAVATA, dentro outros, para que 
realizassem as rotinas forenses básicas, enquanto outros advogados representavam o noticiante e sua empresa nos processos. 
6. Consta que em 2012, quando era ainda advogado da vítima, FABRICIO foi cooptado por advogados que representam os 
interesses do grupo BUENO NETTO, e então iniciaram- se uma série de crimes praticados contra o noticiante, sua empresa, e 
demais vítimas, com o intuito de beneficiar o grupo BUENO NETTO nas ações judiciais, além de locupletar-se em detrimento 
patrimonial da vítima, ao meio de litígios notórios e milionários com as empresas e família da vítima Luiz Célio Bottura, que é 
idosa, com gravidade e intensidade crescente após Fabricio dos Santos Gravata, no primeiro semestre de 2016, que alegou ter 
ficado cego, e ainda teria contraído meningite e HIV. 
7. Diante do suposto grave estado de saúde de Fabricio dos Santos Gravata e seu desespero, percebeu-se que havia uma 
oportunidade de utilizá-lo para tumultuar e criar provas falsas em dezenas de processos, em fraudes que visam obter R$ 250 
milhões em vantagem ilícita para a Bueno Netto e em R$ 50 milhões em honorários indevidos para os advogados envolvidos.”  
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narra que recebia pagamentos para fraudar provas de 

dentro da Secretaria Estadual, pagos por Ricardo Salles8 

Manifestação do MPE no inquérito que apura os esquemas 

de advocacia administrativa dos BUENO NETTOs e de Ricardo 

Salles 

Doc. 9 

Representação do Delegado no inquérito policial sobre 

tentativa de homicídio e reiterados crimes de denunciação 

caluniosa (foi formalmente representado pela quebra dos 

sigilosos bancários, fiscal, telefônico e telemático de Ricardo 

Salles por ser investigado por uma tentativa de homicídio9+10) 

Doc. 10 

                                                           
8 “foi informado que o advogado Mario Lorival de Oliveira Garcia foi levado, pelo advogado Gabriel Atlas Ucci, em uma reunião, 
com a participação do Secretário do Estado do Meio Ambiente, Ricardo de Aquino Salles, e do Secretário Adjunto, Antonio Veloso 
Carneiro, que garantiram toda a assistência (...) tanto com dinheiro, como com ajuda, para problemas pendentes (....) da reunião, 
inclusive se telefonou (...) que falou com o Secretário Ricardo de Aquino Salles ,que prometeu ajudar (...) em tudo, contando que 
é advogado da BUENO NETTO, que estaria agora afastado da advocacia, mas que continuava a cuidar dos assuntos da BUENO 
NETTO e que tudo que precisasse seria atendido, bastado procurar a sócia do Secretário Ricardo Salles no escritório de 
advocacia, Bruna, esposa do Secretário Adjunto, Antonio Carceiro, Ricardo Sales disse que as orientações seriam passadas por 
Gabriel Atlas Ucci ao advogado Mario Lorival (...) não teria mais que se preocupar com a compra de remédios e com as ações.” 
9 “Foi instaurado este procedimento persecutório com escopo de para apurar crimes de homicídio tentado perpetrado em desfavor da vítima 
conforme narrado nos autos. 
Durante as diligências realizadas, a vítima trouxe aos autos informações em tese de uma organização criminosa criada para sucessivos 
crimes contra a vítima e sua família havendo indícios de que a tentativa de homicídio estaria relacionada a esta trama. 
A tentativa de homicídio ocorreu logo após a REPRESENTAÇÃO pela prisão PREVENTIVA de vários membros dessa organização por parte da 
Autoridade Policial do 05º. Distrito Policial. 
Insta consignar, que no citado procedimento há narrativa de diversas ameaças tanto de forma velada quanto direta em desfavor da vítima e seus 
familiares. 
Ademais, a vítima trouxe notícia que no contexto fatídico teriam ocorrido mais (02) duas mortes, sendo certo, que uma delas era testemunha 
chave no procedimento acima, enquanto que a outra era única testemunha presente no momento da morte do Sr. Olímpio Carlos Teixeira, os 
quais ocorreram em circunstâncias estranhas, ambas por afogamento em praia mansa, deserta e sem testemunhas. 
Fato estranho é que no dia 22 de Novembro do ano p.p., a citada organização criminosa, supostamente teria, também, tomado conhecimento da 
existência de parecer do Ministério Público por Buscas e Apreensões em (06) seis escritórios envolvidos na trama e na sede do grupo BUENO 
NETO, que é controlado por Adalberto Bueno Neto, o qual possui histórico de perseguição, atraques e ameaças contra a vítima e sua família. 
As mortes suspeitas por afogamento ocorreram (05) cinco dias após a descoberta pela suposta organização criminosa das medidas 
agressivas postuladas pelo MP e a tentativa de homicídio da vítima ocorreu 10 dias após os afogamentos. 
Neste contexto, a vítima traz farta documentação que passa a fazer parte deste procedimento persecutório pormenorizando os fatos e postulando 
por uma série de medidas, inclusive, a que se tenha acesso a cópia integral dos autos que investigam os afogamentos ocorridos na Praia do 
PIPA no Rio Grande do Norte. 
Além disso, a vítima resume e apresenta uma série de provas colhidas neste procedimento, que demonstram que somente essa suposta 
organização criminosa, é que teria interesse em atentar contra usa vida, num caso em que não houve roubo tentado e sim uma investida contra a 
sua integridade física mediante “bala”, motivo pelo qual REPRESENTO à Vossa Excelência que sejam acolhidos os pedidos de fls. Tais, mais 
precisamente os itens i (a), (b), (c), (d) e(e) e ii, com exceção da quebra de sigilo de cartões de crédito, postulada no item i(a), pois só assim, 
poderá ser comprovada a autoria delitiva e sua materialidade, providências estas imprescindíveis para o prosseguimento das investigações.” 
(representação do Delegado Clóvis Ferreira de Araújo, doc. 8) 

10  
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Perito do IC narrando como tentaram - BUENO NETTO e 

Ricardo Salles - primeiro cooptá-lo e, depois, coagi-lo 

Doc. 11 

Manifestação do MPE comprova a gravidade dos golpes e 

crimes praticados pelos BUENO NETTOs e sua lamentáveis 

manobras na polícia 

Doc. 13 

Manifestação do MPE por uma verdadeira devassa no 

escritório de Ricarco Salles, seus advogados e parceiros11 

Doc. 14 

Para uma Promotora, há uma verdadeira organização 

criminosa atuando dentro da estrutura estatal, com intuito de 

beneficiar a empresa BNE 

Doc. 15 

Dossiê sobre a transformação da Secretaria do Meio 

Ambiente em escritório da BUENO NETTO 

Doc. 16 

Ação de improbidade administrativa por danificar o 

patrimônio público, ao mandar retirar e destruir uma estátua 

de uma figura histórica que não seguia sua mesma ideologia 

Doc. 26 

 

12. O conjunto documental não apenas põe em cheque a idoneidade do 

requerido para ocupar cargo de tamanha relevância em nível nacional, mas 

sim comprova, de maneira inequívoca, que a indicação de Ricardo Salles ao 

Ministério do Meio Ambiente é um absurdo de nocividade extrema para o 

país.  

13. A suspensão de sua nomeação, por força de tutela provisória de 

urgência de natureza cautelar, concedida em sede liminar, é medida que se 

impõe, por se mostrar necessária para a manutenção da ordem pública, da 

moralidade administrativa e da segurança jurídica, já que o requerido teve os 

direitos políticos suspensos, além de tudo. Além disso, tal provimento 

acautelatório já foi deferido em caso análogo, como se verá a seguir. 

