MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO RIO GRANDE DO NORTE
Av. Deodoro da Fonseca, nº 743, Tirol, Natal/RN, CEP 59020-600, Fone/fax: (84) 3232-3900

Notícia de fato nº 1.28.000.001005/2019-31

DECISÃO
I – RELATÓRIO
No dia 18/6/2019, a ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES
DE CARREIRA DE ESPECIALISTA EM MEIO AMBIENTE DO PECMA NO RIO
GRANDE DO NORTE (ASCEMA/RN) solicitou deste Órgão Ministerial a adoção de
providências administrativas, civis e penais contra RICARDO SALLES, atual Ministro de
Estado do Meio Ambiente (MMA), tendo em vista a emissão de declarações e atos ministeriais
concretos que, no entender da representante, demonstram desapreço pelas instituições federais e
servidores públicos responsáveis pela gestão ambiental no Brasil e buscam imobilizá-los, “para
desconstruir, ao arrepio das normas vigentes, os instrumentos da execução da política ambiental
brasileira”.
Elencou reportagens veiculadas na imprensa, que retratariam as falas e
atos específicos que entende infringentes à lei, a saber:
a) em 10/12/2018, RICARDO SALLES concedeu entrevista à rádio CBN, durante a
qual, entre outras coisas, disse que os dados sobre desmatamento são genéricos e não
revelam se ação é ilegal. Literalmente, suas palavras sobre essa questão foram: “Primeiro
passo é: precisa mais dados para saber que desmatamento é esse. Ele acontece aonde,
quem são os principais agentes desse desmatamento e sob quais condições? Digo isso
porque os dados são muito genéricos”; “Você tem a informação do desmatamento, da
diminuição da cobertura vegetal, mas você não sabe se ela é ilegal ou não. Se ela for
legal, porque você vai coibir o que é legal? Por outro lado, se for ilegal, nós temos que
agir firmemente, mas somente naqueles locais onde há desmatamento ilegal”; “Nós não
sabemos se o desmatamento está acontecendo em área de conservação e propriedade
indígena, dentro de propriedade privada. Se o percentual é maior ou menor do que
dentro da reserva legal”; “Como você pode emitir uma opinião sobre alguma coisa sem
ter dados?”;
b) em 5/1/2019, RICARDO SALLES postou, em seu perfil na rede social Twitter, o
extrato do Despacho nº 58.467/2018, pelo qual o anterior MMA autorizou o servidor do
IBAMA Murilo Ferreira Araújo a se afastar das suas atividades entre 13/1 e 30/3/2019
para participar de um curso intensivo de alemão na Alemanha, com o seguinte
comentário: “e os cursos de alemao e ingles no exterior… a gente que pagou...”;
c) em 6/1/2019, RICARDO SALLES postou, em seu perfil na rede social Twitter, o
extrato do Contrato nº 48/2018, pelo qual o IBAMA pagou R$ 28.712.00,00 à empresa
COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS pela locação de veículos, com o
seguinte comentário: “Quase 30 milhões de reais em aluguel de carros, só para o
IBAMA...”;
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d) em 21/1/2019, RICARDO SALLES teria encomendado um levantamento das multas
aplicadas pelo IBAMA nos últimos 5 anos para identificar autos de infração ambiental
revertidos em outras instâncias administrativas, a partir do que, caso seja constatada máfé do servidor que o lavrou, ele poderia ser punido disciplinarmente;
e) em 20/2/2019, ao comparecer a um evento na Terra Indígena Utiariti (a 397 km de
Cuiabá) e ao receber uma reivindicação, doos indígenas, de autorização para usar
sementes transgênicas de soja, RICARDO SALLES declarou: “Não tem sentido ter na
legislação uma proibição de transgênico só por ser terra indígena e também não é
motivo para se insurgir subitamente contra essa atividade lavrando multas em montantes
que são insuportáveis para a atividade produtiva e que precisam ser revistos. A lei tem
que ser igual para todos”;
f) em 23/2/2019, RICARDO SALLES recebeu uma comitiva da Frente Parlamentar da
Agropecuária (apelidada de “bancada ruralista”), tendo seu presidente, deputado federal
Alceu Moreira (MDB/RS), entregue um documento listando 13 anseios da classe, dentre
os quais: 1. a revisão da composição, competências e perfil dos conselheiros do Conselho
Nacional do Meio Ambiente (Conama); e 2. a revogação das resoluções do Conama
302/2002, 303/2002, 369/2006, e portarias do MMA 443, 444 e 445, sobre espécies da
