
EXCELENTÍSSIMO SENHOR REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

FEDERAL - MPF 

José Sílvio Amaral Camargo Brasileiro, casado, CPF: 59709120000, 

residente e domiciliado na Rua Ivo Reis Montenegro N290 Apto 206, São José, Santa 

Catarina, CEP 88110618, vem respeitosamente perante a Vossa Excelência, pedir que o 

Ministério Público instaure devidos inquéritos e investigações sobre a administração do 

Excelentíssimo Ministro de Estado Sr. Ricardo Salles, Ministro do Meio Ambiente pelo 

clamor popular das mais de 160.000 assinaturas colhidas até o presente momento, no 

documento anexo (anexo1, 2) a esta petição.  

Com fulcro no Art. 25, inciso IV, alínea “b”, da Lei Federal nº 8.625/93, 

e com fundamento nos Arts. 37, § 4º e inciso XXI, 127, “caput”, e 129, inciso III, da 

Constituição Federal, para suspensão dos atos e ações conduzidas pelo Ministro do 

Meio Ambiente que por ação ou omissão tem degradado ou permitido a degradação do 

patrimônio ambiental nacional, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.  

I - DOS FATOS 

No dia 22 de abril do ano de 2020 durante reunião ministerial a fala do, 

Sr. Ricardo Salles, preconiza que o governo deveria aproveitar o momento em que o 

foco da sociedade e da mídia está voltada para o novo coronavírus para mudar regras 

que poderiam ser questionadas na Justiça por possível confronto ao dever constitucional 

de preservação do Meio Ambiente e à proteção a vida, em especial dos povos indígenas.  

A fala foi documentada em vídeo divulgado nas redes de tv aberta 

(https://www.youtube.com/watch?v=BWDemNNMbeU), após a autorização do 

ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Celso de Mello. Segundo o Ministro do 

Meio Ambiente, seria hora de fazer uma “baciada” de mudanças nas regras ligadas à 

proteção ambiental, (à  agricultura familiar e extrativista e evitar), pois evitaria críticas e 

processos na Justiça. O Ministro do Meio Ambiente firmou expressamente que: "Tem 

uma lista enorme, em todos os ministérios que têm papel regulatório aqui, para 

simplificar. Não precisamos de Congresso".  A manifestação evidencia como confissão 

de desvio de finalidade da pasta administrada pelo Ministro do Meio Ambiente, Sr. 

Ricardo Salles, além do crime de improbidade administrativa, ambos atentando contra 

aos princípios básicos da Administração Pública no Brasil, somando-se a declaração 

crime contra o meio ambiente ao solicitar a flexibilização da legislação ambiental com o 

evidente objetivo de promover ou permitir a degradação ambiental confrontando o 

disposto no art. 225 da CF:  
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 

comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e 

à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 

gerações. 

Ressaltamos que já foi identificada a gravidade da atual situação com a 

rápida e serva degradação em curso. O desmatamento da floresta amazônica 

aumentou 171% em abril deste ano com relação ao mesmo período de 2019, de acordo 

com dados do Sistema de Alerta de Desmatamento (SAD), do Instituto do Homem e 

Meio Ambiente da Amazônia (Imazon), que não é ligado ao governo, o desmatamento, 

o maior em dez anos no País, representa 529 km² de floresta derrubada, o que equivale 

aproximadamente ao território do município de Porto Alegre, sem que fossem coibidas 

tais ações degradantes. O desflorestamento se deu em seis estados: Pará, responsável 

por 32% do desmatamento; Mato Grosso (26%); Rondônia (19%); Amazonas (18%); 
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Roraima (4%); e Acre (1%). No entanto, isso se refletiu em apenas dez municípios: 

Altamira (PA), com 72 km²; São Félix do Xingu (PA), com 44 km²; Apuí (AM), com 38 

km²; Porto Velho (RO), com 31 km²; Lábrea (AM), com 23 km²; Colniza (MT), com 22 

km²; Novo Progresso (PA), com 16 km²; Candeia do Jamari (RO), com 14 km²; 

Cujubim (RO), com 14 km²; e Jacareacanga (PA), com 12 km².  

