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Excelentíssima Senhora Ministra-Presidente do Tribunal de Contas da União 

“Preservar a natureza é preservar a si mesmo. Somos 
parte dela.” 

Mestre Alelauê 
Guerreiros da Amazônia  

Com fundamento no artigo 81, inciso I, da Lei 8.443/1992, e nos artigos 237, 
inciso VII, e 276, caput, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, o 
Ministério Público junto ao TCU oferece 

REPRESENTAÇÃO 

COM PEDIDO DE ADOÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR 

com o propósito de que esta Corte de Contas, pelas razões a seguir expostas, 
decida pela adoção das medidas de sua competência com o fito de apurar as medidas 
adotadas pelo Governo Bolsonaro em defesa do patrimônio ambiental, em especial, os 
indícios de omissão e de descaso do atual Governo, diante dos aumentos na taxa anual 
de desmatamento da Amazônia, em desrespeito à preservação e à manutenção do meio 
ambiente ecologicamente equilibrado garantido constitucionalmente nos arts. 23, 
incisos VI e VII e 225 da CF/88. 
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- II – 
Preliminarmente, cumprimento as Forças Armadas, em especial o 

Exército Brasileiro, posto que a motivação dessa representação advém de 
elementos trazidos a meu gabinete de integrantes desse órgão.  Os elementos novos 
me fazem crer na necessidade de acionar novamente esse Tribunal visando a defesa 
da nossa tão importante Floresta Amazônica.  

Antes de entrar nos novos elementos, relembro que há tempos venho 
apresentando ao TCU evidências do descaso do Governo Bolsonaro com a questão 
ambiental.  

Apenas como exemplos cito que em janeiro de 2020, propus representação 
para que o TCU analisasse em detalhes a questão atinente à baixa execução 
orçamentária do Ministério do Meio Ambiente em 2019 e os impactos ambientais dela 
decorrentes, conforme indicadores que apontei naquela oportunidade.  

Nessa mesma linha, também representei perante o Tribunal a respeito do 
processo de desmonte dos órgãos federais de fiscalização ambiental, notadamente o 
Ibama.  

Já em abril de 2020, protestei pela atuação do TCU em face de informações a 
que tive acesso, revelando que, enquanto os fiscais do Ibama trabalhavam na selva em 
uma megaoperação para expulsar invasores, o governo demitia o diretor responsável, 
sem explicar os motivos. 

Em prol da defesa do planeta e do Brasil, requeri a atuação do Tribunal, de 
modo a verificar se os órgãos de fiscalização ambiental e de proteção dos direitos 
indígenas, vinham sendo alvo, em razão de interesses particulares e ilegais como o 
desmatamento, o garimpo e a grilagem de terras, e até de convicções ideológicas, de 
deliberada desorganização administrativa com o fim de prejudicar sua atuação. 

Nesse mesmo sentido, foi uma segunda representação, interposta no mesmo 
mês, tratando dos efeitos nefastos do afrouxamento da atividade fiscalizatória federal. 
Apontei, na ocasião, que o processo de desmatamento na Amazônia foi acelerado 
no Governo Bolsonaro, tendo sido desmatados, apenas em 2019, 10.300km² da 
Amazônia Legal – o maior índice de desmate dos últimos dez anos.  

 Ponderei que tais fatos, ao tempo em que evidenciavam a desestruturação 
administrativa dos órgãos de proteção ambiental, denotariam que medidas urgentes se 
fariam necessárias, em especial considerando que o contexto de relaxamento da 
fiscalização ambiental, associado aos efeitos da pandemia do Covid-19, daria ensejo à 
presença mais intensa de infratores ambientais na floresta e ao agravamento dos riscos 
ambientais e sanitários para as populações da floresta. 
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Sendo assim, requeri a adoção de medidas da competência do Tribunal com 
vistas a fortalecer as entidades governamentais responsáveis pela proteção ao meio 
ambiente no País.  

Seguindo firme no meu intento de proteção ao meio ambiente e de assegurar 
um legado às gerações futuras, apresentei novel representação ao Tribunal, alertando 
para o aumento das queimadas na região amazônica. 