fauna, flora, peixes e invertebrados ameaçados de extinção;
g) em 26/2/2019, RICARDO SALLES teria minutado um decreto presidencial –
efetivamente publicado em 11/4/2019, qual seja, o Decreto nº 9.760 – pelo qual alterava
diversas disposições do Decreto nº 6.514/2008 e, inclusive, criava o Núcleo de
Conciliação Ambiental, composto por, no mínimo, dois servidores efetivos, ao qual
competiria: I – realizar a análise preliminar da autuação para convalidar de ofício o auto
de infração que apresentar vício sanável, declará-lo nulo se insanável o vício e decidir
sobre a manutenção da aplicação das medidas administrativas; II – realizar a audiência de
conciliação ambiental para explanar ao autuado as razões de fato e de direito que
ensejaram a lavratura do auto de infração, apresentar-lhe as soluções legais possíveis para
encerrar o processo (desconto para pagamento imediato, parcelamento e a conversão da
multa em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio
ambiente), homologar essa solução consensual e decidir sobre questões de ordem pública;
g) em 28/2/2019, RICARDO SALLES exonerou 21 dos 27 superintendentes do IBAMA
nos Estados da Federação;
h) em 13/3/2019, RICARDO SALLES teria orientado os órgãos vinculados ao MMA
que não se manifestassem publicamente sem submeter previamente à pasta as
informações a serem passadas ao público;
i) em 29/3/2019, a secretária-executiva do MMA, Ana Maria Pellini, enviou o Ofício nº
2070/2019/MMA ao presidente do IBAMA, requerendo-lhe que promovesse a avaliação,
considerando a relevância estratégica do tema, do parecer ambiental sobre os blocos
exploratórios de petróleo ao lado do Parque Nacional de Abrolhos, exarado pelo Grupo
de Trabalho Interinstitucional de Atividades de Exploração e Produção de Óleo e Gás
(GTPEG), que foi no sentido retirada desse bloco de petróleo, devido à alta sensibilidade
ambiental da área;
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j) em 6/4/2019, RICARDO SALLES teria sugerido à mineradora VALE, como
alternativa ao pagamento da multa de R$ 250.000.000,00, aplicada pelo IBAMA pelo
acidente no Município de Brumadinho/MG, aplicar o mesmo valor em ações da VALE
em Minas Gerais ou administrar 7 parques nacionais hoje administrador pelo ICMBio;
l) em 13/4/2019, RICARDO SALLES, durante um evento ocorrido no Parque Nacional
da Lagoa do Peixe, no Município de Tavares/RS, ao fazer uso do microfone e perceber a
ausência de servidores locais do ICMBio, disse: “Gostaria que os servidores do ICMBio
viessem aqui participar conosco. Não tem nenhum funcionário? Na presença do ministro
do Meio Ambiente e do presidente do ICMBio, não há nenhum funcionário aqui, embora
tenham nos esperado lá em Mostardas. Determino a abertura de processo administrativo
disciplinar contra todos os funcionários.” Dois dias depois, em 15/3/2019, o presidente
do ICMBio, Adalberto Eberhard, pediu exoneração;
m) a partir do dia 18/4/2019, RICARDO SALLES, acatando orientação do presidente
Jair Bolsonaro, substituiu por militares pelo menos 8 ocupantes de cargos comissionados
do alto escalão do MMA, de diretorias do IBAMA e do ICMBio, por entender que os
substituídos agiriam por motivação ideológica a pretexto de seguir a lei;
n) em 23/4/2019, RICARDO SALLES, em conjunto com os presidentes do IBAMA e
do ICMBio, editou a Portaria Conjunta MMA, IBAMA e ICMBio n° 298/2019, que
alterou a Portaria Conjunta nº 225/2011, estabelecendo que o Comitê de Compensação
Ambiental Federal (CCAF) seria integrado pela Secretária-Executiva do Ministério do
Meio Ambiente, pelo presidente do IBAMA e presidente do ICMBio, dele excluindo,
portanto, a Secretária de Biodiversidade e Florestas do MMA, a Assessora da Presidência
e a Diretora de Licenciamento Ambiental do IBAMA, a Diretora de Planejamento e a
Diretora de Unidades de Conservação de Proteção Integral do ICMBio;
o) em 24/4/2019, RICARDO SALLES nomeou André Pitaguari Germanos para o cargo
de diretor do departamento de recursos externos da secretaria-executiva do MMA. O
nomeado, que é formado em administração pública pela Universidade Mackenzie,
especializado em negociação, planejamento de negócios, gestão de ativos, transações
