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IVAN VALENTE, brasileiro, Deputado Federal pelo PSOL/SP,       

portador do RG 35034877 SSP-SP, CPF no 376.555.828-15, com domicílio em           

Brasília/DF, no gabinete 716 do anexo IV da Câmara dos Deputados, endereço            

eletrônico: dep.ivanvalente@camara.leg.br, vem, diante de Vossa Senhoria, com        

fundamento nos artigos 5º, inciso XXXIV, “a”(direito de petição), e 37           

(princípios que regem a administração pública) da Constituição Federal, na lei           

de improbidade administrativa, no Código Penal, Código de Conduta da Alta           

Administração Federal (Exposição de motivos nº 37/2000), e no Decreto nº           

1.171, de junho de 1994, Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil             

do Poder Executivo Federal, propor a presente 

 REPRESENTAÇÃO  

em razão de ato ilegal e lesivo à moralidade praticado pelo Sr. Ministro de               

Estado Chefe do Gabinete de Segurança Institucional, General AUGUSTO         

HELENO RIBEIRO PEREIRA para instauração de procedimento       

disciplinar, ante as razões de fato e de direito adiante expostas.  

  

I. DOS FATOS  

mailto:dep.ivanvalente@camara.leg.br


01. O jornal O Estado de São Paulo revelou, no dia 11 de outubro de 2020,               

que o Governo Federal enviou agentes da Agência Brasileira de Inteligência -            

ABIN para monitorar a atuação de ambientalistas na Conferência do Clima das            

Nações Unidas (COP-25), realizada em dezembro de 2019, em Madri, na           

Espanha. 

02. De acordo com a matéria publicada pelo periódico: 

“O governo Jair Bolsonaro enviou agentes da Agência Brasileira         

de Inteligência (Abin) à Conferência do Clima das Nações Unidas          

(COP-25), realizada em dezembro do ano passado, em Madri, na          

Espanha. Durante a reunião, segundo apurou o Estadão,        

eles monitoraram organizações não governamentais     

(ONGs), integrantes da comitiva brasileira e      

representantes de delegações estrangeiras. 

A presença da Abin no principal evento sobre mudanças         

climáticas do mundo é incomum. O Estadão consultou as listas          

oficiais das delegações nas edições da COP de 2013 a 2018, em            

posse das Nações Unidas. Em nenhuma delas aparece o nome de           

representantes do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) ou        

da Abin. Fontes acostumadas a participar do evento disseram         

ser a primeira vez. 

O envio dos agentes secretos à conferência é mais uma          

evidência da postura conflituosa do governo Bolsonaro       

com organismos internacionais, ONGs e setores da       

administração federal ligados ao meio ambiente.      

Lideranças sociais e funcionários públicos com atuação       

em fóruns internacionais são mantidos sob vigilância. 

No ano passado, o Estadão já havia revelado que o Planalto           

monitorou os preparativos do Sínodo da Amazônia, organizado        

https://tudo-sobre.estadao.com.br/jair-bolsonaro
https://tudo-sobre.estadao.com.br/abin-agencia-brasileira-de-inteligencia
https://tudo-sobre.estadao.com.br/abin-agencia-brasileira-de-inteligencia
https://tudo-sobre.estadao.com.br/conferencia-das-nacoes-unidas-sobre-mudanca-climatica
https://tudo-sobre.estadao.com.br/conferencia-das-nacoes-unidas-sobre-mudanca-climatica
https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,bolsonaro-diz-que-abin-monitora-sinodo-da-amazonia,70002991566
https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,bolsonaro-diz-que-abin-monitora-sinodo-da-amazonia,70002991566


pela Igreja Católica. O governo vê orquestração de opositores         

nas críticas internacionais à sua atuação na área ambiental, com          

o objetivo de miná-lo, além de uma tentativa de invasão à           

soberania nacional, de olho nas riquezas naturais da Amazônia. 

O Brasil deveria ter sido o organizador da COP-25, mas, logo           

após sua eleição, Bolsonaro abriu mão da prerrogativa. Ele         

alegou dificuldades financeiras e divergências da agenda, para        

surpresa da Organização das Nações Unidas (ONU), que acabou         

transferindo o evento para a Espanha. 

De última hora, porém, o governo Bolsonaro incluiu uma equipe          

com nomes experientes em inteligência na delegação brasileira        

despachada para Madri. A reportagem identificou quatro deles        

na lista oficial de participantes. Elaborado pela       

Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima,        

o documento foi obtido por meio da Lei de Acesso à Informação.            