Ressaltei que, embora a Embrapa alegasse que as queimadas se dariam em 
áreas de desmatamento consolidado há décadas — sendo realizadas por pequenos 
agricultores que ainda utilizam técnicas rudimentares —, estudos de entidades sérias, 
isentas de influências ideológicas ou interesses financeiros, tais como a Nasa, o Inpe e o 
Ipam, revelavam que as queimadas estavam ocorrendo em áreas recém desmatadas, com 
o fito de limpeza de terreno. Ou seja, em uma sanha ensandecida, marcada por 
interesses escusos, o desmatamento continuava avançando na Amazônia. 

Observei que, mantido o quadro vigente — baixa execução orçamentária do 
Ministério do Meio Ambiente associada a uma política ambientalista de “faz de conta” e 
à desestruturação administração dos órgãos de fiscalização ambiental, em especial do 
Ibama — não vislumbrava a possibilidade da reversão desse processo criminoso. 

Estando certo de que o Ibama e as populações brasileira e mundial seriam 
vítimas do desmonte intencionalmente orquestrado pelas instâncias superiores, requeri, 
novamente, a pronta atuação do Tribunal, com vistas a combater a continuidade do 
desmatamento desenfreado na Amazônia e o esfacelamento das políticas e estruturas de 
proteção ambiental no País.  

Também já trouxe ao conhecimento do Tribunal que a flagrante e crescente 
omissão do Estado Brasileiro envolvendo as questões ambientais não tem passado 
despercebida aos atores internacionais. Em verdade, a política ambiental adotada pelo 
Governo Bolsonaro vem sendo alvo de duras críticas, as quais ecoam 
internacionalmente e já resultam em danos concretos ao País.  

Nesse sentido, ressalto, por relevante, representação por mim interposta, em 
junho do ano passado, noticiando a iminência de vultosos prejuízos para a economia da 
nação e para toda a sociedade, tendo em vista os questionamentos promovidos por 
investidores internacionais que administram US$ 3,75 trilhões em ativos acerca do 
desmantelamento de políticas ambientais e do aumento do desmatamento no Brasil.  

Na ocasião, solicitei que o Tribunal determinasse a adoção de medidas 
tendentes a adotar urgentes e aprofundadas providências com o objetivo de avaliar a 
gestão do meio ambiente em curso no país e das políticas de proteção aos povos 
indígenas, bem assim que a matéria fosse dada ao conhecimento do relator das contas 
do presidente da república relativas ao exercício de 2020, para fins do disposto nos arts. 
228, inciso II, e 224, do RITCU. 

Recentemente, interpus representação visando que o TCU apurasse possível 
ofensa, por parte do Ministro do Meio Ambiente, Sr. Ricardo de Aquinos Salles, aos 
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princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência, 
incorrendo, em tese, na prática de ato de gestão ilegal, ilegítimo, antieconômico e 
infração à norma legal, com potencial de acarretar dano ao erário, decorrente de 
ingerência indevida – a favor de supostos criminosos – em operação da Polícia Federal 
(Operação HANDROANTHUS – GLO), situação objeto de NOTÍCIA CRIME junto ao 
Supremo Tribunal Federal, oferecida pela Superintendência da Polícia Federal no 
Amazonas.  

Conforme apresentado, as condutas supostamente criminosas do ministro do 
Meio Ambiente, quando avaliadas sob a ótica do controle externo, também configuram 
atos de gestão ilegais, ilegítimos, antieconômicos e com infração à norma legal. Além 
disso, há potencial dano ao erário, na medida em que a ingerência indevida do ministro, 
no sentido de defender os interesses dos depredadores do meio ambiente, envolvendo 
autos de infração ambiental cujos valores superam oito milhões de reais. 

Como demonstrei, por diversas vezes, o descaso do atual Governo com as 
questões ambientais está repleto de evidências. Pois bem, recentemente, recebi 
novos elementos preocupantes sobre a Amazônia.  