imobiliárias e mercado de capitais, tendo assessorado investidores individuais e
institucionais, locais e internacionais, não preencheria qualquer dos requisitos
preconizados pelo Decreto nº 9.727/2019 para o cargo, a saber, experiência profissional
na área de atuação do órgão ou do cargo, experiência em comissão ou função de
confiança em qualquer poder público, ou ainda título de mestre ou doutor em área
correlata à atuação do órgão ou do cargo;
p) em 26/4/2019, o MMA apagou de seu site mapas e informações precisas sobre os
principais biomas do país, como áreas mais frágeis e suscetíveis à degradação. Após
críticas de entidades ambientais, o MMA informou que o site foi retirado do ar, porque
"foi verificada a necessidade de ajustes no mapa das Áreas Prioritárias para
Conservação, Uso Sustentável e Repartição de Benefícios", que "Os ajustes se fizeram
necessários, pois havia um sombreamento entre biomas. A decisão de retirar do ar
ocorreu para evitar a disseminação de uma informação equivocada", e que "Tão logo
seja finalizado, as informações serão republicadas";
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q) em 26/4/2019, RICARDO SALLES mandou cortar em 24% do orçamento previsto
para o IBAMA em 2019, o que terá impacto em suas operações de fiscalização e
manutenção do meio ambiente e nas atividades do ICMBio de fiscalização das unidades
de conservação florestal do País.
A par das notícias sobre as falas e atos específicos de RICARDO
SALLES, a representante trouxe notícias sobre:
a) uma sentença condenatória deste por improbidade administrativa exarada pelo Juízo de
Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo/SP no dia 19/12/2018;
b) atos do presidente do IBAMA, Eduardo Fortunato Bim, sendo um deles consistente no
arquivamento de diversas autuações contra a plantação irregular de soja na região de
Lajes/SC, por entender que “as atividades praticadas encontravam-se amparadas no
código ambiental catarinense”; e o outro, consistente na edição da Instrução Normativa
nº 12/2019, que, atualizando as regras para a caça de javali no território nacional,
permitiu o uso de cães e de armas brancas, como facas, para o abate do javali;
c) atos da Ministra de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), ao
receber ruralistas do Pará, liderados por Nabhan Garcia, ex-presidente da União
Democrática Ruralista, que teriam cobrado “medidas contra política ambiental, e mesmo
ilegais, como fim da fiscalização e revogações de Ucs”;
d) falas do Presidente da República, sendo uma em que desautorizaria uma operação em
andamento do IBAMA contra roubo de madeira dentro da Floresta Nacional do Jamari,
em Rondônia; e a outra, dita numa feira do agronegócio em Ribeirão Preto/SP, no sentido
de “fazer uma limpa no Ibama e no ICMBio”.
II – FUNDAMENTAÇÃO
II.1 – Delimitação
II.1.1 – Subjetiva
Conquanto a representante tenha solicitado do Ministério Público Federal
providências apenas contra RICARDO SALLES, atual MMA, ela também noticiou, igualmente
voltados a “desconstruir, ao arrepio das normas vigentes, os instrumentos da execução da
política ambiental brasileira”, atos e/ou falas da atual Secretária-Executiva do MMA, ANA
MARIA PELLINI, do atual presidente do IBAMA, EDUARDO FORTUNATO BIM, da atual
Ministra de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), TEREZA CRISTINA
CORRÊA DA COSTA DIAS, e, inclusive, do atual Presidente da República, JAIR MESSIAS
BOLSONARO. Logo, como cumpre ao Parquet posicionar-se sobre os supostos atos ilícitos
trazidos ao seu conhecimento, ainda que o representante tenha pedido a adoção de medidas
contra quem cometeu apenas parte deles – mormente porque as ações ministeriais são propostas
em nome da sociedade e não somente do representante –, a presente decisão abrangerá todos os
fatos que nos foram reportados e não apenas os atribuídos a RICARDO SALLES, observado,
contudo, o horizonte de atribuições deste subscritor.
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II.1.2 – Objetiva
Sendo as pessoas acima as envolvidas nos atos e falas noticiados pela
representante, cumpre-nos, ainda, averiguar se este Órgão Ministerial pode adotar, contra elas, as
providências administrativas, civis e penais pedidas por aquela.