Os nomes foram fornecidos à COP pelo Itamaraty. 

Todos eles foram credenciados como parte da equipe do GSI da           

Presidência da República, cujo ministro-chefe é o general da         

reserva do Exército Augusto Heleno, sem que o vínculo com a           

Abin fosse informado à ONU. No documento oficial do evento          

foram identificados como “analistas”. 

A equipe é composta por Bruno Batista Rodrigues        

Pereira, ex-superintendente regional da Abin no Pará;       

Marcelo Donnabella Bastos Elias, ex-secretário adjunto      

de Infraestrutura e Meio ambiente do Estado de São         

Paulo; Lília de Souza Magalhães e Pedro Nascimento        

Silveira. Os três últimos ingressaram na Abin no        

concurso de 2018. 

https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,bolsonaro-reafirma-apoio-a-desistencia-do-brasil-de-sediar-cop-25,70002647602


O Estadão tentou desde quarta-feira ouvir a Abin e o GSI sobre o             

que motivou a presença de quatro agentes secretos no evento,          

quais as atividades que eles desenvolveram, os relatórios que         

produziram e qual o cargo deles no governo, mas não obteve           

resposta. A ONU também não se manifestou. 

A comitiva do governo contou, ainda, com o adido civil          

na embaixada brasileira em Madri, José Carlos Martins        

da Cunha, que foi diretor da Abin, e o coronel Adriano           

de Souza Azevedo, assessor de Planejamento e Assuntos        

Estratégicos na Secretaria Executiva do GSI, entre       

outros. 

A reportagem ouviu um dos agentes da Abin. Sob         

condição de anonimato, ele disse que o trabalho na COP          

teve como objetivo captar as críticas ao governo        

Bolsonaro, sobretudo com relação à Amazônia, para       

“defender os interesses do País”. Esse servidor negou        

que ambientalistas tenham sido fichados, mas      

confirmou a presença da equipe de inteligência em        

atividades do pavilhão do Brasil e de países        

estrangeiros. Admitiu que campanhas promovidas por      

ONGs eram motivo de preocupação. 

Uma fonte da Abin relatou que esses agentes se dedicam à           

temática ambiental na agência e são considerados oficiais        

recém-chegados, ou seja, de concursos recentes. Eles não        

aparecem como servidores do governo em publicações no Diário         

Oficial da União, tampouco no Portal da Transparência. As         

despesas de viagem também não são vinculadas a seus nomes.          

Isso é praxe e está dentro das normas legais. Em razão da            

natureza sigilosa das atividades, os servidores da Abin têm a          



identidade preservada e são comumente registrados apenas por        

um número de matrícula nas publicações oficiais. 

Credenciados como parte da delegação, os oficiais de inteligência         

tiveram amplo acesso na COP. Na Conferência do Clima, os          

crachás são diferenciados por cores, o que ajuda a separar          

integrantes de governos de jornalistas, observadores      

internacionais, representantes da sociedade civil e funcionários       

da ONU. 

Obtida por eles, a credencial com tarja rosa e a palavra Party            

(no sentido de parte) é a que abre mais portas e dá até mesmo              

acesso a reuniões de negociação fechadas aos demais. Nelas,         

negociadores diplomáticos dos governos discutem os termos dos        

textos sobre a implementação do Acordo de Paris. 

O Estadão apurou que os agentes da Abin        

acompanharam atentamente as atividades no estande      

organizado pelas ONGs dentro da COP 25. O pavilhão         

Brazil Climate Action Hub recebeu debates e palestras        

durante duas semanas de eventos. 

Quatro fontes diferentes confirmaram à reportagem que       

souberam, ainda em Madri, da presença dos agentes nos         

corredores da COP, o que causou apreensão e surpresa entre os           

brasileiros. Um integrante da comitiva relatou que os agentes da          

Abin não se apresentaram formalmente ao restante da        

delegação. Outros dois disseram que foram interpelados       

pelos “representantes do GSI” sobre atividades no       

pavilhão. Essas fontes suspeitam que os alvos, além das         



ONGs, eram pessoas da própria delegação oficial,       

formada majoritariamente por servidores de carreira      

ou comissionados enviados pelos ministérios e por       

governos. 

Habitué de COPs, o pesquisador Carlos Rittl, ex-secretário        

executivo do Observatório do Clima, afirmou que não havia         

necessidade de monitorar as atividades das ONGs, pois os         

debates eram abertos e as manifestações críticas ao governo,         

conhecidas. Rittl contou ter ouvido o rumor da presença de          

agentes quando já estava em Madri e, imediatamente, fez um          

pente-fino. Buscava nomes desconhecidos, uma vez que o corpo         

técnico de servidores ligados ao tema costuma se repetir. (...)”          