Há se confirmar os indícios demonstrados, a situação da Amazônia é tão 
crítica que está próxima ou praticamente dentro de um tipping point que 
acarretará sua mudança de forma de bioma, com consequentes perdas 
irreparáveis para o país. 

Nesse sentido, trago ao conhecimento dessa Corte de Contas memoriais do Sr. 
Raoni Guerra Lucas Rajão apresentados junto ao Supremo Tribunal Federal acerca da 
situação fática do papel do Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento 
na Amazônia Legal (PPCDAm) na redução do desmatamento.  

Considerando que a peça será apresentada e anexo, visando não me alongar, 
destacarei trechos que julgo deveras importante.  

É interessante notar que, a ameaça de descomissão ou redução de área mesmo que pequena 
tem efeito psicológico relevante e tende a desencadear uma corrida para sua grilagem e 
ocupação. Nesse sentido, os anúncios recentes do Ministro do Meio Ambiente, Ricardo 
Salles, que fará a revisão geral das 334 UCs (federais e públicas) no País, que incluem 
a totalidade das 139 UCs da Amazônia Legal, segundo própria justificativa do 
Ministro, por terem sido criadas “sem nenhum critério” (Borges, 2019a); somada à 
declaração do governo querendo reduzir 67 UCs (das quais 17 na Amazônia Legal, 
com área total de 12,5 Mha, 19% da área total), por meio de um projeto de lei, 
alegando "incompatibilidades" com infraestruturas de transporte, coloca uma 
grande pressão sobre todas UCs nacionais (Pack et 
al., 2016; Borges, 2019b). De forma similar, embora o Parna do Jamanxim tenha tido uma 
pequena perda em área relativa ao seu tamanho em 2017, esta mudança fragilizou de 
maneira extrema a proteção dessa UC, palco em agosto de 2019 do “Dia do Fogo”, 
sofrendo intensas queimadas seguidas por desmatamento para fins de grilagem. 
Acrescenta-se ainda a censura explícita do Presidente da República e de seu ministro 
do Meio Ambiente a ações legítimas de combate ao crime ambiental pelo IBAMA. Em 
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suma, este conjunto de elementos passa um forte sinal que se poderá cometer crime 
ambiental e ficar impune, e que as invasões ilegais a terras indígenas e unidades de 
conservação realizadas hoje serão regularizadas no futuro (Vieira et al., 2019; Silva et 
al., 2021) 

(...) 

Convém notar que, de acordo com o planejamento para o PPCDAm, publicado 
pelo MMA em dezembro de 2018, deveriam ser realizadas as seguintes ações de 
ordenamento territorial vinculadas às UCs: 1) ampliação da RESEX Lago do Cuniã/RO de 
50.603 ha para 75.836 ha; 2) ampliação do Parque Nacional de Viruá/RR de 227.011 ha 
para 308.474 ha; 3) ampliação da Estação Ecológica de Maracá/RR de 101.312 ha para 
152.169 ha; 4) criação da Floresta Nacional de Parima/RR com 109.567 ha; e 5) 
atualização do macroZEE para a Amazônia legal (MMA, 2019). Até 28 de setembro de 
2020, nenhuma dessas UCs foi ampliada e nenhuma nova foi criada, nem foi publicado o 
novo macroZEE da região. 

Conforme nota-se, especialistas alertam para a grave situação do país diante 
da atuação do Governo. Unidades de Conservação na Amazônia vêm sendo reduzidas, 
ao passo que ampliações de ações de ordenamento territorial vinculados a essas UCs, 
que estavam previstas para serem ampliadas, não foram. Além de não ampliar as UCs 
previstas, estão, em verdade, reduzindo!!!  