No campo penal, o Presidente da República e os Ministros de Estado só
respondem no Supremo Tribunal Federal (art. 102, I, “b” e “c”, da Constituição Federal),
mormente se os atos tachados de delitivos houverem sido cometidos durante o exercício do cargo
e em razão dele (STF, Questão de Ordem na Ação Penal 937, maio de 2018). O mesmo, contudo,
não se aplica ao à Secretária-Executiva do MMA e ao Presidente do IBAMA, não detentores de
foro em tribunais.
No campo da improbidade administrativa, o Presidente da República não
pode ser alvo de ações civis tendentes à aplicação das sanções previstas na Lei nº 8.429/92,
porque os atos que praticar atentatórios da probidade administrativa são considerados crimes de
responsabilidade (art. 85, V, da Constituição Federal). Desse modo, sua responsabilização por ato
dessa natureza tem por juiz natural o Senado Federal (arts. 52, I, e 86, caput e § 1º, II, da
Constituição Federal). Nesse sentido, STF: Reclamação 2138/DF e Agravo Regimental na
Petição 3240.
Com exceção do mandatário máximo da Nação, todos os demais
servidores públicos, inclusive os Ministros de Estado e presidentes das autarquias, sujeitam-se à
ação civil pública por ato de improbidade administrativa, a tramitar na primeira instância do
Poder Judiciário (STF, Agravo Regimental na Petição 3240).
Quanto às medidas administrativas reclamadas pela representante, sabe-se
que estas, como decorrência do poder hierárquico o do princípio da autotutela da Administração
Pública, são aplicáveis internamente pelo órgão ou entidade a que pertença o servidor público e
não pelo Poder Judiciário no âmbito de uma ação movida pelo Ministério Público.
Portanto, refoge da esfera de atribuição deste Procurador da República
avaliar as responsabilidades: (i) administrativas de qualquer das autoridades envolvidas nos atos
noticiados pela representante; (ii) penal e civil do Presidente da República; e (iii) penal dos
Ministros de Estado. Consequentemente, a presente decisão só tratará da matéria restante e
determinará, ao final, a remessa de cópia da representação ao Procurador-Geral da República.
Não será objeto de exame ministerial, também, a notícia de que, no dia
19/12/2018, RICARDO SALLES fora condenado, pelo Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda
Pública da Comarca de São Paulo/SP, numa ação por improbidade administrativa. Ora, é que
aqui não se reporta a prática de nenhuma conduta por parte deste cidadão; pelo contrário, extraise daí que ele teria praticado uma conduta anterior e que, em virtude dela, teria sido
responsabilizado judicialmente, em ação promovida por quem de direito. Ou seja, o ato de
RICARDO SALLES já foi sindicado à luz do ordenamento jurídico; uma condenação judicial
não significa uma nova lesão a bem jurídico, a reclamar uma nova ação – mormente porque o
decreto condenatório pode ainda ser passível de recurso. A menção, pela representante, a essa
condenação, assim, assume o contorno de reforço argumentativo ou probatório, ou seja, ela fora
feita com o escopo de tentar convencer que o condenado é dado a atos ilícitos.

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO RIO GRANDE DO NORTE
Av. Deodoro da Fonseca, nº 743, Tirol, Natal/RN, CEP 59020-600, Fone/fax: (84) 3232-3900

II.2 – Mérito
II.2.1 – Introdução
Como relatado introdutoriamente, a representante cientificou o Parquet da
emissão de declarações e de atos concretos que, no seu entender, demandariam providências
civis e penais contra seus respectivos autores, eis que demonstrariam desapreço pelas instituições
federais e servidores públicos responsáveis pela gestão ambiental no Brasil e buscam imobilizálos, “para desconstruir, ao arrepio das normas vigentes, os instrumentos da execução da
política ambiental brasileira”.
As declarações/falas/postagens em redes sociais guerreadas são todas de
autoria de RICARDO SALLES (alíneas “a”, “b”, “c” e “e” do segundo parágrafo do relatório).
Não ficou claro para este subscritor, entretanto, se, na ótica da representante, cada uma das
declarações proferidas por ele consistiria em um ato ilícito ou se, ainda da visão daquela, apenas
são indícios da intenção deste de “desconstruir, ao arrepio das normas vigentes, os instrumentos
da execução da política ambiental brasileira”, desconstrução esta que seria feita por meio dos
atos concretos também apontados.
De qualquer sorte, examinarei tais declarações/falas/postagens
considerando as duas hipóteses: como atos ilícitos em si e como indicativas de um ilícito único,
consistente no suposto desmonte da política ambiental pátria.