(Grifamos) 

03. Diante da gravidade dos fatos e de sua mais absoluta incompatibilidade           

com o Estado Democrático de Direito, a Bancada do PSOL na Câmara            

denunciou a conduta do Ministro de Estado Chefe do Gabinete de Segurança            

Institucional à Procuradoria-Geral da República. 

04. A repercussão negativa dos fatos fez com que o Ministro de Estado Chefe             

do Gabinete de Segurança Institucional AUGUSTO HELENO RIBEIRO        

PEREIRA utilizasse seu perfil na rede social Twitter para atacar a imprensa e             

admitir que a ABIN monitorou a COP-25, em especial “as campanhas sórdidas            

e mentirosas apoiadas por maus brasileiros, com o objetivo de prejudicar o            

Brasil”. Conforme os posts do Ministro de Estado Chefe do Gabinete de            

Segurança Institucional na referida rede social: 



 

 



 

 



 

05. Ao mesmo tempo em que alega que era público que a ABIN fazia parte da               

delegação oficial que participou da COP-25, tentando afastar o caráter de           

espionagem desta participação, o Ministro de Estado Chefe do Gabinete de           

Segurança Institucional critica a divulgação dos nomes dos representantes do          

órgão na referida delegação, relação obtida pelo jornal por meio da Lei de             

Acesso a Informações.  

06. Ao mesmo tempo, o Ministro de Estado Chefe do Gabinete de Segurança            

Institucional aponta que os espiões enviados à COP-25 tinham como objetivo           

especial monitorar “campanhas internacionais sórdidas e mentirosas,       

apoiadas por maus brasileiros, com objetivo de prejudicar o Brasil”, deixando           

claro o intuito de monitorar pessoas com posições críticas à política ambiental            

empreendida pelo Governo Brasileiro. 

07. Diante da repercussão negativa da confirmação do monitoramento da         

atuação dos “maus brasileiros”, o Ministro de Estado Chefe do Gabinete de            

Segurança Institucional voltou à rede social no dia 18 de outubro de 2020 para              

explicar o que entende por “bom brasileiro”: 



 

 



 

08. Mais uma vez, o Ministro de Estado Chefe do Gabinete de Segurança            

Institucional deixa claro que os alvos da delegação da ABIN na COP-25 eram             

pessoas com posição crítica à política ambiental do Governo de JAIR           

BOLSONARO. A preocupação da delegação estava voltada para a divulgação dos           

dados catastróficos da política ambiental da gestão atual num ambiente          

internacional.  

09. Inevitável concluir que o Ministro de Estado Chefe do Gabinete de           

Segurança Institucional determinou o uso de recursos públicos para espionar          



cidadãos que exerciam seu direito de liberdade de manifestação e de opinião            

num evento internacional, situação que, ao contrário do que afirma o Ministro            

de Estado Chefe do Gabinete de Segurança Institucional, é absolutamente          

contrária à legislação e à Constituição brasileira e qu, conforme passe atenta            

gravemente contra o Estado Democrático de Direito, conforme passaremos a          

expor.  

  

II. DO DIREITO  

10. Preliminarmente, é importante destacar que o desastre ambiental em         

curso em nosso país não é invenção de “maus brasileiros”. Trata-se de situação             

evidenciada pelos dados divulgados periodicamente pelo Instituto Nacional de         

Pesquisas Espaciais (INPE) . 
1

11. O desastre ambiental em curso é evidenciado pelo avanço das queimadas           

e do desmatamento e também pela queda do orçamento e redução da execução             

orçamentária que apontam para o desmonte do Ministério do Meio Ambiente e            

dos órgãos responsáveis pela prevenção de incêndios e proteção da nossa fauna            

e flora .  
2

12. A situação é tão grave que o Ministério Público Federal ingressou com            

ação judicial pedindo o afastamento do Ministro de Estado do Meio Ambiente            

1
 

https://www.camara.leg.br/noticias/696913-inpe-confirma-aumento-de-quase-200-em-queim

adas-no-pantanal-entre-2019-e-2020/; 
https://g1.globo.com/natureza/noticia/2020/09/11/desmatamento-e-queimadas-entenda-com

o-os-dados-do-inpe-podem-indicar-alta-e-queda-no-percentuais.ghtml; 
https://g1.globo.com/natureza/noticia/2020/08/19/para-amazonas-e-mato-grosso-somam-60