                                                           
11 “o Grupo Bueno Netto teria cooptado o advogado Fabricio desde quando ainda era advogado de (...) para a 
pratica de diversos crimes, sendo que os fatos foram agravados após Fabricio, no primeiro semestre de 2016, ter 
supostamente contraido HIV e ficado parcialmente cego. 
Diante do quadro de saude do representado a época, se aproveitou da oportunidade para utiliza-lo para tumultuar e 
criar provas falsas em dezenas de processos judiciais e administrativos, inclusive furtando processos, em fraude que 
visa R$ 250 milhões em beneficio ilicito para a Bueno Netto e R$ 50 milhões de honorarios ilicitos para os advogados 
envolvidos (...) Mario Lorival, colega de trabalho de Willian, também advogado, seria o possivel operador do 
esquema fraudulento, em que utiliza o advogado Fabricio para fabricar revelações de supostos segredos 
profissionais que teve conhecimento com o representante da vitima, sua familia e empresas, (...) falsos, sempre de 
acordo com os interesses processuais e economicos do Grupo Bueno Netto. (...) Outros advogados envolvidos na 
contratação de Fabrício para as práticas delituosas seriam (...) Ricardo de Aquino Salles, advogados do Grupo 
Buneo Netto, os quais realizariam pagamentos diretamente a Fabrício.” (doc. 14, g.n.) 
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4. DA PERFEITA SIMILARIDADE COM O “CASO CRISTIANE BRASIL”12 

E o que é mais grave: uma Ministra do Trabalho condenada pela Justiça do 

Trabalho (como milhões de brasileiros) ou um Ministro do Meio Ambiente que 

foi condenado por fraudar clandestinamente mapas de áreas de proteção? 

14. Em 08 de janeiro de 2018, foi proposta Ação Popular (doc. 17) pelo 

advogado Thiago da Silva Ullmann, autuada sob o nº 0001786-

77.2018.4.02.5102, diante da nomeação, pelo Excelentíssimo Senhor Presidente 

Michel Temer, da deputada federal Cristiane Brasil Francisco para o cargo de 

Ministra do Trabalho. 

15. A deputada possuía condenação na Justiça do Trabalho, em processos 

ajuizados por alguns de seus funcionários. A violação da legislação trabalhista, 

pela então futura Ministra, ensejou a propositura de ação pedindo a 

suspensão do ato de sua posse. É de se frisar, Excelência, que a deputada 

Cristiane Brasil não tinha seus direitos políticos suspensos, nem havia sido 

condenada por improbidade administrativa! O que ela possuía eram algumas 

condenações (menos de 5) em processos trabalhistas. Isso não impediu o Juízo 

da 4ª Vara Federal de Niterói/RJ de deferir o pedido de liminar para suspensão 

da posse da deputada (doc. 18): 

“No caso concreto, conceder a liminar sem ouvir os réus 
encontra-se justificado diante da gravidade dos fatos sob 
análise. Em exame ainda que perfunctório, este magistrado 
vislumbra flagrante desrespeito à Constituição Federal no 
que se refere à moralidade administrativa, em seu artigo 
37, caput, quando se pretende nomear para um cargo de 
tamanha magnitude, Ministro do Trabalho, pessoa que já 
teria sido condenada em reclamações trabalhistas, 
condenações estas com trânsito em julgado, segundo os 
veículos de mídia nacionais e conforme documentação que 
consta da inicial – processos 0010538- 31.2015.5.01.0044, 
encerrado com decisão judicial transitada em julgado, (fls. 
29/246 - note-se especialmente que operou-se o trânsito em 
julgado da decisão condenatória cf. fls. 169); e 0101817-
52.2016.5.01.0048, encerrado com acordo judicial (fls. 
323/324). 

É bem sabido que não compete ao Poder Judiciário o exame 
do mérito administrativo em respeito ao Princípio da separação 
dos Poderes. Este mandamento, no entanto, não é absoluto em 
seu conteúdo e deverá o juiz agir sempre que a conduta 

                                                           
12 Na verdade, o caso Ricardo Salles é bem mais grave, tendo em vista que foi condenado por 

improbidade administrativa e teve os direitos políticos cassados. 
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praticada for ilegal, mais grave ainda, inconstitucional, em se 
tratando de lesão a preceito constitucional autoaplicável. Vale 
ressaltar que a medida ora almejada é meramente cautelar, 
precária e reversível, e, caso seja revista somente haverá 
um adiamento de posse. Trata-se de sacrifício de bem 
jurídico proporcional ao resguardo da moralidade 
administrativa, valor tão caro à coletividade e que não deve 
ficar sem o pronto amparo da tutela jurisdicional. O 
periculum in mora resta cabalmente demonstrado, porquanto a 
posse da nomeada ao cago está prevista para o dia 
09/01/2018, amanhã Assim, verificada a presença dos 
requisitos do artigo 300 do CPC, DEFIRO em caráter cautelar 
e liminar inaudita altera parte, provimento para 
SUSPENDER a eficácia do decreto que nomeou a Exma. 
Deputada Federal Cristiane Brasil Francisco ao cargo de 
Ministra de Estado do Trabalho, bem como sua posse. Fica 
cominada, para fins de descumprimento, multa pecuniária no 
valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) para cada agente 
que descumprir a presente decisão”. 

 

16. Em virtude da cassação da liminar em segunda instância, e posterior 

manutenção no STJ, os requerentes da referida ação ajuizaram Reclamação 

perante o STF, que deferiu, por meio de decisão monocrática da 

Excelentíssima Ministra Cármen Lúcia, medida cautelar em sede liminar para 

manter suspensa a nomeação de Cristiane Brasil ao Ministério do Trabalho 

(doc. 19): 

“Não se tem conhecimento, como observado antes, da matéria 
cuidada no Superior Tribunal de Justiça, para exame e decisão 
sobre o respeito, ou não, às regras constitucionais de 
competência do Supremo Tribunal Federal, sendo temerário 
manter-se a posse agendada antes da análise do ato 
reclamado. Assim se garante o princípio da segurança 
jurídica e resguarda-se o respeito à Constituição da 
República. O exame da medida liminar pleiteada com os 
elementos disponíveis no processo ressente-se da ausência da 
íntegra do ato reclamado, no qual se pode ter a demonstração 
de pleno acatamento, ou não, da competência do Supremo 
Tribunal Federal, pelo que não há como se manter o ato 
administrativo de posse na data aprazada. Pelo exposto, com 
base no poder geral de cautela (caput do art. 297 do Código de 
Processo Civil) e nos princípios constitucionais da segurança 
jurídica e da efetividade da jurisdição, que seriam 
comprometidos com o ato de posse antes de se poder 
examinar a suspensão das decisões de primeira e de segunda 
instâncias que a impediam neste momento, defiro 
parcialmente a providência liminar para a suspensão do 
ato de posse até que, juntadas as informações, incluído o 
inteiro teor do ato reclamado, seja possível a análise dos 
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pedidos formulados na presente reclamação, sem prejuízo de 
reexame desta decisão precária e urgente”. 

 

17. Após, foi exarado parecer favorável pela Procuradoria Geral da 

República (doc. 20), que também defendeu a tese de que os requisitos para 

admissão de candidatos ao cargo de Ministro de Estado, embora não 

previstos por lei, podem ser aplicados os princípios de Direito, in casu, o da 

moralidade: 

“A análise da controvérsia sobre a possibilidade de nomeação 
de pessoa condenada em processos trabalhistas para o cargo 
superior do Ministério do Trabalho não depende 
especificamente do exame do art. 4º-I da Lei nº 4.717/1965, 
que estabelece a nulidade de ato de ‘admissão ao serviço 
público remunerado, com desobediência, quanto às condições 
de habilitação, das normas legais, regulamentares ou 
constantes de instruções gerais’. Isso porque, segundo o 
próprio Superior Tribunal de Justiça, ‘em nosso ordenamento 
jurídico inexiste norma que vede a nomeação de qualquer 
cidadão para exercer o cargo de Ministro do Trabalho em razão 
de ter sofrido condenação trabalhista’. Exatamente por não 
haver norma infraconstitucional que indique os requisitos 
a serem observados por candidatos ao cargo de Ministro 
de Estado é que a decisão liminar apoiou-se, para 
suspender o decreto de nomeação, exclusivamente no 
princípio da moralidade.” 