II.2.2 – Das declarações/falas/postagens em redes sociais
Volta-se a representante, inicialmente, contra as seguintes declarações do
MMA RICARDO SALLES, as quais, segundo sugere, teria violado direitos da sociedade:
a) em 10/12/2018, RICARDO SALLES concedeu entrevista à rádio CBN, durante a
qual, entre outras coisas, disse que os dados sobre desmatamento são genéricos e não
revelam se ação é ilegal. Literalmente, suas palavras sobre essa questão foram: “Primeiro
passo é: precisa mais dados para saber que desmatamento é esse. Ele acontece aonde,
quem são os principais agentes desse desmatamento e sob quais condições? Digo isso
porque os dados são muito genéricos”; “Você tem a informação do desmatamento, da
diminuição da cobertura vegetal, mas você não sabe se ela é ilegal ou não. Se ela for
legal, porque você vai coibir o que é legal? Por outro lado, se for ilegal, nós temos que
agir firmemente, mas somente naqueles locais onde há desmatamento ilegal”; “Nós não
sabemos se o desmatamento está acontecendo em área de conservação e propriedade
indígena, dentro de propriedade privada. Se o percentual é maior ou menor do que
dentro da reserva legal”; “Como você pode emitir uma opinião sobre alguma coisa sem
ter dados?”;
b) em 5/1/2019, RICARDO SALLES postou, em seu perfil na rede social Twitter, o
extrato do Despacho nº 58.467/2018, pelo qual o anterior MMA autorizou o servidor do
IBAMA Murilo Ferreira Araújo a se afastar das suas atividades entre 13/1 e 30/3/2019
para participar de um curso intensivo de alemão na Alemanha, com o seguinte
comentário: “e os cursos de alemao e ingles no exterior… a gente que pagou...”;
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c) em 6/1/2019, RICARDO SALLES postou, em seu perfil na rede social Twitter, o
extrato do Contrato nº 48/2018, pelo qual o IBAMA pagou R$ 28.712.00,00 à empresa
COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS pela locação de veículos, com o
seguinte comentário: “Quase 30 milhões de reais em aluguel de carros, só para o
IBAMA...”;
d) em 20/2/2019, ao comparecer a um evento na Terra Indígena Utiariti (a 397 km de
Cuiabá) e ao receber uma reivindicação, dos indígenas, de autorização para usar sementes
transgênicas de soja, RICARDO SALLES declarou: “Não tem sentido ter na legislação
uma proibição de transgênico só por ser terra indígena e também não é motivo para se
insurgir subitamente contra essa atividade lavrando multas em montantes que são
insuportáveis para a atividade produtiva e que precisam ser revistos. A lei tem que ser
igual para todos”.
A pergunta que se faz é: vislumbra-se em qualquer dessas declarações
ofensa a direitos coletivos ou, quiçá, ato de improbidade administrativa?
A resposta, à toda evidência, é negativa. Explico.
O Brasil, assim como a maior parte das democracias ocidentais, adotou a
liberdade de expressão como regra, de alcance amplo, que só comporta exceção quando o
pensamento externado inquestionavelmente malferir direitos de terceiros. Confira-se a regra
constitucional:
“Art. 5º (…)
IV – é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato;”
“Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a
informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer
restrição, observado o disposto nesta Constituição.
(…)
§ 2º É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e
artística.”

A liberdade de expressão é o direito fundamental de tornar pública a
opinião que se tem acerca de determinado tema, seja através da palavra oral, da palavra escrita,
de símbolos, gestos ou manifestações, de obras artísticas, científicas ou literárias. Ela
complementa, assim, a liberdade de pensamento e de opinião, porque, a rigor, o indivíduo não se
contenta apenas com o direito de formular uma opinião sobre uma questão, sendo imprescindível
que, além disso, possa comunicar a outras pessoas o que pensa e o que sente.
Em excelente estudo sobre o tema 1, Daniel Sarmento nos explica que isso
se dá porque o ser humano é essencialmente gregário e social, de sorte que a sua comunicação
com o outro é mais do que uma faculdade, constituindo-se numa verdadeira necessidade.
Consequentemente, quando se priva alguém disto, restringe-se a sua capacidade de realizar-se
como ser humano e de perseguir na vida os projetos e objetivos que escolheu. Trata-se de uma
das mais graves violações à autonomia individual.
1 A liberdade de expressão e o problema do “hate speech”. Revista de Direito do Estado. Rio de Janeiro: Renovar, ano 1, n. 4, p.
56, out./dez. 2006.