percent-das-queimadas-de-agosto-pantanal-e-bioma-mais-afetado.ghtml; 
https://g1.globo.com/natureza/noticia/2020/05/21/avanco-do-desmatamento-deve-levar-bras

il-a-ter-aumento-nas-emissoes-mesmo-com-paralisacao-de-atividades-na-pandemia.ghtml; 
2
 

https://noticias.uol.com.br/meio-ambiente/ultimas-noticias/redacao/2020/09/01/agosto-atin

ge-recorde-de-focos-de-incendio-no-ano-ac-e-pantanal-preocupam.htm; 
http://queimadas.dgi.inpe.br/queimadas/bdqueimadas/; 
https://www.oeco.org.br/tag/queimadas/; 
http://www.observatoriodoclima.eco.br/salles-gastou-r-105-mil-em-politica-ambiental-em-202

0/ 

https://www.camara.leg.br/noticias/696913-inpe-confirma-aumento-de-quase-200-em-queimadas-no-pantanal-entre-2019-e-2020/
https://www.camara.leg.br/noticias/696913-inpe-confirma-aumento-de-quase-200-em-queimadas-no-pantanal-entre-2019-e-2020/
https://g1.globo.com/natureza/noticia/2020/09/11/desmatamento-e-queimadas-entenda-como-os-dados-do-inpe-podem-indicar-alta-e-queda-no-percentuais.ghtml
https://g1.globo.com/natureza/noticia/2020/09/11/desmatamento-e-queimadas-entenda-como-os-dados-do-inpe-podem-indicar-alta-e-queda-no-percentuais.ghtml
https://g1.globo.com/natureza/noticia/2020/08/19/para-amazonas-e-mato-grosso-somam-60percent-das-queimadas-de-agosto-pantanal-e-bioma-mais-afetado.ghtml
https://g1.globo.com/natureza/noticia/2020/08/19/para-amazonas-e-mato-grosso-somam-60percent-das-queimadas-de-agosto-pantanal-e-bioma-mais-afetado.ghtml
https://noticias.uol.com.br/meio-ambiente/ultimas-noticias/redacao/2020/09/01/agosto-atinge-recorde-de-focos-de-incendio-no-ano-ac-e-pantanal-preocupam.htm
https://noticias.uol.com.br/meio-ambiente/ultimas-noticias/redacao/2020/09/01/agosto-atinge-recorde-de-focos-de-incendio-no-ano-ac-e-pantanal-preocupam.htm
http://queimadas.dgi.inpe.br/queimadas/bdqueimadas/
https://www.oeco.org.br/tag/queimadas/


Ricardo Salles , tendo em vista seu claro posicionamento contrário aos objetivos           
3

que deveriam ser perseguidos pela pasta que comanda .  
4

13. A urgência da situação fez com que o Tribunal Regional da 1ª Região             

cobrasse a justiça de primeira instância que aprecie o pedido formulado pelo            

Ministério Público Federal para afastamento do Ministro de Estado do Meio           

Ambiente, o mais rápido possível .  
5

14. Diante disso, a posição crítica aos resultados da política ambiental no           

Brasil não é mera opinião, mas sim a conclusão inevitável da análise dos dados              

oficiais sobre o avanço das queimadas e do desmatamento, bem como do            

flagrante desmonte dos órgãos federais de proteção ambiental que está          

ocorrendo em nosso país.  

15. Se já seria grave o monitoramento de pessoas em um evento           

internacional em razão da divergência de opiniões, o envio de toda uma            

delegação para intimidar aqueles que pretendiam denunciar o desastre         

ambiental em curso no país é ainda mais grave e absolutamente contrário ao             

ordenamento pátrio. 

16. Conforme dispõe a Lei nº 9.883, de 7 de dezembro de 1999, que instituiu              

o Sistema Brasileiro de Inteligência e criou a Agência Brasileira de Inteligência -             

ABIN: 

“Art. 1o Fica instituído o Sistema Brasileiro de Inteligência, que          

integra as ações de planejamento e execução das atividades de          

3
 

http://www.mpf.mp.br/df/sala-de-imprensa/noticias-df/mpf-pede-a-justica-que-decida-sobre-

afastamento-de-ricardo-salles-do-ministerio-do-meio-ambiente 
4
 

https://noticias.uol.com.br/colunas/leonardo-sakamoto/2020/09/22/psol-pede-a-pgr-afastam

ento-de-salles-e-punicao-por-sabotagem-ambiental.htm 
5
 

https://www.terra.com.br/noticias/ciencia/sustentabilidade/meio-ambiente/desembargador-

manda-juiz-avaliar-afastamento-de-salles,2d69804ef9b27dc817d241fd13441b4c5s23ivpt.html 



inteligência do País, com a finalidade de fornecer subsídios ao          

Presidente da República nos assuntos de interesse nacional. 