A referida peça contém outros dados alarmantes: 
Durante esse período, teve início também o desmonte dos órgãos de controle 

ambiental, com a redução do orçamento e do número de servidores. No início do primeiro 
mandato de Dilma Rousseff, o IBAMA e ICMBio contavam com 4.420 e 2.832 servidores 
efetivos, respectivamente (situação em 31/12/2010), sendo que os fiscais do IBAMA 
somavam 1.311. Com a paralisação de quase todos os concursos no órgão, o número de 
servidores dos dois órgãos chegou a 3.585 e 1.792 servidores efetivos, respectivamente, em 
2016, o que representa uma redução 25% no total dos dois órgãos (MMA & ICMBio, 
2011; MMA & IBAMA, 2011; MMA & ICMBio, 2017; Jardim et al., 2017). Durante os 
anos seguintes, a situação tornou-se ainda mais crítica. No IBAMA, por exemplo, o 
número de servidores efetivos caiu para 2.675 em 2020. O número total dos servidores 
que atuam como fiscais também reduziu de 965 em 2016 para 691 em 2020, em todo o 
Brasil (redução de 64% em comparação com 2010). Esse decréscimo drástico no 
número de fiscais é explicado não só pela não reposição dos aposentados por novos 
concursos, mas também pela remoção de fiscais com idade avançada e limitações 
para atividades de campo para outros setores. 

Durante as diferentes fases do PPCDAm, o orçamento alocado e executado 
para as ações de fiscalização também sofreu mudanças substanciais (Figura 9). Em valores 
atuais corrigidos pela inflação, o orçamento executado pelo IBAMA para fiscalização na 
primeira fase do PPCDAm (2004-2008) se manteve entre R$ 50 e 60 milhões, sendo 
elevado durante a segunda fase até R$ 83 milhões, em média, e na terceira até R$93 
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milhões com pico de 127 milhões em 2013. Após uma queda para R$ 70 milhões em 2015, 
coincidindo com a crise fiscal, o gasto foi parcialmente recomposto, mantendo-se em torno 
de R$ 83 milhões, apesar da queda drástica no número de autos de infração (Figura 8). A 
pouca capacidade do IBAMA de executar os recursos alocados também mostra 
dificuldades de gestão, principalmente em 2019. Apesar do gasto total de 2019 ter se 
mantido em um patamar similar ao de 2018, ele representou somente 55% do valor 
disponível para essas atividades2 
Como se vê, minhas preocupações já externadas em outras 

representações foram constatadas pelos especialistas criadores dos memoriais 
referenciados acima.  

Extrai-se a conclusão daquela peça: 
Existe uma ampla literatura científica que analisa as diferentes fases do 

PPCDAm, buscando inferir a relação entre as ações executadas pelo programa e a 
dinâmica do desmatamento na Amazônia. Enquanto para algumas ações existem fortes 
evidências da efetividade na redução do desmatamento (ex. fiscalização e criação de UCs), 
para outras ações existem poucas indicações de efetividade na redução (ex. implementação 
do CAR) ou até evidências de que as ações estão gerando o efeito inverso ao desejado (ex. 
titulação de imóveis rurais pelo INCRA). A análise dos indicadores de execução das 
ações previstas pelo PPCDAm nas suas diferentes fases também sugere que o 
enfraquecimento da legislação ambiental, paralisação do processo de criação e 
redução/reclassificação de UCs, e diminuição da fiscalização ambiental em áreas 
críticas contribuíram de modo direto para o aumento da taxa de desmatamento 
observado após 2012. Apesar da desestruturação do PPCDAm ser uma tendência a 
partir de 2012, esse processo teve aceleração em 2019, em comparação aos anos 
anteriores. Logo, existem evidências de que o aumento da taxa anual de 
desmatamento observado entre agosto de 2018 e julho de 2019 pelo PRODES e de 
agosto até dezembro de 2019 pelos alertas do DETER de corte raso em relação aos 
anos anteriores pode estar ligado à não execução de atividades de controle do 
desmatamento previstas pela quarta fase do PPCDAm. 

Conforme defendido pelos especialistas, “existem evidências de que o 
aumento da taxa anual de desmatamento observado entre agosto de 2018 e julho 
de 2019 pelo PRODES e de agosto até dezembro de 2019 pelos alertas do DETER 
de corte raso em relação aos anos anteriores pode estar ligado à não execução de 
atividades de controle do desmatamento previstas pela quarta fase do PPCDAm.” 