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Adverte que essa liberdade ampara a difusão tanto das ideias com as quais
simpatizamos, quanto daquelas que nos chocam e nos agridem, que nós desprezamos ou
odiamos. Isso porque, neste aspecto, a liberdade de expressão, além de um direito individual, é
também uma garantia de sobrevivência da democracia, um meio de prevalecimento da
melhor ideia, um direito coletivo a ouvir todos os pontos de vista e um instrumento de
tolerância. Explico.
Em primeiro lugar, garante a sobrevivência da democracia, na medida
em que permite que a voz da minoria não seja calada; ela poderá expor seu ponto de vista e vê-la
considerada, ainda que, ao final, não seja acatada. A liberdade de expressão, assim, permite que
todos os grupos e cidadãos participem do processo de formação da vontade coletiva, seja
exprimindo seus pontos de vista, seja ouvindo os expostos por seus pares. Afinal, a democracia
não é uma mera forma de governo da maioria, mas um complexo processo político voltado ao
entendimento, pelo qual pessoas livres e iguais procuram tomar decisões coletivas que
favoreçam ao bem comum, buscando o equacionamento de diferenças e desacordos através do
diálogo. Para tanto, pressupõe a existência de um espaço público robusto e dinâmico, em que os
temas de interesse geral possam ser debatidos com franqueza e liberdade.
Em segundo lugar, é um meio de prevalecimento da melhor ideia, na
medida em que proporciona que os diferentes pontos de vista sejam expressados, considerados,
refletidos, amadurecidos e acolhidos ou rejeitados. Cuida-se de um processo natural, no qual a
maioria tende a aderir às ideias que lhe pareçam melhores; mas, para tanto, é preciso que todas
sejam trazidas à discussão, sem censura, ainda que algumas pareçam completamente incorretas.
Proibir a divulgação de uma ideia porque ela hoje é considerada equivocada pelo governo, pela
imprensa ou mesmo pela maioria da população seria um grande erro, pois é possível que ela
esteja certa, ou que tenha pelo menos algum resquício de correção, e, assim, a sua supressão
privaria a sociedade do acesso a algo verdadeiro, apto a conduzi-la a um melhor caminho.
Em terceiro lugar, é também um direito coletivo a ouvir todos os pontos
de vista. Ora, para que a ideia seja considerada, refletida a eventualmente acolhida, é preciso que
ela chegue à sociedade; neste particular, a liberdade de expressão é não apenas um direito
individual do emissor da ideia, mas um direito coletivo dos seus receptores, dos seus
potenciais ouvintes. De fato, para que cada indivíduo possa desenvolver livremente a sua
personalidade, formar suas opiniões e eleger seus próprios planos de vida, é importante que lhe
seja reconhecido o direito ao acesso às mais variadas informações e pontos de vista existentes na
sociedade sobre cada tema.
Partindo-se da premissa de que a pessoa humana adulta é dotada de razão e
de discernimento para formar as suas próprias convicções, nega-se ao Estado o poder de proibir a
divulgação de ideias e informações que ele considere perigosas ou perniciosas; o Estado não
pode ser paternalista, não sendo legítimo que ele se substitua aos próprios indivíduos para decidir
o que podem e o que não podem ouvir. Conforme ressaltou Ronald Dworkin, o “Estado insulta
seus cidadãos e nega a eles a sua responsabilidade moral, quando decreta que não se pode
confiar neles para ouvir opiniões que possam persuadi-los a adotar convicções perigosas ou
ofensivas”2.
2 O direito de liberdade: a leitura moral da Constituição norte-americana. Trad. Marcelo Brandão Cipolla. São Paulo: Martins
Fontes, 2006. p. 319.

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO RIO GRANDE DO NORTE
Av. Deodoro da Fonseca, nº 743, Tirol, Natal/RN, CEP 59020-600, Fone/fax: (84) 3232-3900

Sob este aspecto, a liberdade de expressão é um meio para a obtenção das
respostas mais adequadas para os problemas que afligem a sociedade. Sem ela, é possível que os
governos ou grupos de pressão – a exemplo da imprensa – suprimam do espaço público posições
não ortodoxas ou impopulares sobre questões controvertidas.
Em quarto e último lugar, a liberdade de expressão é também um
instrumento de tolerância, porque o hábito de permitir que pessoas expressem opiniões
diversas da sua, de não reagir ofensivamente contra tais ideias ou contra seus defensores, de se
predispor a ouvir e refletir sobre os argumentos apresentados pelos outros, e até, eventualmente,
de rever as suas próprias opiniões, fará com que a sociedade, com o tempo, torne-se mais
tolerante com o ponto de vista contrário e, consequentemente, mais civilizada. É que, assim
agindo, de tanto tolerar manifestações e ideias que muitas vezes abominam, as pessoas terminam
exercitando sua capacidade de autocontrole emocional, aprimorando-o com o tempo.