§ 1o O Sistema Brasileiro de Inteligência tem como fundamentos a           

preservação da soberania nacional, a defesa do Estado        

Democrático de Direito e a dignidade da pessoa        

humana, devendo ainda cumprir e preservar os direitos        

e garantias individuais e demais dispositivos da       

Constituição Federal, os tratados, convenções, acordos      

e ajustes internacionais em que a República Federativa        

do Brasil seja parte ou signatário, e a legislação         

ordinária. 

§ 2o Para os efeitos de aplicação desta Lei, entende-se como           

inteligência a atividade que objetiva a obtenção, análise e         

disseminação de conhecimentos dentro e fora do território        

nacional sobre fatos e situações de imediata ou potencial         

influência sobre o processo decisório e a ação governamental e          

sobre a salvaguarda e a segurança da sociedade e do Estado. 

…………………………………………………………………………………... 

Art. 3o Fica criada a Agência Brasileira de Inteligência -          

ABIN, órgão da Presidência da República, que, na posição de          

órgão central do Sistema Brasileiro de Inteligência, terá a seu          

cargo planejar, executar, coordenar, supervisionar e controlar as        

atividades de inteligência do País, obedecidas à política e às          

diretrizes superiormente traçadas nos termos desta Lei. 

Parágrafo único. As atividades de inteligência serão       

desenvolvidas, no que se refere aos limites de sua extensão e ao            

uso de técnicas e meios sigilosos, com irrestrita observância         

dos direitos e garantias individuais, fidelidade às       



instituições e aos princípios éticos que regem os        

interesses e a segurança do Estado.” (Grifamos) 

16. Da norma mencionada, verifica-se, de forma inequívoca, que as ações de           

inteligência estão condicionadas à “defesa do Estado Democrático de         

Direito e a dignidade da pessoa humana, devendo ainda cumprir e           

preservar os direitos e garantias individuais e demais dispositivos         

da Constituição Federal, os tratados, convenções, acordos e ajustes         

internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte          

ou signatário, e a legislação ordinária”. 

17. Ao se debruçar sobre os limites das ações de inteligência, o Supremo            

Tribunal Federal manifestou-se no seguinte sentido, através do voto da Ministra           

CÁRMEN LÚCIA, proferido no âmbito da ADI 6529 MC/DF, ao analisar as            

limitações para o compartilhamento de base de dados com a ABIN: 

“Inteligência é atividade sensível e grave do Estado.        

“Arapongagem” não é direito, é crime. Praticado pelo        

Estado é ilícito gravíssimo. O agente que adotar prática         

de solicitação e obtenção de dados e conhecimentos        

específicos sobre quem quer que seja fora dos estritos         

limites da legalidade comete crime”.  
6

18. Ao abordar os limites da legalidade em que a atividade de inteligência            

poderia ser admitida, a Ministra apontou: 

“O fornecimento de elementos informativos, denominado      

compartilhamento de dados, tem como único motivo legalmente        

admissível a defesa das instituições e dos interesses nacionais,         

reitere-se, nos expressos termos do sistema jurídico vigente.  

Compartilhamento de dados e conhecimentos específicos que vise        

o interesse privado do órgão ou de agente público não é           

6
 http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5972837 



juridicamente admitido, caracterizando-se desvio de finalidade e       

abuso de direito.  

O fornecimento de informações entre órgãos públicos para a         

defesa das instituições e dos interesses nacionais é ato legítimo. O           

que é proibido é que se torne subterfúgio para atendimento ou           

benefício de interesses particulares ou pessoais, especialmente       

daqueles que têm acesso aos dados, desvirtuando-se       

competências constitucionalmente definidas e que não podem ser        

objeto de escolha pessoal, menos ainda de atendimento a         

finalidade particular de quem quer que seja. De resto, estas          

finalidades são, em geral, criminosas e têm o sentido de agressão           

a outrem atentando-se contra os direitos fundamentais.  

A sociedade não pode ser refém de voluntarismo de         

governantes ou de agentes públicos. O abuso da        

máquina estatal para atendimento a objetivos pessoais,       

mais ainda quando sejam criminosos como são aqueles        

que se voltam a obter dados sobre pessoas para a elas           

impor restrições inconstitucionais, agressões ilícitas,     

medos e exposição de imagem, é atitude ditatorial, que         

contrasta com o Estado democrático de direito.  