 
18.  Reclamação foi julgada procedente (doc. 21). Posteriormente, o então 

Presidente Michel Temer revogou o decreto de nomeação, e ação perdeu o 

objeto. 

19. A concessão de liminar no presente caso, analogicamente ao caso 

mencionado e segundo entendimento tanto do STF quando da PGR é 

necessária à manutenção da segurança jurídica das instituições da Justiça. No 

caso Cristiane Brasil, houve a suspensão da posse da deputada pois as 

algumas condenações trabalhistas que detinha foram consideradas 

elementos comprobatórios da sua falta de moralidade para exercício do 

cargo. 

20. No caso em tela, temos muito mais que isso. Temos um futuro Ministro de 

Estado do Meio Ambiente CONDENADO por improbidade administrativa 

quando ocupava o mesmo cargo a nível estadual, e com direitos políticos 

suspensos! Temos um futuro ministro processado criminalmente por formação 
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de quadrilha, e investigado pelo Ministério Público por advocacia 

administrativa na Secretaria de meio ambiente.  

21. A posse de Ricardo de Aquino Salles como Ministro de Estado de Meio 

Ambiente não pode ocorrer, sob pena extremo perigo de dano ao erário, 

moralidade administrativa e ao meio ambiente. 

 

5. DA INELEGIBILIDADE DO REQUERIDO RICARDO SALES 

A sentença não está suspensa por nenhum recurso 

22. Ao requerido foi imposta pena de suspensão dos direitos políticos por 

três anos, em sentença proferida no dia 19 de dezembro de 2018. A decisão, 

como se sabe, ainda não transitou em julgado, o que não deve levantar 

dúvidas, todavia, sobre o status de inelegível do requerido. 

23. Somente em caso de apelação com efeito suspensivo é que o 

requerido poderia, eventualmente, ser nomeado ministro, isso se 

desconsiderarmos os fundamentos principiológicos e morais para a nulidade 

do ato de nomeação. Assim pensa o célebre processualista Eupídio Donizetti 

Nunes, como disse em entrevista13, cujos trechos mais relevantes seguem 

abaixo: 

“Absolutamente não pode ser nomeado em razão da 
jurisprudência que se construiu no Brasil a respeito desse 
assunto”, afirmou o jurista, que considera o caso Salles mais 
grave que outro semelhante, o da indicação da deputada 
Cristiane Brasil para ministra do Trabalho em janeiro 
passado. Com pendências na Justiça do Trabalho, a filha de 
Roberto Jefferson foi impedida pelo Supremo Tribunal Federal 
(STF). 

“Embora haja lacuna na lei, admiti-la como ministra feriria o 
princípio da moralidade. Um caso, sem dúvida, menos 
grave que o do futuro e provável ministro do Meio 
Ambiente, condenado por um ato fraudulento como 
secretário de meio ambiente em São Paulo”, pontuou Elpídio 
Donizetti Nunes, refutando também o fato de que o ex-
secretário do Meio Ambiente de Geraldo Alckmin (PSDB) 
pretende recorrer. Segundo a regra, conforme o artigo 1.013 do 
Código de Processo Civil, a apelação tem efeito suspensivo. 
Significa que, em caso de recurso, a sentença perde o efeito. 

                                                           
13https://blogdonelio.com.br/salles-nao-pode-assumir-ministerio-afirma-um-dos-maiores-

processualistas-do-brasil/ 
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As exceções das regras do Código Civil e da lei específica da 
improbidade administrativa não se aplicam ao caso, segundo o 
jurista, que será interpretado sob a mesma jurisprudência que 
impediu Cristiane Brasil 

Além disso, a sentença suspende os direitos políticos de 
Ricardo Salles. “Não pode votar, ser votado, exercer cargo 
público em nenhum setor. E um ministro é um agente 
público. No Brasil, para ser gari, é preciso um atestado de 
bons antecedentes. E se quer um atestado de bons 
antecedentes melhor na qualidade em si de uma sentença 
condenatória? O fato é que o futuro ministro tem péssimos 
antecedentes; não poderá ser chancelado.” 

Elpídio Donizetti acredita que Bolsonaro, eleito sob o signo do 
combate à corrupção, não admitirá alguém assim no seu corpo 
de auxiliares. “Está completamente inviabilizada a carreira dele, 
pelo menos nessa área ambiental”. Com relação ao aspecto 
processual, há várias especulações. Se não houver recurso, a 
sentença transita em julgado. Se apelar, o recurso poderia ter 
um efeito só devolutivo, ou seja, levando ao tribunal as 
questões impugnadas por ele, futuro ministro. E a impugnação 
da decisão não suspenderia seus efeitos necessariamente. 

“O STF já determinou que vai valer a decisão do primeiro 
grau, e por isso ele não vai poder ser nomeado. Estão 
suspensos seus direitos políticos. E mesmo que o 
presidente eleito persista na nomeação, eu suponho que venha 
um mandado de segurança por parte do Ministério Público de 
São Paulo, que é o autor da da ação. O presidente estará em 
um impasse e terá de anular a nomeação”. 

 

24. Por essas razões, ainda que o Douto Juízo entenda que a nomeação de 

Ricardo Salles não fere o art. 37 da CRFB e o art. 4º, I da Lei nº 4.717/65, o que 

se admite apenas a título de argumentação, é de se admitir que mesmo assim 

seu ato de nomeação seria nulo pelo fato de se encontrar inelegível. 

 

6. DA REPERCUSSÃO INTERNACIONAL 

25. A fragilidade institucional do país é reconhecida mundialmente. As 

consequências disso são inúmeras. O Presidente Eleito, por sua vez, conquistou 

o voto de milhões de brasileiros com a promessa de que nenhuma pessoa 

corrupta faria parte do seu governo. 
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26. A indicação de Ricardo Salles para o cargo de Ministro do Meio 

Ambiente, automaticamente, gerou inconformismo nacional, já que a suspeita 

de prática de atos de improbidade administrativa era notória, dadas as 

múltiplas investigações que pairam sobre o requerido. Contudo, a 

condenação por improbidade administrativa, seguida da declaração do 

Presidente Eleito de que não desistirá de Ricardo Salles, geraram repercussão 

para além do âmbito interno: 

27. No Reino Unido, a agência Reuters (maior agência de notícias do 

mundo) noticiou o fato14. Na Asia, foi o Channel New Asia, com sede em 

Cingapura, que divulgou a condenação15. O Swiss Info, na Suiça, fez a mesma 

coisa16, e se não bastasse, o renomado jornal americano The New York Times 

não deixou de cobrir a questão17. Vários outros jornais publicaram a notícia, 

que desgasta ainda mais nossa imagem perante o mundo e nos coloca em 

posição de perder importas selos e certificados internacionais: The Guardian18 

El País19, This is Money20, Mongabey21, Tele Sur English22, News Beezer23, Peru 2124, 

Notimerica25, Sputnik News26, Aporrea27, RT28, Nodal29, 24 Matins30, Redmas31, Eje 

2132, Pichincha Universal33, El Universal34, El Economista America35, etc.. 