Entretanto, sabe-se que os direitos fundamentais não têm caráter absoluto e
tampouco podem ser interpretados de forma genérica, isolada e irresponsável. A própria parte
final do caput do art. 220 da Constituição Federal preconiza a existência de limites ao exercício
do free speech. Esses limites são explícitos ou implícitos, dependendo o alcance destes últimos
de uma interpretação restritiva, eis que, como visto, a liberdade de expressão é a regra.
No geral, podemos afirmar que, no que diz respeito ao conteúdo da
manifestação, a liberdade de expressão encontra limites:
a) na inviolabilidade da honra e da imagem das pessoas (art. 5º, V e X, da Constituição
Federal), de modo que as inquestionáveis ofensas a tais direitos podem configurar os
crimes de calúnia, injúria ou difamação (arts. 138, 139 e 140 do Código Penal; art. 26 da
Lei nº 7.170/1983) e dano moral (art. 186 do Código Civil);
b) na garantia da liberdade psíquica das pessoas (art. 5º, caput, da Constituição Federal),
de modo que as ofensas a tal direito podem configurar o crime de ameaça (arts. 147 do
Código Penal);
c) na vedação do racismo (arts. 4º, VIII, e 5º, XLII, da Constituição Federal), sendo as
violações a tais prescrições configuradoras de crimes inafiançáveis e imprescritíveis (art.
140, § 3º, do Código Penal e art. 20, caput, da Lei nº 7.716/1989);
d) na proibição da incitação/apologia de outros crimes (art. 5º, XLI, da Constituição
Federal), sendo as violações a tal prescrição configuradoras de crimes de diferentes
gravidades, conforme o crime incitado (arts. 286 e 287 do Código Penal e art. 20, §§ 1º e
2º, da Lei nº 7.716/1989);
e) na proibição do terrorismo e da ação de grupos armados, civis ou militares contra a
ordem constitucional e o Estado Democrático (arts. 4º, VIII, e 5º, XLIII e XLIV, da
Constituição Federal). A incitação a tais atos constitui crime contra a segurança nacional
(arts. 22 e 23 da Lei nº 7.710/1983).
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Como se percebe, as hipóteses de exercício indevido da liberdade de
expressão, violadoras da lei e passíveis, portanto, de punição, são excepcionalíssimas, sendo
marcadamente caracterizadas pela acentuada gravidade, não à toa, de regra, configuradoras de
infração criminal. Destarte, não se pode querer atribuir o mesmo caráter ilícito a manifestações
públicas apenas porque quem tem contato com elas discorda do seu teor; porque seu conteúdo é
“politicamente incorreto”, é ácido, sarcástico, vai na contramão de “ideias progressistas”,
desagrada grupos de pessoas – ainda que considerados historicamente como “vulneráveis”;
porque destoa de um pensamento majoritário na Academia, na imprensa, no governo ou mesmo
no conjunto da sociedade. Não desbordando dos limites constitucionais acima mencionados, o
pensamento manifestado não é passível de sanção jurídica; se ele encerra uma má ideia, deverá
ser “combatido” também no campo das ideias, com a apresentação, se for o caso, do(s) ponto(s)
de vista contrário, pelos mesmos canais utilizados pelo emissor inicial e/ou por outros.
Diz-se isso com muito mais verdade em se tratando da exposição de
opiniões sobre um mesmo fato sob diferentes matizes ideológicos. Assaz, sendo o Brasil um país
plural – sendo o pluripartidarismo apenas um dos reflexos disso – e cada vez mais polarizado
politicamente – cenário normal numa democracia –, há que se ter cuidado para não se cair em
automatismos diante da opinião contrária: só há uma certa (a que eu defendo); as demais
(defendidas por meu “algozes”) não apenas são erradas, como verdadeiramente criminosas.