O direito, em sua efetivação normal e legítima, é uso, em sua            

realização anormal e ilegítima, abuso.” 

19. Do voto transcrito, resta inquestionável que a atuação da Agência          

Brasileira de Inteligência em busca de objetivos que não sejam a defesa das             

instituições ou dos interesses nacionais é absolutamente ilegítima, configurando         

abuso de autoridade. 

20. Conforme podemos depreender da afirmação do Ministro de Estado         

Chefe do Gabinete de Segurança Institucional, os agentes da ABIN foram           



enviados à COP-25 para monitorar “campanhas internacionais sórdidas e         

mentirosas, apoiadas por maus brasileiros, com objetivo de prejudicar o          

Brasil”.  

21. Nos posts posteriores na rede social Twitter, o Ministro descreve seu           

conceito de “bom brasileiro”:  

“Bom brasileiro é o que defende a soberania nacional e acredita           

que a Amazônia Brasileira nos pertence e cabe a nós explorá-la,           

de forma sustentável, para o bem da nossa gente.” 

“Bons brasileiros discordam, discutem, ponderam, divergem,      

mas têm orgulho de saber que, durante séculos, gerações que nos           

antecederam preservaram nosso território, nossa cultura, nossas       

incalculáveis riquezas e nossa liberdade. Deu pra entender ou         

precisa desenhar?” 

22. Dessa forma, para o Ministro, “maus brasileiros” são aqueles que          

insistem em divulgar os dados sobre o desastre ambiental em curso no país,             

cujos contornos sem precedentes são demonstrados em dados oficiais do INPE ,           
7

nos dados sobre a atuação do Ibama e do ICMBIo e na própria execução do               
8

Ministério do Meio Ambiente . 
9

23. Diante disso, a justificativa para a espionagem realizada na COP-25 não           

foi a defesa das instituições ou dos interesses nacionais, mas sim a defesa de              

ponto de vista pessoal dos membros do atual Governo, os quais insistem em             

7
 

https://www.camara.leg.br/noticias/696913-inpe-confirma-aumento-de-quase-200-em-queim

adas-no-pantanal-entre-2019-e-2020/; 
https://g1.globo.com/natureza/noticia/2020/09/11/desmatamento-e-queimadas-entenda-com

o-os-dados-do-inpe-podem-indicar-alta-e-queda-no-percentuais.ghtml; 
https://g1.globo.com/natureza/noticia/2020/08/19/para-amazonas-e-mato-grosso-somam-60

percent-das-queimadas-de-agosto-pantanal-e-bioma-mais-afetado.ghtml; 
https://g1.globo.com/natureza/noticia/2020/05/21/avanco-do-desmatamento-deve-levar-bras

il-a-ter-aumento-nas-emissoes-mesmo-com-paralisacao-de-atividades-na-pandemia.ghtml; 

 
8
 http://www.mpf.mp.br/df/sala-de-imprensa/docs/aia-salles-1 

9
  

https://www.camara.leg.br/noticias/696913-inpe-confirma-aumento-de-quase-200-em-queimadas-no-pantanal-entre-2019-e-2020/
https://www.camara.leg.br/noticias/696913-inpe-confirma-aumento-de-quase-200-em-queimadas-no-pantanal-entre-2019-e-2020/
https://g1.globo.com/natureza/noticia/2020/09/11/desmatamento-e-queimadas-entenda-como-os-dados-do-inpe-podem-indicar-alta-e-queda-no-percentuais.ghtml
https://g1.globo.com/natureza/noticia/2020/09/11/desmatamento-e-queimadas-entenda-como-os-dados-do-inpe-podem-indicar-alta-e-queda-no-percentuais.ghtml
https://g1.globo.com/natureza/noticia/2020/08/19/para-amazonas-e-mato-grosso-somam-60percent-das-queimadas-de-agosto-pantanal-e-bioma-mais-afetado.ghtml
https://g1.globo.com/natureza/noticia/2020/08/19/para-amazonas-e-mato-grosso-somam-60percent-das-queimadas-de-agosto-pantanal-e-bioma-mais-afetado.ghtml


negar a realidade confirmada pelos dados oficiais, de maneira a se favorecer            

politicamente. 

24. Trata-se de espionagem levada à cabo com o intuito de monitorar e            

intimidar o exercício do direito à liberdade de manifestação e de opinião,            

situação que afronta com a Lei que instituiu o Sistema Brasileiro de Inteligência             

e a Agência Brasileira de Inteligência e atenta gravemente contra os princípios            

basilares do Estado Democrático de Direito consagrados em nossa Constituição. 