 

São 417 mil resultados no GOOGLE, em todo o mundo, de notícias sobre o 

envolvimento (e condenação) de Ricardo Salles por fraudes 

                                                           
14 https://www.reuters.com/article/us-brazil-politics-minister-idUSKCN1OJ2VE 
15 https://www.channelnewsasia.com/news/world/brazil-s-incoming-environment-minister-found-guilty-of-improper-conduct-11051618 
16 https://www.swissinfo.ch/eng/reuters/brazil-s-incoming-environment-minister-found-guilty-of-improper-conduct/44634012 
17 https://www.nytimes.com/reuters/2018/12/20/world/americas/20reuters-brazil-politics-minister.html 
18 https://www.theguardian.com/world/2018/dec/20/brazil-environmental-minister-still-likely-to-serve-bolsonaro-despite-misconduct 
19 https://brasil.elpais.com/brasil/2018/12/09/politica/1544379683_286039.html 
20 https://www.thisismoney.co.uk/wires/reuters/article-6517961/Brazils-incoming-environment-minister-guilty-improper-conduct.html 
21 https://news.mongabay.com/2018/12/bolsonaro-shapes-administration-amazon-indigenous-and-landless-at-risk/ 
22 https://www.telesurenglish.net/SubSecciones/en/country/brazil/ 
23 https://newsbeezer.com/uk/brazilian-minister-of-the-environment-still-risks-serving-bolsonaro-despite-wrongdoing-news-from-the-world/ 
24 https://peru21.pe/mundo/ricardo-salles-tribunal-suspende-derechos-politicos-futuro-ministro-medio-ambiente-jair-bolsonaro-brasil-nndc-448125 
25 https://www.notimerica.com/politica/noticia-justicia-brasilena-condena-ministro-medio-ambiente-bolsonaro-delito-improbidad-administrativa-20181221174010.html 
26 https://mundo.sputniknews.com/america-latina/201812201084261405-justicia-condena-futuro-ministro-de-bolsonaro/ 
27 https://www.aporrea.org/internacionales/n335959.html 
28 https://actualidad.rt.com/actualidad/299574-justicia-brasilena-condena-futuro-ministro 
29 https://www.nodal.am/2018/12/brasil-el-poder-judicial-condeno-al-futuro-ministro-de-ambiente-de-bolsonaro-por-fraude/ 
30 https://www.24matins.es/topnews/america/futuro-ministro-de-medio-ambiente-de-brasil-dice-que-asumira-el-cargo-pese-a-su-condena-122804 
31 http://www.redmas.com.co/internacional/justicia-condena-futuro-ministro-ambiental-bolsonaro/ 
32 https://www.eje21.com.co/2018/12/la-justicia-condena-al-futuro-ministro-de-medio-ambiente-de-bolsonaro/ 
33 https://www.pichinchauniversal.com.ec/futuro-ministro-de-bolsonaro-condenado-por-fraude/ 
34 https://www.pressreader.com/mexico/el-universal/20181220/282102047779112 
35 https://www.eleconomistaamerica.com/politica-eAm/noticias/9594401/12/18/Condenan-a-un-futuro-ministro-de-Bolsonaro-por-una-irregularidad-en-un-plan-
ambiental.html 

https://www.reuters.com/article/us-brazil-politics-minister-idUSKCN1OJ2VE
https://www.channelnewsasia.com/news/world/brazil-s-incoming-environment-minister-found-guilty-of-improper-conduct-11051618
https://www.swissinfo.ch/eng/reuters/brazil-s-incoming-environment-minister-found-guilty-of-improper-conduct/44634012
https://www.nytimes.com/reuters/2018/12/20/world/americas/20reuters-brazil-politics-minister.html
https://www.theguardian.com/world/2018/dec/20/brazil-environmental-minister-still-likely-to-serve-bolsonaro-despite-misconduct
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/12/09/politica/1544379683_286039.html
https://www.thisismoney.co.uk/wires/reuters/article-6517961/Brazils-incoming-environment-minister-guilty-improper-conduct.html
https://news.mongabay.com/2018/12/bolsonaro-shapes-administration-amazon-indigenous-and-landless-at-risk/
https://www.telesurenglish.net/SubSecciones/en/country/brazil/
https://newsbeezer.com/uk/brazilian-minister-of-the-environment-still-risks-serving-bolsonaro-despite-wrongdoing-news-from-the-world/
https://www.notimerica.com/politica/noticia-justicia-brasilena-condena-ministro-medio-ambiente-bolsonaro-delito-improbidad-administrativa-20181221174010.html
https://mundo.sputniknews.com/america-latina/201812201084261405-justicia-condena-futuro-ministro-de-bolsonaro/
https://www.aporrea.org/internacionales/n335959.html
https://actualidad.rt.com/actualidad/299574-justicia-brasilena-condena-futuro-ministro
https://www.nodal.am/2018/12/brasil-el-poder-judicial-condeno-al-futuro-ministro-de-ambiente-de-bolsonaro-por-fraude/
https://www.24matins.es/topnews/america/futuro-ministro-de-medio-ambiente-de-brasil-dice-que-asumira-el-cargo-pese-a-su-condena-122804
http://www.redmas.com.co/internacional/justicia-condena-futuro-ministro-ambiental-bolsonaro/
https://www.eje21.com.co/2018/12/la-justicia-condena-al-futuro-ministro-de-medio-ambiente-de-bolsonaro/
https://www.pichinchauniversal.com.ec/futuro-ministro-de-bolsonaro-condenado-por-fraude/
https://www.pressreader.com/mexico/el-universal/20181220/282102047779112
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28. Percebe-se que a indignação não parte apenas do requerente, como 

cidadão brasileiro, mas atinge nível internacional. Nada mais incompatível 

com a moralidade administrativa e com as propostas da presidência que um 

ministro do meio ambiente ser condenado por fraudar mapas ambientais para 

favorecer empresários e ainda ter os direitos políticos suspensos por três anos. 

 

7. QUEBRA DA CONFIANÇA. ESTELIONATO ELEITORAL? ERA TUDO MENTIRA? 

29. Milhões de eleitores elegeram o Presidente Bolsonaro – com votos do 

Autor, de toda sua família e do seu advogado - sem qualquer experiência no 

Poder Executivo, por acreditarem que não haveria mais espaço para 

condenados ocupando cargos dentro da Administração. Essa foi a promessa! 

30. Em seguida, logo após ganhar a eleição, anunciou-se que o critério 

seria que ninguém ocuparia cargo no Governo Federal se pendesse contra si 

uma denúncia robusta36. Ora, Ricardo Salles foi CONDENADO por sentença e 

condenado por fraudar mapas ambientes, de forma clandestina, em fraude 

contra o Meio Ambiente, com a simulação de processos administrativos para 

coagir e intimidar servidores concursados e técnicos que o denunciaram!!! 

31. A questão aqui é muito simples: logo após o anúncio de Ricardo Salles 

como Ministro do Meio Ambiente, o Presidente Eleito Jair Bolsonaro afirmou ao 

Fantástico que ele somente seria Ministro se não fosse condenado na ação de 

improbidade que respondia. Ele foi condenado! Logo, não pode ser Ministro, 

conforme declarado em rede nacional (no Fantástico) pelo Presidente eleito. 

 

“se não for condenado na ação que é Réu, será Ministro” (Jair Bolsonaro, 09/12/2018) 

Vídeo com a declaração: https://www.youtube.com/watch?v=OWeU7scqMww 

                                                           
36 “Bolsonaro diz que retirará do governo quem tiver 'denúncia robusta'” - https://www.msn.com/pt-
br/noticias/.../bolsonaro...‘denúncia-robusta’/ar-BBQxvhS] 

https://www.youtube.com/watch?v=OWeU7scqMww
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8. COMO RICARDO SALLES GANHOU R$ 9 MILHÕES OFICIALMENTE EM 3 ANOS? 