Os alertas de desmatamento na região amazônica bateram recorde 

histórico no primeiro trimestre de 2020. Se comparado com o mês de março de 2019, 

houve um aumento de 29,9%, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 

(Inpe). Foi o maior número registrado desde que o órgão começou a monitor a região 

pelo sistema Deter-B (Detecção de Desmatamento em Tempo Real), há quatro anos.  

Além disso, esta realidade devastadora incide sobre os povos da floresta 

(indígenas e comunidades tradicionais) que vivem na Amazônia e se tornam populações 

ainda mais vulneráveis durante o período de agravamento da covid-19, que segundo o 

Ministério da Saúde deve atingir seu pico nas próximas semanas.  

Durante o primeiro ano do governo de Jair Bolsonaro, o desmatamento 

na Amazônia foi maior em territórios com a presença de povos indígenas isolados, 

como comunidades Yanomami. Segundo dados oficiais do sistema Prodes (Inpe), o 

desmatamento nas Terras Indígenas em 2019 foi 80% maior em comparação com o ano 

de 2018. Já nos territórios com a presença de povos indígenas isolados o desmatamento 

aumentou em 113%. De acordo com um levantamento do Instituto Socioambiental 

(ISA), a TI Yanomami é uma das mais vulneráveis à pandemia causada pelo novo 

coronavírus. E é justamente nesse período de recomendações de isolamento social que a 

comunidade é uma das mais atingidas pelo desmatamento, refletindo exploração ilegal 

no local o que nos allude a um genocídio.  

Não bastasse o exposto, questionamos a legitimidade do  Decreto 

10.341, de 6 de maio de 2020, que conta com o referendo do Ministro, tirando o poder 

de comando do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis (Ibama) e do Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade (ICMBio) nas operações de suas atribuições em defesa do meio 

ambiente, passando para o Ministério da Defesa.  

Finalizando, ressaltamos que o processo de degradação ambiental que 

todo o território nacional, em especial a Amazônia, vem sofrendo altera profundamente 

a ocupação e uso do solo, principalmente através das atividades de desmatamento, 

queimadas, agrícolas extensivas, poluição hídrica, poluição por uso de agrotóxicos, 

mineração e lavra, edificações construídas, aberturas de vias, dentre outros. Todos esses 

elementos contribuem para aumentar a degradação, modificando deste modo suas 

características naturais de forma irreversível. 

Os mais de 160.000 cidadãos, insatisfeitos com as atitudes do Ministro 

do Meio Ambiente, Sr. Ricardo Salles, realizaram este ato depositando no abaixo-

assinado anexo suas assinaturas visando sensibilizar as autoridades da importância do 

patrimônio ambiental brasileiro.  
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II- DA LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO: 

A Constituição Federal de 1988, em seu Art. 127, caput, dispõe que 

incumbe ao Ministério Público a defesa dos interesses sociais e no Art. 129, inciso III e 

IX, inclui entre as funções institucionais do Ministério Público, “a promoção de 

Inquérito Civil e a Ação Civil Pública para a proteção do patrimônio público e social, 

do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos”, bem como o exercício de 

“outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com sua finalidade”, o 

que evidencia a clara intenção do legislador constituinte de ampliar a esfera de atuação 

do Ministério Público. 

Assim, uma vez evidenciada a legitimidade do Ministério Público para 

defesa em juízo dos chamados direitos difusos e coletivos, conclui-se pela legitimidade 

ativa do Ministério Público para a presente demanda, já que versa sobre agressão ao 

meio ambiente ecologicamente, com vistas à satisfação de necessidades essenciais e 

secundárias da coletividade. 