Adicionalmente ao memorial referenciado, chegou ao meu gabinete estudo 
elaborado por especialistas do Centro de Sensoriamento Remoto (CSR), do Laboratório 
de gestão de serviços ambientais (LAGESA) e da Universidade Federal de Minas 
Gerais (UFMG) que apontam que a nova meta climática do Brasil retrocedeu e 
permitiu um aumento no desmatamento. 

Trechos do referenciado estudo, apontam que a trajetória do desmatamento 
tende a continuar crescendo nos biomas Amazônia e Cerrado. Com isso, os especialistas 
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solicitam que o Brasil evite o retrocesso atinente aos cuidados com a questão ambiental 
a fim de respeitar os princípios do Acordo de Paris. 

Para isso, dentre outras medidas, os especialistas defendem a reintrodução de 
metas políticas que incluam reflorestamento e a redução do desmatamento que vem 
ocorrendo.  

O cenário é crítico e essa Corte de Contas não pode ser omissa quanto aos 
reiterados indícios de descuido do atual Governo com o meio ambiente.  

Ressalto que essa semana teremos um evento importantíssimo nesse assunto 
para o mundo. A Cúpula dos Líderes pelo Clima acontecerá em 22 e 23 de abril e 
contará com a participação dos chefes de Estado e de Governo dos 40 países mais 
poluidores do planeta, dentre os quais o Brasil. 

Porém, ao que parece, o país terá de omitir informações diante do caos com a 
questão ambiental, em especial, diante do aumento dos desmatamentos que vem 
ocorrendo. Nesse sentido: 

Na reunião de cúpula esta semana sobre clima, convocada pelo presidente Joe 
Biden, o presidente do Brasil vai mentir. Já há muita falsidade na carta enviada por 
Bolsonaro a Biden. A meta de zerar o desmatamento ilegal em 2030 é antiga, foi 
apresentada pelo Brasil em 2009, em Copenhague, e confirmada em Paris. No mesmo dia 
em que prometeu reduzir o desmatamento, o governo fez o oposto. A boiada de Salles é 
coisa que passa todo dia. Ele baixou, na quinta-feira, uma instrução normativa que 
constrange mais ainda a fiscalização ambiental. 

Tudo é complexo quando o assunto é Amazônia. Mas os fatos se juntam. Tanto 
a exoneração do superintendente Saraiva, quanto as recorrentes normas com as quais o 
governo Bolsonaro mina o edifício legal construído em governos anteriores, que havia 
feito do Brasil um exemplo de combate ao desmatamento.  1

Relembro que o art. 225, caput, da Constituição Federal estabelece que 
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. 

Além disso, a Constituição define que a Floresta Amazônica brasileira, a 
Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são 
patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições 
que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos 
naturais (§ 4º).  

Por sua vez, o art. 23, incisos VI e VII, da Carta Magna, estabelecem como 
competência comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios a proteção do 
meio ambiente, o combate à poluição, a preservação das florestas, fauna e flora. 

 https://blogs.oglobo.globo.com/miriam-leitao/post/do-chao-da-floresta-cupula-do-clima.html 1
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As disposições constitucionais citadas detêm a clara intenção de remeter 
à Administração Pública o dever de defender e preservar o meio ambiente, que 
constitui, essencialmente, patrimônio público.  Revelam, ainda, o zelo do legislador 
constituinte com temas sensíveis e necessários à proteção do meio ambiente. 

Todos os dispositivos constitucionais invocados confirmam a ênfase com que 
o constituinte resguardou o bem público essencial à adequada preservação da vida no 
território nacional.  

 Ademais, advogo a viabilidade de se aplicar sanção pecuniária ao gestor 
ineficaz e desidioso que descure das atribuições que lhe competem no exercício das 
ações inerentes ao órgão que dirige. 

