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PETIÇÃO N. 8.975/DF

REQUEREM'rES: SOb SIgIIQ
RELATOR: Ministro Alexandre de Mordes

Excelentíssimo Senhor Ministro Relator

O MíNisTÉmo PÚBnCO FEOKRAb pelo Vice-Procurador-Geral da República, no

uso de suas atribuições, vem, à presença de Vossa Excelência, em atenção ao despacho

de bolha 467, manifestar'se nos termos que seguem.

l

1. A presente Petição fora autuada a partir de notícia-crime proposta pelo
Senador Randolph Radrigues, e outros, em desfavor do Ministro de Estado do Meio
Ambiente, Ricardo de Aquíno Saltes, com coro no Supremo Tribunal Federal

2. A noticia-crime se centrou no conteúdo de uma reunião ministerial ocorrida

no dia 22/4/2020 e publicitada a partir dos autos do INQ 4.831, com registro

audiovisual, na qual o Ministro do Meio Ambiente Êez as seguintes afirmações:

'A oportunidade que nós temos, que a imprensa está nos dando um pouco de
alívio nos outros temas, é passar as reformas infralegais de desregulamentação,
simplificação, todas as reformas que o mundo inteiro nessas viagens que se referiu

o Onyx certamente cobrou dele, cobrou do Paulo cobrou da Teresa, cobrou do
Tarcísio. cobrou de todo mundos'(LAUDO Nn 1242/2020 - INC/DITEC/PF,
P. 19/20)
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'A segurançajurídica, da previsibilidade, da simplificação, essa grande parte dessa
matéria ela se dá em portarias e norma dos ministérios que aqui estão, inclusive o

de Meio Ambiente. E que são muito difíceis, e nesse aspecto eu acho que o Meio

Ambiente é o mais diãcil de passar qualquer mudança in&alegal em termos de
in&aestrutura, É instrução normativa e portaria. Porque tudo que a gente fàz é
pau nojudiciário, no dia seguinte.

Então pra isso precisa ter um esforço nosso aqui enquanto estamos nesse
momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa. porque só eda
de COVID e ir passando a bolada e mudando todo o regramento e simplificando

normas. De IPHAN, de ministério da Agricultura, de ministério de Meio
Ambiente de ministério disso, de ministério daquilo. Agora é hora de unir
esforços pra dar de baciada a simpliâcação, é de regulatório que nós precisamos,

em todos os aspectos:'(LAUDO Nn 1242/2020 INC/DITEC/PF, p. 20).

©

3, Os representantes identificaram atos concretos, no campo da política

ambiental, que corresponderiam a efeitos práticos da fda do Ministro. Apontaram a

publicação do Decreto l0.341, de 6 de maio de 2020, por meio do qual coram

retiradas competências do lbama e do ICMBio, repassadas ao Ministério da Defesa.

Também apontaram o Despacho MMA 4.410/2020, em que reconhecidas como
consolidadas áreas de preservação permanente desmatadas e ocupadas até judo de
2018

4. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela extinção da Petição.

Isso porque os mesmos fatos já haviam sido objeto de representação ao Ministério
Público Federal, do que se originou a Notícia de Fato 1.00.000.010304/2020, que
cora arquivada.

5. O Ministro Relator, com fundamento nos ares. 21, XV e 231, $ 4', do RISTE,

determinou o aH!!!!gnaD dos autos em 05/10/2020.

6. Posteriormente, a Polícia Federal, participando dlnglnS!!K ao Supremo
Tribunal Federal o seu IPL 2021.0003967 -- SR/PF/DF, instaurado para apurar as

in6'açóes de exeração ilegal de madeira na Amazânia, deu causa a um desarquivamenta

decidido pelo Rclaeor sem a oiriva do timlar da ação penal.
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7. Conforme consta do comprovane de protocolo de a. 65, a representação íoi
protocolizada pela autoridade policial às 14h25 de ]4/Q5Z2Q2L sexta-Gira, de forma

direcionada,"por dependência à PET 8975'; sem que houvesse prévio controle dojuízo
namral Assim, o referido IPL 6oi distribuído a estes autos(fis. 65/156).

@

8. Na ocasião, a autoridade policial requereu a adição de uma série de
diligências investigativas em desfavor do Ministro de Estado do Meio Ambiente e de
demais investigados, quais soam:

a) autorização para realização de perícia nas amostras de madeira apreendidas
pelas autoridades norte-americanas;

b) buscas e apreensões em endereços ligados aos envolvidos;

c) aÉlstamenco de signos bancário e fiscal;

d) suspensão cautelar do exercício da função pública dos investigados que são
servidores públicos; e

e) suspensão dos efeitos do Despacho 7036900, de 25.2.2020.