25. Trata-se de situação que se enquadra no uso ilegítimo, abusivo e           

criminoso da atividade de inteligência apontado no vota proferido na Suprema           

Corte e transcrito acima, cujo trecho da lavra da Excelentíssima Ministra           

CÁRMEN LÚCIA, voltamos a transcrever em razão de sua importância para           

evidenciar a gravidade do presente caso:  

“O abuso da máquina estatal para atendimento a        

objetivos pessoais, mais ainda quando sejam      

criminosos como são aqueles que se voltam a obter         

dados sobre pessoas para a elas impor restrições        

inconstitucionais, agressões ilícitas, medos e exposição      

de imagem, é atitude ditatorial, que contrasta com o         

Estado democrático de direito.”  

26. Nunca é demais ressaltar que, de acordo com a Constituição Federal,           

todo aquele que ocupa cargo público deve agir de acordo com as competências             

que lhe foram atribuídas e observar os limites impostos pela Constituição para            

perseguir os objetivos e finalidades inerentes a essas competências. 

27. Conforme restou demonstrado, a Lei não autoriza o uso da Agência           

Brasileira de Inteligência para espionar pessoas que possuam opinião         

divergente daquela manifestada por integrantes do Governo Federal. 

28. Dessa forma, ao determinar que agentes da ABIN integrassem a          

delegação brasileira presente à COP-25 para monitorar servidores e         



ambientalistas, o Ministro de Estado Chefe do Gabinete de Segurança          

Institucional AUGUSTO HELENO RIBEIRO PEREIRA extrapolou os       

limites de sua competência, violando a lei e, consequentemente, ferindo o           

princípio da legalidade abrigado no art. 37 da Constituição Federal e de caráter             

imperativo para todos os agentes públicos. 

29. Da mesma forma, afrontou o princípio da moralidade abrigado no          

mesmo dispositivo constitucional ao lançar mão de recursos públicos para          

espionar e intimidar o exercício do direito à livre manifestação e de opinião,             

alicerces de qualquer Estado Democrático de Direito.  

30. Sem dúvida alguma, a conduta do Ministro violou ainda a Lei nº            

8.429/1992, Lei de Improbidade Administrativa, que prevê em seu art. 4º: 

“Art. 4° Os agentes públicos de qualquer nível ou         

hierarquia são obrigados a velar pela estrita observância        

dos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade      

e publicidade no trato dos assuntos que lhe são afetos.” 

31. Além da violação aos princípios constitucionais que regem a         

Administração Pública, o Ministro violou seu dever de lealdade às instituições,           

subordinando o interesse nacional aos interesses pessoais do atual Chefe do           

Poder Executivo, a quem não interessa a divulgação sobre a realidade do            

desastre ambiental em curso no país. Consequentemente, ao acionar o efetivo           

da ABIN para a finalidade descrita, buscou finalidade distinta daquela          

preconizada em lei para aquela entidade e para o exercício do seu próprio cargo.              

Assim, violou mais uma vez a lei de improbidade administrativa que, em seu             

art. 11, dispõe: 

“Art. 11. Constitui ato de improbidade      

administrativa que atenta contra os princípios da       

administração pública qualquer ação ou omissão que       

viole os deveres de honestidade, imparcialidade,      



legalidade, e lealdade às instituições, e      

notadamente:  

I - praticar ato visando fim proibido em lei ou          

regulamento ou diverso daquele previsto, na regra       

de competência;  

………………………………………………………………….”(Grifamos) 

32. É inquestionável que a conduta também configura clara situação de          

desvio de finalidade. Nesse sentido, a Lei nº 4.717/65 estabelece que são nulos             

os atos que atentem contra o patrimônio histórico nacional, em especial aqueles            

praticados em claro desvio de finalidade, assim concebido o ato          

praticado objetivando fim diverso daquele previsto na regra de         

competência. Conforme aponta Edmir Netto de Araújo, a violação da          

finalidade se constata quando o agente público persegue um fim proibido           

em lei ou que não seja de interesse geral . 
10

33. A conduta do Ministro pode ser ainda enquadrada como crime de           

prevaricação, tipificado no Código Penal nos seguintes termos: 

“Art. 319 - Retardar ou deixar de praticar, indevidamente,         

ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição       

expressa de lei, para satisfazer interesse ou       

sentimento pessoal:” 

34. Evidente que o uso de recursos públicos para promover espionagem com           

o objetivo de intimidar e interferir no livre exercício do direito de manifestação             

e de opinião também não são admitidos no Código de Conduta da Alta             

Administração, aprovado pela Exposição de Motivos nº 37 de 18 de agosto de             

2000, especialmente em seu art. 3º que dispõe no seguinte sentido: 

10 ARAÚJO, Edmir Netto de. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 460. 



“Art. 3º No exercício de suas funções, as autoridades         

públicas deverão pautar-se pelos padrões da      

ética, sobretudo no que diz respeito à integridade,        

à moralidade, à clareza de posições e ao decoro, com          

vistas a motivar o respeito e a confiança do         

público em geral. 