“Há notícias ainda, através de redes sociais quanto ao súbito enriquecimento de Ricardo Salles, 

ostentado através de viagens e aquisição de um iate.” (Promotora de Justiça Miriam Borges, doc. 7) 

32. Na eleição de 2012, Ricardo Salles declarou ter R$ 1,4 milhões em 

patrimônio (doc. 27), onde R$ 1,3 milhões eram aplicações financeiras, que 

não tinha mais em julho de 2014, conforme ação revisional de alimentos que 

ele ajuizou para explicar os motivos pela inadimplência da pensão de seus 

únicos filhos, da ordem de R$ 3 mil por mês (doc. 28), pois sua única renda era 

um salário de R$ 11 mil e não tinha mais as aplicações (que declarou ter no 

ano de 2012). 

33. Ou seja, no final de 2014, Ricardo Salles possuía patrimônio negativo e 

ganhava R$ 11 mil por mês (como secretário pessoal do Governador). Agora, 

sem qualquer explicação além do cargo relâmpago de Secretário Estadual, 

ele declarou patrimônio de R$ 8,8 milhões (doc. 29). 

34. Como que o demitido Secretário Estadual do Meio Ambiente do 

Alckmin, por supostamente ter transformado a pasta em um escritório de 

advocacia37, ganhou quase R$ 9 milhões (oficiais) em três anos? Quanto teria 

ele ganhado sem passar pelo sistema financeiro, pois o SERASA aponta sua 

renda oficial (aquela que é movimentada oficialmente pelo sistema 

financeiro) de R$ 3.923,00 (doc. 30)? 

35. Ricardo Salles tentou impugnar esse seu “enriquecimento” súbito em 

meses como Secretário de Estado, mas a Justiça Eleitoral julgou que não há 

nada de inverídico nessa denúncia e nem os demais fatos acima (doc. 31). 

 

9. TUDO QUE SE NARRA AQUI, JÁ FOI OBJETO DE AMPLO CONTRADITÓRIO 

36. Os mesmos fatos narrados na petição inicial (com exceção da posterior 

condenação por improbidade administrativa) foram objeto de um artigo na 

                                                           
37https://www.revistaforum.com.br/ex-secretario-de-alckmin-teria-transformado-pasta-em-escritorio-de-advocacia/ 
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internet38 durante o período eleitoral, que foi alvo de uma representação 

eleitoral movida por Ricardo Salles julgada improcedente após o contraditório: 

 

“Na matéria impugnada, foram feitas várias afirmações em relação ao 

ora representante: 

a) afirma-se que ele é o “vice campeão brasileiro” em doações 

eleitorais, tendo recebido mais de 1,2 milhão de reais; b) o Ministério 

Público pediu a sua condenação por atos de improbidade 

administrativa, sob a alegação de que adulterou mapas para a 

aprovação de projetos ambientais; c) é processado pelo Ministério 

Público por atos de vandalismo contra o patrimônio público. 

Outrossim, mencionou-se que o representante é investigado pela 

polícia e pelo Ministério Público em razão de: d) ter avocado inquéritos 

e ter cometido coações de peritos; e) fazer “negociatas” na JUCESP; f) 

praticar simulação de processos administrativos; g) praticar advocacia 

administrativa; h) cometer tráfico de influência e exploração de 

prestígio; i) blindar um núcleo de advogados contratados para fraudes 

em escala em processos; j) mortes e tiros suspeitos, com representação 

pela quebra de seus sigilos bancários, fiscal, telemático e telefônico; k) 

haver pedido de busca e apreensão de celulares, computadores, etc. 

Por fim, também se lhe imputou: l) na eleição de 2012 ele declarou ter 

1,4 milhão de reais em patrimônio, sendo que 1,3 milhão eram 

aplicações financeiras, que não tinha mais em julho de 2014, conforme 

teria sido apurado em ação revisional de alimentos contra ele ajuizada 

pelos seus filhos; m) no final de 2014 ele possuía um patrimônio negativo 

e recebia remuneração de R$ 11 mil por mês, mas agora teria 

declarado patrimônio ao TSE de R$ 8,8 milhões; n) que empresários 

estão investindo mais de um milhão de reais na sua candidatura. 

Na inicial da presente representação, foram impugnados os seguintes 

pontos da matéria: a) o representante nunca teve prisão decretada 

por eventual inadimplência por prestação de pensão alimentícia; b) 

não há qualquer ação judicial intentada contra o representante, em 

relação à ocorrência de crime ambiental; c) houve o arquivamento, 

pelo TJSP, de representação criminal ofertada por tráfico de influência 

e exploração de prestígio; d) no inquérito fraudulento quanto à 

ocorrência de “mortes e tiros suspeitos, com representação , o seu pela 

quebra de seus sigilos bancários, fiscal, telemático e telefônico” nome 

não foi ali mencionado. 

Analisando as alegações rebatidas na exordial, cumpre anotar que, ao 

contrário do que aduz o vindicante, em nenhum momento a 

reportagem diz que ele foi preso ou teve sua prisão decretada pela 

eventual inadimplência de pensão alimentícia. 

Há somente menção com os seguintes dizeres: “Na eleição de 2012, 

Ricardo de Salles declarou ter R$ 1,4 milhões em patrimônio, onde R$ 1,3 

milhões eram aplicações financeiras, que não tinha mais em julho de 

2014, conforme ação revisional de alimentos que ele ajuizou para 

explicar os motivos pela inadimplência da pensão de seus únicos filhos, 

da ordem de R$ 3 mil por mês, pois sua única renda era um salário de 

R$ 11 mil e não tinha mais as aplicações (que declarou ter no ano de 

2012)”. 

                                                           
38 https://www.jornaldacidadeonline.com.br/noticias/11529/o-golpe-eleitoral-de-ricardo-salles-do-partido-novo 
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Do mesmo modo, a matéria não diz que há ação judicial versando 

sobre crime ambiental, mas somente que o Ministério Público Estadual 

pediu sua condenação “por atos de improbidade administrativa que 

(segundo o MPE) cometeu adulterando mapas para a aprovação de 

projetos de ricos financiadores como Secretário do Meio Ambiente”, o 

que não é fato sabidamente inverídico (consoante Processo nº 

1023452-67.2017.8.26.0053). 

Quanto à reportagem mencionar que estaria o candidato sendo 

investigado (segundo a Polícia e o Ministério Público) por tráfico de 

influência e exploração de prestígio, esta não se refere ao Processo nº 

2270253-73.2015.8.26.0000, realmente arquivado após parecer da 

Procuradoria Geral de Justiça, mas sim ao Inquérito Policial que 

tramitou no 2º Seccional de Polícia – DECAP, 27º Distrito Policial – 

Campo Belo. 

Vê-se, aliás, que em 04.06.2018, após o surgimento de indícios 

supostamente envolvendo magistrado do E. Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo, o Delegado de Polícia representou requerendo a 

remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. 

No que pertine à investigação sobre “mortes e tiros suspeitos, com 

representação pela quebra de seus sigilos bancários, fiscal, telemático 

e telefônico”, observa-se que, independentemente de quem o teria 

acusado, o representante, ao contrário do que afirma, foi citado 

naquele inquérito; o Delegado de Polícia responsável representou ao 

Juiz solicitando o acolhimento dos pedidos de quebra de sigilo 

bancário do representante, além de expedição de ofícios para todas 

as operadoras de telefonia móvel, onde se apuram diversos crimes, 

dentre eles tentativa de homicídio. 

Deste modo, quanto aos pontos alegados na exordial, tem-se que a 

matéria impugnada não veiculou fatos sabidamente inverídicos. 

Como já decidiu o C. Tribunal Superior Eleitoral “a mensagem, para ser 

qualificada como sabidamente inverídica, deve conter inverdade 

flagrante que não (Representação nº 367.516, Rel. Min. apresente 

controvérsias” Henrique Neves, j. 26.10.2010 – grifei). 