9. O Ministro Alexandre de Mordes, anões mesmo da altiva do órgão ministerial,

desarquivou a Petição em ]3ZQ5Z2Q21, glilpg:Ê!!a: um dia ancas do comprovante
do protocolo da representação policial --, e, ato contínuo, também sem colher o
pronunciamento ministerial, deferiu as medidas cautelares e investigativas buscadas

pela autoridade policial.

lO. Os cacos agora investigados cingem-se fundamentalmente à atuação
coordenada de servidores ocupantes de cargos em comissão do Ministério do Meio
Ambiente, indicados pelo Ministro Ricardo Salles, os quais atuariam para garantir
interesses ilegítimos de empresas madeireiros.

11. Nesse senado, indicaram-se diversos episódios de atuação desses servidores

em descompasso com as recomendações técnicas, com o objetivo de promover a

regularização de cargas exportadas irregularmente e apreendidas pelas autoridades
norte-americanas.
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12. É citada, nesse contexto, a edição do Despacho 7036900/2020-GABIN pela

Presidência do IBAMA, que derrogou a ]nstrução Normariva] 5/2011 do órgão,
passando-se a aceitar a licença de transporte de madeira também como licença de
exportação.

©

13. Enche as pessoas jurídicas citadas estão a CONFLORESTA ASSOC.
BRAS. DAS EMP CONCESSIONÁRIAS FLORESTAIS, a AIMEX ASSOC.
DAS IND. EXPOR. DE MADEIRA DO PARA, a EBATA PRO[)UTOS
FLORESTAIS II'DA, a TRADELINK MADEIRAS l;l'DA. e a WIZI
INDÚSTRIA E COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE MADEIRAS LIDA.

14. Em 19/05/2021, após 7(sete) dias, ainda sem o conhedmento do órgão
ainiêKda!, titular da ação penal e responsável pelo controle externo da atividade

policial -- inclusive mediante regular acompanhamento das diligências --, coram

cumpridas as buscas e apreensões decretadas pelo Ministro Relator.

15. Vieram então os autos à Procuradoria-Geral da República

11

16. Antes de se manifestar sobre o teor da decisão de desarquivamento de fls. 58-

64, entende o órgão ministerial pela necessidade de enüentamenco de questão
preliminar, qual sqa, a competência jurisdicional, em atenção ao princípio do juízo
natural

17. A autoridade policial, ao pecicionar diretamence a essa Corte Suprema,
justificou a distribuição da representação inaugural por dependência à petição em
epígrafe nos seguintes dermos(fls. 141/142):

[-.] uma simples consulta à Petição 8975, nos permite encontrar diversos duns ali

relacionados que guardam íntima t'elação com os fatos ora em apuração.

Com efeito, o trecho do diálogo mantido entre o ministro Ricardo Salles e os
demais pat'dcipantes, na famosa reunião ministerial ocorrida em 22 de abril de
2020, já apresentado anteriormente na fig. 27, consta expressamente no item 15

HJ/PSG/JPL -- Petição n. 8.975/DF(Físico)



MINISTÉRIO p(]BHCO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA

da Petição 8975 e, cremos não haver dúvida que o método "parecer, caneta'; por
ele mencionado, guarda íntima relação com os fatos ora em apuração.

Para além disso, nos itens 99 e 100 da referida Petição 8975, é também
mencionada especificamente a reunião realizada pelo Ministro Ricardo Saltes no

dia 06/02/2020, para tratar da IN 15/201, bem como a emissão do "despacho
interpretativo" no âmbito do processo n.' 02001.003227/2020-84 e a posterior
exoneração da testemunha André Sócrates de Almeida peixeira, em 03/04/2020.

8

[)a mesma forma, no item 128, também é mencionada a emissão, pe]o
SUPÔS/PA, WAI.TER MENDES MAGALHÂES, das 05 certidões em
benefício das empresas EBA:lIA e TRADELINK:

Outros itens da referida petição também acabam, direta ou indiretamente tendo
relação com o fatos em apuração neste IPL como por exemplo os itens 125 a 127

(exoneração dos analistas ambientais Rena Luiz de Oliveira e Hugo Ferfeim
Neto, e posterior nomeação das pessoas de Wãter Mendes Magalhães e Leslie
Tavares) e 136 a 138(embaraços à aplicação de recursos destinados à proteção
ambient,l).

18. Todavia, ao tempo da juntada da representação policial aos autos da PET
8.975, no dia 14/05/2021, como se observa do protocolo de f1. 65, já tramitavam no

âmbito dessa Corre Superior dois feitos relativos a suposta atuação indevida do
Ministro de Estado do Meio Ambiente em benefício de empresas madeireiras, a PET
9.595 e a PET 9.594, ambas de relatoria da e. Ministra Cármen Lúcia.

19. A PET 9.595 Eoi instaurada em razão de representação do Delegado de

Polícia Federal Alexandre Saraiva, na qual noticia a suposta prática dos crimes
previstos no art. 69 da Lei 9.605/1998 ("Obstar ou dificultar a ação fiscalizadora do
Poder Público no fraco de questões ambientais"), no art. 321 do Código Penal
("advocacia administrativa") e no art. 2', $ 1', da Lei 12.850/2013('criar embaraços à

investigação de inGação penal que envolva organização criminosa") pelo Ministro
Ricardo Sdles e pelo Senador Telmário Mota.