É certo que o Tribunal de Contas da União, quando do exame das condutas 
praticadas pelos gestores da coisa pública, é competente para examinar o modo pelo 
qual são geridos os recursos públicos, alcançando não somente os aspectos da 
legalidade, legitimidade, economicidade e publicidade, mas, também, a impessoalidade, 
moralidade e eficiência. 

Essa viabilidade, em primeira medida, decorre da própria conformação do 
Estado Democrático de Direito, no qual a vontade estatal advém do anseio dos cidadãos, 
que se fazem representar pelo parlamento, na produção das normas que regem o 
funcionamento da sociedade.  

O Estado, assim entendido como o ente político representativo do povo, 
também submetido às regras de direito, deve zelar para que a atuação dos 
dirigentes seja vertida com qualidade em favor de toda a sociedade, sem que haja 
qualquer falha ou omissão que comprometa o fim último de promover o bem-estar 
da coletividade – onde se encontra o direito do meio ambiente ecologicamente 
equilibrado .  

Entendo que as condutas apontadas relativas ao aumento de desmatamento da 
Amazônia, quando avaliadas sob a ótica do controle externo, também configuram atos 
de gestão ilegais, ilegítimos, antieconômicos e com infração à norma legal, 
subsumindo-se ao disposto nos artigos 16 e 58 da Lei nº 8.443/1992. 

Por fim, considerando que incumbe ao Sr. Ricardo de Aquinos Salles, no 
papel de Ministro do Meio Ambiente, a implementação da política ambiental no Brasil, 
diante dos indícios de irregularidades supracitados, ratifico meu posicionamento de que 
as razões acima expostas, evidenciam que o caso ora em consideração encerra as 
condições necessárias e suficientes para que, com base no que dispõe o artigo 276, 
caput, do Regimento Interno do TCU, seja adotada medida cautelar no sentido de se 
determinar à Casa Civil da Presidência da República que adote as medidas necessárias 
para afastar temporariamente de suas funções o Sr. Ricardo de Aquinos Salles, até que o 
Tribunal decida sobre o mérito da questão. 

Qualquer um sabe que a atuação ministerial com relação ao cumprimento da 
legalidade e à manutenção e à preservação do meio ambiente, não há discricionaridade! 
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Sendo assim, considerando que o referido Ministro insiste em atuar de forma contrária 
ao nosso texto constitucional, entendo que não há como mantê-lo no cargo.  

Ademais, considerando, por fim, que as irregularidades cometidas podem 
configurar, no campo civil, atos de improbidade administrativa de outros responsáveis, 
adequado encaminhar a presente representação à Procuradoria-Geral da República. 

- III – 

Ante o exposto, este representante do Ministério Público junto ao Tribunal de 
Contas da União, com fulcro no artigo 81, inciso I, da Lei 8.443/1992, e no artigo 237, 
inciso VII, do Regimento Interno do TCU, requer ao Tribunal, pelas razões acima 
aduzidas, que determine a adoção das medidas tendentes a: 

a) apurar as medidas adotadas pelo Governo Bolsonaro em defesa do patrimônio 
ambiental, em especial, os indícios de omissão e de descaso do atual Governo, 
diante dos aumentos na taxa anual de desmatamento da Amazônia, em 
desrespeito à preservação e à manutenção do meio ambiente ecologicamente 
equilibrado garantidos constitucionalmente nos arts. 23, incisos VI e VII e 225 
da CF/88;  

b) em caráter cautelar, determinar à Casa Civil da Presidência da República, com 
base no art. 44 da Lei nº 8.443/1992, que adote as medidas necessárias para 
afastar temporariamente de suas funções o Sr. Ricardo de Aquinos Salles, até 
que o Tribunal decida sobre o mérito da questão, uma vez que se fazem 
presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora; e 

c) considerando que as irregularidades cometidas podem configurar, no campo 
civil, atos de improbidade administrativa; dar ciência desta representação à 
Procuradoria-Geral da República para que adote as providências que entender 
cabíveis.  

                                                               Ministério Público, em 19 de abril de 2021. 

                                                                                   (Assinado Eletronicamente) 
Lucas Rocha Furtado 
Subprocurador-Geral
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