Parágrafo único. Os padrões éticos de que trata este         

artigo são exigidos da autoridade pública na       

relação entre suas atividades públicas e privadas,       

de modo a prevenir eventuais conflitos de interesses.”        

(Grifamos) 

35. O uso da espionagem para intimidar e perseguir aqueles que exercem sua            

liberdade de manifestação e opinião para divergir da visão dos membros do            

Governo sobre a política ambiental é extremamente grave e fere todos os            

padrões éticos de comportamento que poderia se esperar de um gestor público.            

Constitui verdadeira “atitude ditatorial, que contrasta com o Estado         

democrático de direito” e que atenta contra a obrigação de motivar a confiança             

e o respeito do público na administração. 

36. Se o Ministro de Estado Chefe do Gabinete de Segurança Institucional           

entende como legítimo utilizar a ABIN para monitorar ambientalistas e          

servidores que eventualmente discordem do Governo sobre o desastre         

ambiental em curso, o que o impede de adotar o mesmo procedimento em             

relação a outras áreas em que o Governo Federal apresenta péssimos resultados            

e vem sendo duramente questionado? 

37. É preocupante imaginar este comportamento aplicado aos juízes que         

investigam casos de corrupção e outros crimes envolvendo os membros do           

Governo Federal ou os filhos do Presidente da República, para ficarmos apenas            

em um exemplo. 



38. Trata-se de verdadeiro risco para o funcionamento das instituições,         

inclusive para esta Comissão de Ética Pública, que tem autonomia para decidir            

de acordo com o ordenamento e não de acordo com os interesses dos membros              

do Governo a ela submetidos.  

39. É inquestionável que a conduta do Ministro de Estado Chefe do Gabinete            

de Segurança Institucional gera desconfiança e insegurança na sociedade. Se          

legitimada por esta Comissão de Ética Pública, todos aqueles que um dia            

manifestaram opinião divergente daquela sustentada pelo Governo Federal        

passarão a conviver com o receio de que estão sendo monitorados e poderão se              

deparar com a presença de um espião da ABIN, pago com recursos públicos,             

para interferir na sua liberdade de manifestação e de opinião.  

40. Definitivamente, isso não é uma atuação que configure a defesa das           

instituições ou dos interesses nacionais, mas sim uma atuação digna de uma            

polícia política, típica de regimes autoritários, como aqueles que mancham          

nossa história e cujos crimes ainda são frequentemente enaltecidos         

impunemente por membros do Governo Federal.  

41. Indiscutível que a conduta do Ministro de Estado Chefe do Gabinete de            

Segurança Institucional AUGUSTO HELENO RIBEIRO PEREIRA violou a        

Constituição, a Lei que instituiu o Sistema Brasileiro de Inteligência e criou a             

Agência Brasileira de Inteligência - ABIN, a Lei de Improbidade Administrativa,           

o Código Penal, e as normas que regem o sistema de ética pública dos servidores               

federais, situação que torna imprescindível a atuação e apuração por parte desta            

Comissão de Ética Pública, tendo em vista as competências que lhe são            

atribuídas pelo ordenamento. 

42. Diante disso, é imprescindível a instauração de procedimento por parte          

deste órgão para apurar a conduta do Ministro de Estado Chefe do Gabinete de              

Segurança Institucional AUGUSTO HELENO RIBEIRO PEREIRA, de       

maneira a resguardar os princípios constitucionais que vinculam a         

Administração Pública, os fundamentos do Estado Democrático de Direito, os          



limites legais para uso dos órgãos de inteligência e a plena observância da ética              

e integridade inerente ao exercício de qualquer cargo público. 

43. Nestes termos, espera o recebimento deste representação e solicita que as           

informações sobre sua tramitação sejam informadas no email:        

dep.ivanvalente@camara.leg.br. 

  

Brasília, 19 de outubro de 2020.  

  

  

IVAN VALENTE 

Deputado Federal PSOL/SP 
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