4. Quanto ao sigilo do processo, cumpre levantá-lo. Isto porque a regra 

é a publicidade dos atos processuais (art. 5º, LX, da Constituição 

Federal), comportando exceção apenas nos casos em que a defesa 

da intimidade ou o interesse social o exigirem. 

O objetivo é a fiscalização dos atos judiciais, seja pela ótica da 

regularidade, seja pela garantia da imparcialidade. 

Não há, no caso dos autos, qualquer motivo legal que imponha a 

decretação do segredo de justiça, tampouco se vislumbra a 

necessidade de impô-lo fora das hipóteses legais (como permite o art. 

2º, II, da Resolução TSE nº 23.326/2010), mormente porque o assunto 

nela impugnado diz respeito a veiculação pública. 

5. Ante o exposto, julgo improcedente a representação. Levante-se o 

sigilo do processo. 

São Paulo, 2 de outubro de 2018. 

AFONSO CELSO DA SILVA 

Juiz Auxiliar da Propaganda Eleitoral 

(assinado digitalmente)” (doc. 31) 
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37. Ricardo Salles também processou seis sites por publicarem os mesmos 

fatos narrados nessa petição e a ação foi julgada improcedente, pois tudo é 

verdade e “a mera insatisfação com o conteúdo não dá ensejo à remoção 

da rede mundial de computadores” (Juíza Daniela Dejuste de Paula, doc. 32) 

10. CONFLITO DE INTERESSE – DEFENSOR DE RURALISTAS E MORTE DE ANIMAIS 

38. Em sua fracassada campanha à deputado federal, Ricardo Salles 

declarou que animais devem ser mortos à bala e que os movimentos de 

esquerda e minoritários (como o MST), devem ter o mesmo tratamento (“à 

bala”), o que é incompatível com a função de Ministro do Meio Ambiente39. 

39. Além disso, Ricardo Salles representa os agricultores e foi financiado por 

eles, o que também é incompatível com sua posição de Ministro do Meio 

Ambiente e que será responsável por julgar, em ultima instância administrativa, 

todo o passivo ambiente dos fazendeiros que investiram milhões em sua 

campanha (a segunda mais cara do Brasil40). 

40. Confira-se notícia sobre o tema: 

 

“Quem são os principais financiadores de Ricardo Salles, ministro do 

Meio Ambiente 

Mais de 100 empresários do agronegócio, e de setores como armas e 

munição, deram dinheiro para a campanha de Ricardo Salles a 

                                                           

39  
40 https://politica.estadao.com.br/noticias/eleicoes,candidatos-novatos-a-camara-dos-deputados-
recebem-maiores-doacoes,70002503972 



 
 

 
Rua 13 de Junho, n° 2984 | São Francisco | 1° Andar | 79010-200 | Campo Grande | Mato Grosso do Sul 

67 99106-6676 – contato@arvoadvocacia.com 
 

 

deputado federal. Vídeo anuncia "sinergia" dos ruralistas com o novo 

ministro 

São Paulo – Anunciado pelo presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) para 

ministro do Meio Ambiente, o advogado e ex-secretário de Geraldo 

Alckmin (PSDB), Ricardo Salles, é tudo que os ruralistas desejam: um 

homem afinado com os interesses do agronegócio e que vai atuar em 

sinergia com quem "quer trabalhar", como têm anunciado com 

entusiasmo expoentes do setor. Em outras palavras, retirar entraves e 

acabar com a "indústria de multas do Ibama" conforme promessa de 

campanha do capitão reformado do Exército que deve tomar posse 

neste 1º de janeiro. 

Além de entrevistas, circula em grupos de WhatsApp um vídeo, 

gravado na Granja do Torto, em que o futuro ministro aparece entre o 

dirigente da Sociedade Rural Brasileira, deputado federal eleito 

Frederico D’Ávila (PSL-SP) e o “comandante em chefe das forças 

agrícolas”, o presidente da União Democrática Ruralista (UDR) Luiz 

Antônio Nabhan Garcia e o futuro ministro.  

“Meus amigos, estou aqui com Frederico D’Ávila, nosso deputado 

estadual, liderança do agro, e nosso presidente Nabhan Garcia, 

grande força de todo setor, para dizer a vocês que nós teremos total 

sinergia da agricultura com o meio ambiente. Total respeito ao produtor 

rural e nosso apoio”, afirma Salles. Afago para os ruralistas, a convicção 

de suas palavras reforça, mais uma vez, seu compromisso com o setor. E 

demonstra que ele se sente  representado por essas lideranças.  

Desejando sorte ao futuro ministro, o “comandante em chefe” Nabhan 

diz que Salles fará uma grande administração. “Porque (Salles) à frente 

do Meio Ambiente significa o fim do estado policialesco e o fim do 

estado confiscatório (sic) em cima de quem trabalha e produz nesse 

país”. 

Criado em 1993, o Ministério do Meio Ambiente tem como missão 

formular e conduzir políticas públicas para o setor em todo o país. Isso 

significa proteger as florestas, os recursos hídricos, os ecossistemas, 

florestas e toda a biodiversidade do avanço de um modelo de 

agropecuária predatória, baseado no desmatamento para pastos e 

para a monocultura, dependente do uso de sementes transgênicas e 

de agrotóxicos – que já consumiu praticamente todo o Cerrado e 

avança em direção à Amazônia. 

No entanto, pelo conteúdo do vídeo (assista a seguir), o Meio Ambiente 

tem tudo para ser submetido à Agricultura, tal como Bolsonaro 

pretendia com a duramente criticada fusão das duas pastas.   

Suplente 

Outra forte evidência de que o escolhido por Bolsonaro é o homem sob 

medida para transformar o Ministério do Meio Ambiente em uma 

sucursal do Ministério da Agricultura é o perfil dos apoiadores de sua 

disputa por uma vaga na Câmara. Sem conseguir votos suficientes para 

se eleger deputado federal pelo Novo paulista, Salles, que é fundador 

do Movimento Endireita Brasil ficou como suplente. 

A campanha, aliás, está sendo questionada pelo Ministério Público 

Federal por abuso de poder econômico. O então candidato publicou 

diversos artigos sobre sua plataforma em jornais de grande circulação 

dias antes da eleição. 

Dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) mostram que o total 

arrecadado foi de R$1.567.339,90, montante bem menor que os R$ 
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2.239.027,97 da campanha da deputada federal eleita e futura ministra 

da Agricultura Tereza Cristina (DEM-MS). 

Presidente da Frente Parlamentar Agropecuária, a parlamentar viu seu 

cacife aumentar depois de conseguir, com suas manobras, aprovar em 

comissão especial o substitutivo para projetos que compõem o Pacote 

do Veneno, que praticamente revoga a atual Lei dos Agrotóxicos. O 

pacote que visa facilitar o registro e alavancar ainda mais as vendas 

desses produtos está pronto para ser votado pelo plenário da Câmara. 

Se for aprovado, segue para sanção presidencial. 

A lista de Salles inclui financiamento coletivo de um pequeno grupo e 

mais 108 nomes de pessoas físicas. A RBA apurou se tratar de grandes 

empresários dos mais diversos setores, que têm no agronegócio o carro 

chefe de suas empresas ou mesmo uma atividade secundária. 

É o caso do presidente do conselho de administração da Porto Seguro 

Seguros, Jayme Brasil Garfinkel. Principal acionista da Porto, é também 

o principal doador da campanha de Salles, tendo contribuído com R$ 

260 mil, equivalente a 16% do total. Mais conhecido por dirigir uma das 

três maiores seguradoras do país, o empresário tem entre seus negócios 

a Fazenda Periquitos Companhia Agropecuária. A propriedade que se 

estende por parte de Três Lagoas e Selviria (MS), produz soja e gado de 

corte. 

Outro é José Salim Mattar Junior, controlador da Localiza Hertz, 

empresa mais valiosa do setor de locação de automóveis. Anunciado 

como futuro secretário de Privatizações de Bolsonaro, é o segundo 

maior doador de Salles. Depositou na conta da campanha R$ 200 mil. 