A Lei 6.938/81 que instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente e 

determinou a competência do Ministério Público para a promoção da ação de 

responsabilidade civil contra agressores por danos causados ao meio ambiente, instituiu, 

no ordenamento jurídico nacional, a possibilidade de Ação Civil Pública Ambiental. 

O meio ambiente, enquanto bem comum e cuja proteção interessa a 

todos, tutela, de maneira mediata, o próprio direito a sadia qualidade de vida. 

A legitimidade processual para o ajuizamento de ação civil pública é um 

típico exemplo de legitimidade extraordinária. Aliás, não poderia ser diferente, pois tal 

ação tem o escopo de defender direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos, de 

modo que se torna inevitável que a parte legitimada para propor a ação não seja titular 

do direito lesado, ou que, pelo menos, seja apenas integrante do grupo de pessoas 

lesadas. 

Assim, a lei 7.347/85, em seu artigo 5º, dispõe o rol de legitimados 

extraordinários para propor ação civil pública, senão vejamos: 

Art. 5º Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar: 

I - o Ministério Público; 

II - a Defensoria Pública; 

III - a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios; 

IV - a autarquia, empresa pública, fundação ou sociedade de economia 

mista; 

V - a associação que, concomitantemente: 

a) esteja constituída há pelo menos 1 (um) ano nos termos da lei civil; 

b) inclua, entre suas finalidades institucionais, a proteção ao meio 

ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência ou 

ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. 

O dispositivo acima citado admite que alguém que não teve seu direito 

lesado defenda, em nome próprio, direito alheio. 
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Dessa forma, em consonância com artigo 6º do Código de Processo Civil, 

a lei específica que trata de ação civil pública confere legitimidade extraordinária ao 

Ministério Público para o ajuizamento de ação civil pública. 

A Constituição da República de 1988 também conferiu legitimidade ao 

Ministério Público para ajuizar ação civil pública, vindo a reforçar o que a lei específica 

já estabelecia. 

A legitimidade de cunho constitucional do Ministério Público deriva da 

dicção do artigo 129, inciso III, da CF/88 que dispõe o seguinte: 

Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público: 

III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do 

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

difusos e coletivos. 

Logo, a despeito dos legitimados para ajuizar ação civil pública não 

serem os sujeitos com seus direitos lesados, o rol previsto no artigo 5º da lei 7.347/85 

foi pensado sob uma perspectiva de assegurar uma maior proteção aos direitos 

transindividuais. 

A lei processual brasileira concebe, para as ações coletivas, um sistema 

de legitimação extraordinária, atribuindo a defesa dos direitos difusos, coletivos e 

individuais homogêneos a determinados organismos que, supõe-se, tenham condições 

de adequadamente protegê-los. 

Nesse sentido, a inclusão do Ministério Público no primeiro inciso do 

artigo 5º da lei em comento não foi por acaso, pois, segundo o caput do artigo 127 da 

Constituição da República, cabe a ele a defesa da ordem jurídica, do regime 

democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, além das funções 

descritas nos incisos do artigo 129 da Constituição. 

  

III – DOS PEDIDOS 

Assim, contra o Sr. Ricardo Salles, atual Ministro do Meio Ambiente.  

Ante o exposto, requeremos que seja instaurado o devido inquérito civil 

para apuração das denúncias acima descritas.  

Considerando que as agressões ao meio ambiente e à vida já estão sendo 

sofridas e a evidente impossibilidade de recuperação, requeremos, ainda, que sejam 

tomadas todas as medidas judiciais de urgência para preservar o meio ambiente e a vida, 

em nome dos Princípios da Prevenção e da Precaução basilares da Proteção Ambiental 

Brasileira e do Princípio da proteção à vida. 

Por fim, em se confirmando as denúncias, sejam ajuizados as devidas 

ações civis e criminais para responsabilização civil e criminar e preservação da justiça e 

do Estado Democrático de Direito, onde ninguém está acima da lei e da Constituição 

Federal e repele a impunidade.  

Termos que, pede e aguarda deferimento. 

São José, 05 de junho de 2020. 
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