20. Segundo narrado na notícia-crime, no âmbito da "Operação Handroanchus-
GLO'; Eoi apreendida quantidade superior a 220 m' de madeira em diversas
localidades da Região Norte, sem o documento de origem Horestal, o que
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caracterizaria a prática do tipo previsão no art. 46, parágrafo único, da Lei 9605/1998

(extração ilegal de madeira).

©

21. Após a apreensão, o Ministro Ricarda Salles teria envidado esforços junto ao
Senador Telmário Mota para impor obstáculos à investigação e para patrocinar
interesses privados junto à Administração Pública, ao participar de reunião com os
madeireiros e defendê-los publicamente, em decaimento do trabalho da Polícia Federal

e do poder de polícia ambiental de que goza o Ministério do Meio Ambiente.

22. Já a PET 9.594, subscrita pelo Partido Democrático Trabalhista, cuida dos
mesmos fatos da 9.595. Ambas coram distribuídas à Ministra Cármen Lúcia em

16/04/2021, anteriormente ao protocolo da representação da autoridade policial nos

presentes autos. Para tais casos o Ministério Público Federal já se movia inclusive com

a oitava da autoridadejá realizada.

23. O Ministério Público Federal atum em toda a jurisdição penal da Corte
Constitucional e conhece godo o acervo de investigações, algumas sigilosas indusive. É

natural que os relatores conheçam um décimo dos casos e não se lhes pode exigir que

saibam todas as linhas em investigação na Corte. Porque havia com a Ministra
Cármen Lúcia as petições com distinção e autonomia, por exemplo, o Ministério
Público Federal à relatora a prevenção do Ministro Alexandre de Moraes em razão
desse caso arquivado.

24. Nesse cenário, afigura-se prematura a distribuição por dependência da
reprnentação da autoridade policial aos autos da PET 8.975,já arquivados, quando
em tramitação outros procedimentos cujo objeto é, se não idêntico, su6cimtemmte

relacionado a ponto de justi6car a reunião dos processos por conexão inmrsubjetíva,
lógica e probatória.

25. Reforça esse argumento o faca de que, nos autos da PET 8.975, Eoi processada

mera notícia-crime, a qual não chegou a originar um procedimento investigativo

formal, de que decorre ser inadequado o desarquivamento com Êindamento no art. 18
do Código de Processo Penal
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26. Diante desse quadro, vê-se que a ausência de abertura de vista à
Procuradoria'Geral da República previamente ao deferimento das medidas
cautelares requeridas pela autoridade policial contribuiu para a ocorrência de vício

na distribuição, na medida em que a tramitação das PETs 9.594 e 9.595 poderia ter
sido apontada pelo órgão ministerial, caso regularmente ouvido a tempo.

©

27. O cenário observado no presente íêito lbi objeto de considerações do e.
Ministro Gilmar Mendes ein recente voto proíêrido no AgR na PET 8.492/DF, ainda

sujeito ao Plenário Virtual, sob circunstâncias análogas.

28. Na ocasião, registrou ser "absolutamente censurável a deflagração dos

procedimentos de investigação contra autoridades detentoras de coro em evidente
usurpação da competência da PGR e desça Corte'l

29. Rememorou, ademais, o precedente firmado na Pet 3825-Q.O(Tribunal
Pleno, Red. p/ o acórdão Min. Gilmar Mentes,j. IO/l0/2007), em que assentado que
'a investigação de autoridade com coro por autoridade policial sem atribuição deveria

levar inclusive à anulação do indiciamento promovido de karma indevida':

30. Ao final, o Ministro Gilmar Mandes 6ez relevante destaque, levantando

preocupação institucional de caráter sisrêmico(grifos aditados):

os episódios deaagtados nesse processo amndem ainda uma preocupação
institucional da mais absoluta gravidade Chama a aenção o hto (k delegados (k

polícia po(ferem endereçar representações diretas aos Ministros do STF. Isso
porque, tal sistemática contrasta diretamente com aquela que üge no âmbito do
Ministério Público Federal, em que o exercício das atribuições ministeriais
perante esta Suprema Corte âca a cargo de uma unidade especializada, que é a
Procuradoria Geral da República.

31. Assim, com o objetivo de se evitarem evenmais nulidades processuais
decorrentes de aparente busca seletiva de litigâncias estratégicas, assegurando-se o

princípio do juízo natural, há de ser previamente enRenrada a questão preliminar
relativa à distribuição da autoridade policial por dependência aos presentes autos.
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32. Em razão do exposto, o Ministério Público Federal requer

a) a redistribuição dos presentes autos, com declínio à Ministra
Cármen Lúcia, dada a distribuição das PETs 9.594 e 9.595
anteriormente ao protocolo da representação pela autoridade policial,
ou

b) na eventualidade de haver dúvidas quando ao destino dos autos, a

sua remessa à Presidência do STF, para que decida sobre a prevenção

da Ministra Cármen Lúcia para conhecer da representação da
autoridade policial processada nestes autos, ou se é devida sua livre

distribuição.

Brasília, 25 de maia de 2021
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