Entre outros de seus negócios está o Haras Sahara, em Matozinhos 

(MG). Embora o site remeta apenas à criação de cavalo árabe, a ficha 

no cadastro nacional da pessoa jurídica (CNPJ) da Receita Federal 

informa que a fazenda, entre as atividades econômicas secundárias, 

cria gado de corte. 

Remédios 

Diretor-superintendente da Companhia Comercial de Drogas e 

Medicamentos, a Codrome, Ronaldo José Neves de Carvalho segue 

em terceiro na lista dos financiadores da campanha do agora futuro 

ministro. Doou R$ 100 mil. O comandante da Drogaria São Paulo, uma 

das maiores redes do setor, tem negócios que vão além da venda de 

remédios. 

Conforme a Receita Federal, a Agropecuária Codrome é proprietária 

do Sítio Rancho Alegre, em Mirandópolis (SP), que tem como atividade 

principal o cultivo de seringueira. A secundária é a cana de açúcar. Na 

Fazenda Moinho, em Guaracai, com 4.308 hectares, também cultiva 

cana de açúcar e seringueira. No mesmo município, uma terceira 

fazenda do grupo, a Caetés, produz cana, seringueira, abacaxi e gado 

leiteiro. 

Outro famoso patrocinador é Luis Stuhlberg, gestor do Fundo Verde do 

Credit Suisse Hedging-Griffo (CSHG), com R$ 50 mil para a campanha. 

O fundo, elogiado pelos analistas como dos mais rentáveis, recebe 

aplicações de pessoas físicas, jurídicas e de outros fundos de 

investimento administrados pela própria CSHG. Os recursos captados 

são então investidos em mercados de capital como ações, câmbio, 

juros e commodities agrícolas. Segundo analistas de investimentos, só 

obtêm ganhos com aplicação em papeis dessas commodities quem 

realmente "conhece bem" o setor. 
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Também aplicou R$ 50 mil na campanha de Salles o empresário Gastão 

de Souza Mesquita, controlador de uma das maiores empresas do 

agronegócio do país, a Companhia Melhoramentos do Norte do 

Paraná (CMNP). O grupo atua na produção de etanol e na pecuária. 

Alexandre Balbo Sobrinho, da Cana Verde – que tem em seu portfólio 

açúcar orgânico para um nicho de mercado que pode pagar mais 

caro –, doou R$ 41 mil. Ele é também controlador da Agropecuária 

Iracema, que tem canaviais e usinas de produção convencional de 

açúcar e de etanol  espalhadas pela região de Sertãozinho (SP). 

Grãos, armas e munição 

Contribuíram com R$ 30 mil cada os empresários Flávio Pascoa Teles de 

Menezes, Eduardo Define e Antonio Marcos Moraes Barros. 

Menezes, que já foi presidente da Sociedade Rural Brasileira, tem 

fazendas em Buritama, Vicentinópolis, Birigui, Araçatuba, Castilho e 

Santo Antonio do Aracangua, em SP, onde produz soja, cana, milho e 

gado de corte. Ele é parte de uma disputa por terras em Japorã (MS), 

reivindicando a fazenda Remanso-Guaçu, em posse de famílias 

indígenas por uma determinação judicial. 

Define tem entre seus negócios a criação de gado de corte, a 

comercialização de matérias-primas agrícolas, armazéns e o 

processamento do conhecido arroz Brejeiro.  A marca cresceu e 

incorporou novos produtos, como óleos de soja, entre outros. 

Também dedicado à produção agrícola, com fazenda de café em 

Caconde (SP), e de produção de grãos e gado de corte em Amambaí 

(MS), Moraes Barros é presidente da Companhia Brasileira de 

Cartuchos, a CBC. Além de dirigir a empresa fabricante de munições, é 

um dos maiores acionistas das fábricas de armas Taurus. 

Seguindo a lista, agora com doações de R$ 25 mil estão Salo Davi 

Seibel, Marcelo Campos Ometto, João Guilherme Sabino Ometto e 

Helio Seibel. Salo e Hélio controlam o Grupo Ligna, constituído pela Leo 

Madeiras, Duratex e a Ligna Florestal, com 60 mil hectares de terra em 

Minas Gerais e Rio Grande do Sul. 

Marcelo Ometto é presidente do conselho de administração do Grupo 

São Martinho e João Guilherme, o vice. Com três usinas no interior de SP 

e uma no interior de Goiás, a companhia está entre os maiores grupos 

produtores de açúcar e etanol.  

Num grupo de 17 que doaram valores próximos a R$ 25 mil estão ainda 

empresários como Elie Horn, da Cyrela e Tecnisa; Rafael Sales 

Guimarães, do setor de shopping centers; João Carlos de Paiva 

Veríssimo, da Moinho Paulista, e Arthur Vicintin Neto, do setor 

metalúrgico. A reportagem não encontrou vínculo direto desses nomes 

com propriedades de produção agropecuária.”41 

 

41. Isso é ainda mais perigoso pelo histórico de Ricardo Salles, que ganhou 

quase R$ 9 milhões oficialmente nos últimos anos, em paralelo à acusação de 

                                                           
41 https://www.redebrasilatual.com.br/politica/2018/12/saiba-quem-sao-os-ruralistas-que-financiam-o-
ministro-de-bolsonaro-para-o-meio-ambiente 
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ter transformado a Secretaria Estadual do Meio Ambiente de São Paulo em um 

escritório de advocacia42. 

 

11. RICARDO SALLES É FINANCIADO PELO MAIOR DESMATADOR DO BRASIL 

42. O site Rede Brasil Atual mapeou a relação entre Ricardo Salles e AJ 

Junqueira, financiador da campanha de Ricardo Salles e preso por ser, 

segundo o MPF e o Jornal Nacional43, o maior desmatador do Brasil44: 

 

“Maiores desmatadores 

                                                           
42 “Ex-secretário de Alckmin teria transformado a pasta em escritório de advocacia  De acordo com o Ministério Público 

Estadual, o ex-secretário teria transformado a pasta em uma advocacia administrativa em que a esposa do então 
secretário adjunto, Brunna Alves Carneiro, assinava as petições, e Antonio Velloso Carneiro e Ricardo de Aquino Salles 
atuavam na interlocução com autoridades públicas. O escritório está em nome de Brunna Alves Carneiro e seu marido, 
Antonio Velloso Carneiro. Mesmo Ricardo Salles não estando no contrato social, no entanto, o MP acredita que ele seja 
um dos donos do escritório.” .... contratado pela empresa BUENO NETO para exercer a atividade de “interlocutor” desta 
junto a órgãos e funcionários públicos incumbidos de analisar questões de seu interesse” (Luis Nassif, 
jornalggn.com.br/noticia/ex-secretario-de-alckmin-teria-transformado-a-pasta-em-escritorio-de-advocacia, esta e outras notícias ) 

43  
http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2016/10/ministerio-publico-quer-manter-preso-o-maior-
desmatador-da-amazonia.html 
44 https://theintercept.com/2017/03/22/a-saga-da-famiglia-vilela-os-maiores-pecuaristas-e-
destruidores-de-florestas-do-brasil/ 

https://www.revistaforum.com.br/2017/09/01/ex-secretario-de-alckmin-teria-transformado-pasta-em-escritorio-de-advocacia/
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Entre aqueles que oficialmente investiram valores menores 

estão Gustavo Diniz Junqueira (R$ 500), Renato Diniz Junqueira 

(R$ 2.000), Roberto Diniz Junqueira Filho (R$ 5 mil) e Carlos 

Viacava (R$ 5 mil). 

Ex-presidente da Sociedade Rural Brasileira e nomeado futuro 

secretário estadual da Agricultura de São Paulo, gestão João 

Doria (PSDB), Gustavo é sócio das fazendas Santa Claudia, em 

Pirapozinho (SP), onde planta cana, e da Bela Vista 

Agropecuária, em Guaíra, com soja – nesta Gustavo é sócio de 

Roberto Diniz. Renato Diniz cultiva cana na fazenda Pontal da 

Onça, em Guaíra (SP), e na fazenda Sucuri, em Morro Agudo 

(SP), cria gado de corte. 

Ministro da Agricultura no governo do general João Figueiredo 

(1979-1985), Carlos Viacava é produtor de soja, cana, milho e 

gado de corte em fazendas em Presidente Epitácio (SP). Um 

dos seus sócios é seu filho, Ricardo Caldeira Viacava, casado 

com Ana Luiza Junqueira Vilela Viacava. O casal está entre os 

acusados pelo Ministério Público Federal de grilagem e 

desmatamento de terras públicas no Pará.  

Em junho de 2016, o Ibama, a Polícia Federal, o Ministério 

Público Federal (MPF) e a Receita Federal deflagraram a 

Operação Rios Voadores.  Segundo várias denúncias 

oferecidas pelo MPF, um grupo chefiado pelo ruralista socialite 

e irmão de Ana Luiza, Antônio José Junqueira Vilela Filho, o AJ 

Junqueira, e Ricardo Viacava, teriam desenvolvido 

metodologia para conversão forçada de florestas em 

pastagens, com uso de mão de obra análoga à escravidão,  

movimentando R$ 1,9 bilhão em quatro anos (2012-2015) e 

destruindo  290 quilômetros quadrados de florestas em Altamira 

(PA) – uma área do tamanho de Belo Horizonte. 

AJ passou a ser chamado de maior desmatador do país, tendo 

causado um prejuízo ambiental estimado em R$ 420 milhões. 

Clique aqui para acessar o processo na Justiça Federal do 

Pará. 

Na época, Vilela Filho, Viacava e Ana Luiza chegaram a ser 

presos, mas acabaram libertados por um habeas corpus e 

respondem ao processo em liberdade. Outra irmã, Ana Paula 

Junqueira Carneiro Vianna, socialite que foi casada com 

bilionário sueco, teve mandado de condução coercitiva, mas 

estava fora do Brasil. 
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Os envolvidos, que negam qualquer participação nos crimes 

apontados pelo MPF, questionaram a competência do foro 

onde tramita o processo. No começo de novembro passado, a 

Justiça Federal em Altamira acatou ação de AJ Junqueira, 

transferindo o processo para a subseção de Itaituba, também 

no Pará.  

Já o Ministério Público de São Paulo (MPSP) acusa AJ de tentar 

matar a trabalhadora sem terra Dezuíta Assis Ribeiro Chagas, 

no acampamento 1º de Maio, vizinho a fazendas da família em 

Euclides da Cunha Paulista, no pontal do Paranapanema.  

O inquérito que apurava a tentativa de homicídio estava 

arquivado por falta de provas. No entanto, com o episódio do 

Pará, o MPSP utilizou provas coletadas nas investigações da 

operação Rios Voadores para denunciar novamente AJ, que 

responde em liberdade. 

(...) 

Em abril de 2013, Salles estaria entre os convidados da festa de 

35 anos de AJ Junqueira em sua casa, no Jardim Europa, 

região nobre de São Paulo.”45 

 

12. DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM SEDE LIMINAR 

43. A administração pública direta e indireta de quaisquer dos Poderes, de 

qualquer nível, deve observar os princípios da legalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência (art. 37, caput da CRFB). Nesse sentido, prevê o art. 4º 

da Lei nº 4.717/65: 

Art. 4º São também nulos os seguintes atos ou contratos, praticados 

ou celebrados por quaisquer das pessoas ou entidades referidas no 

art. 1º. 

I - A admissão ao serviço público remunerado, com desobediência, 

quanto às condições de habilitação, das normas legais, 

regulamentares ou constantes de instruções gerais. 

44. A concessão de tutela provisória de urgência, em sede liminar, é 

necessária para garantir a prevalência dos valores e princípios em risco em 

decorrência da futura nomeação de Ricardo Salles como Ministro do Meio 

Ambiente.  

45. A probabilidade do direito e o perigo de dano e risco ao resultado útil 

do processo restam todos evidenciados (art. 300 do CPC/2015). A 

verossimilhança das alegações possui respaldo não em um discurso vazio e 

hipotético, mas sim em uma sentença condenatória proferida por Juízo 

                                                           
45 https://www.redebrasilatual.com.br/politica/2018/12/saiba-quem-sao-os-ruralistas-que-financiam-o-
ministro-de-bolsonaro-para-o-meio-ambiente 
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competente. A decisão do Excelentíssimo Senhor Jair Bolsonaro de manter a 

indicação de Ricardo Salles, mesmo com a condenação, gera insegurança 

jurídica de tamanho imensurável. 

46. O perigo de dano mostra-se presente diante dos danos já 

COMPROVADAMENTE CAUSADOS pelo requerido nos autos do processo nº 

1023452-67.2017.8.26.0053. O risco ao resultado útil do processo também é 

decorrência lógica da presença dos interesses públicos em cheque, e 

também da magnitude do ato impugnado. 

47. Finalmente, resta frisar que eventual medida tem caráter acautelatório 

de interesse público, que deve prevalecer sempre, e é provisória, podendo ser 

revertida a qualquer tempo, sem causar prejuízos. Por todos esses motivos, 

requer a concessão de liminar para proibir o Presidente Eleito Jair Messias 

Bolsonaro de nomear e dar posse a Ricardo de Aquino Salles como Ministro de 

Estado de Meio Ambiente, ou qualquer outro cargo em seu governo, após 

tomar posse como presidente e se tornar competente para tanto, por não 

possuir a moralidade necessária, além de estar com direitos políticos cassados. 

 

13. DOS PEDIDOS 

48. Diante de todo o exposto, com fulcro na Constituição da República 

Federativa do Brasil, nos princípios que norteiam a administração pública e na 

Lei nº 4.717/65, requer: 

a) A concessão de tutela provisória de urgência, de natureza 

cautelar, em sede liminar, para proibir o Presidente Eleito Jair 

Messias Bolsonaro de nomear e dar posse a Ricardo de Aquino 

Salles como Ministro de Estado de Meio Ambiente, intimando-o 

para tanto, com a cominação de multa diária no valor de R$ 

500.000,00 (quinhentos mil reais) em caso de descumprimento; 

b) A citação dos requeridos para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentem informações e documentos (art. 7º, I, “b” da Lei nº 

4.717/65); 

c) A intimação do representante do Ministério público para atuar no 

feito (art. 7º, I, “a” da Lei nº 4.717/65) como fiscal da ordem 

jurídica; 
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d) A procedência do pedido, para declarar a nulidade do ato 

futuro de nomeação e posse de Ricardo de Aquino Salles como 

Ministro de Estado de Meio Ambiente, a ser praticado pelo co-

requerido Jair Messias Bolsonaro, em caso de indeferimento da 

liminar. 

49. Caso não seja deferida a tutela de urgência, pede-se que seja feita a 

distinção do caso dos autos com o precedente impedindo a nomeação da 

ex-Deputada Cristiane Brasil como Ministra do Trabalho (art. 489-§1º.-VI-CPC). 

50. Protesta provar o alegado por todos os meios de prova admitidos em 

Direito, inclusive com a juntada de documentos em momento posterior, como 

contraprova. 

Dá-se à causa o valor de mil reais para fins meramente fiscais. 

Termos em que pede deferimento. 

22 de dezembro de 2018.            

                                

Felipe Ramos Vollkopf da Silva                

OAB/MS nº 21.961 - OAB/SP 422.365-A 
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