Tecidas essas considerações, fica fácil perceber que as
declarações/falas/postagens do MMA RICARDO SALLES apontadas pela representante não
afrontam direitos coletivos, ensejando indenização por danos morais coletivos, nem muito menos
configuram atos de improbidade administrativa. Em verdade, cuidaram-se de declarações
absolutamente normais, meras opiniões sobre temas ligados à pasta assumida ou preste a assumir
(numa delas, disse que os dados sobre desmatamento são genéricos, não distinguindo os legais e
os ilegais; noutra, disse que não é justo que a legislação nacional proíba o plantio de sementes de
soja transgênicas somente em terras indígenas, de modo que são igualmente injustas as multas
lavradas em virtude das plantações constatadas nessas terras) e críticas a dois atos praticados
pelo(s) seu(s) antecessor(es) no mesmo ministério (numa, insinuou ser indevido o erário custear
o afastamento de um servidor do IBAMA para realizar um curso intensivo de alemão na
Alemanha; na outra, criticou o gasto de “Quase 30 milhões de reais em aluguel de carros, só
para o IBAMA...”).
As opiniões de RICARDO SALLES podem até estar totalmente
equivocadas, assim como completamente injusta podem ser as críticas feitas pelo mesmo.
Todavia, e como já argumentado, essa improcedência ou impertinência não atrai para si sanções
jurídicas, porque feitas nos limites do seu direito fundamental à liberdade de expressão.
Avança para a análise dos atos concretos atribuídos a ele e a outras
autoridades.
II.2.3 – Dos atos concretos
Noutro pórtico, insurge-se a representante contra os seguintes atos
concretos, qualificando-os como ímprobos ou criminosos, porque desconstruiriam, “ao arrepio
das normas vigentes, os instrumentos da execução da política ambiental brasileira”. São eles:
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a) Cometidos pelo MMA, RICARDO SALLES:
- em 21/1/2019, encomendou um levantamento das multas aplicadas pelo IBAMA
nos últimos 5 anos para identificar autos de infração ambiental revertidos em
outras instâncias administrativas, a partir do que, caso fosse constatada má-fé do
servidor que o lavrou, ele poderia ser punido disciplinarmente;
- em 23/2/2019, recebeu uma comitiva da Frente Parlamentar da Agropecuária
(apelidada de “bancada ruralista”), tendo seu presidente, deputado federal Alceu
Moreira (MDB/RS), entregue um documento listando 13 anseios da classe, dentre
os quais: 1. a revisão da composição, competências e perfil dos conselheiros do
Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama); e 2. a revogação das resoluções
do Conama 302/2002, 303/2002, 369/2006, e portarias do MMA 443, 444 e 445,
sobre espécies da fauna, flora, peixes e invertebrados ameaçados de extinção;
- em 26/2/2019, minutara um decreto presidencial – efetivamente publicado em
11/4/2019, qual seja, o Decreto nº 9.760 – pelo qual alterava diversas disposições
do Decreto nº 6.514/2008 e, inclusive, criava o Núcleo de Conciliação Ambiental,
composto por, no mínimo, dois servidores efetivos, ao qual competiria: I – realizar
a análise preliminar da autuação para convalidar de ofício o auto de infração que
apresentar vício sanável, declará-lo nulo se insanável o vício e decidir sobre a
manutenção da aplicação das medidas administrativas; II – realizar a audiência de
conciliação ambiental para explanar ao autuado as razões de fato e de direito que
ensejaram a lavratura do auto de infração, apresentar-lhe as soluções legais
possíveis para encerrar o processo (desconto para pagamento imediato,
parcelamento e a conversão da multa em serviços de preservação, melhoria e
recuperação da qualidade do meio ambiente), homologar essa solução consensual
e decidir sobre questões de ordem pública;
- em 28/2/2019, exonerou 21 dos 27 superintendentes do IBAMA nos Estados da
Federação;
- em 13/3/2019, teria orientado os órgãos vinculados ao MMA que não se
manifestassem publicamente sem submeter previamente à pasta as informações a
serem passadas ao público;
- em 6/4/2019, teria sugerido à mineradora VALE, como alternativa ao pagamento
da multa de R$ 250.000.000,00, aplicada pelo IBAMA pelo acidente no
Município de Brumadinho/MG, aplicar o mesmo valor em ações da VALE em
Minas Gerais ou administrar 7 parques nacionais hoje administrador pelo
ICMBio;
- em 13/4/2019, mandou instaurar processo administrativo contra servidores do
ICMBio no Rio Grande do Sul, porque não haverem comparecido ao evento
ocorrido no Parque Nacional da Lagoa do Peixe, no Município de Tavares/RS,
nessa data;
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- a partir do dia 18/4/2019, acatando orientação do presidente Jair Bolsonaro,
substituiu por militares pelo menos 8 ocupantes de cargos comissionados do alto
escalão do MMA, de diretorias do IBAMA e do ICMBio, por entender que os
substituídos agiriam por motivação ideológica a pretexto de seguir a lei;
- em 23/4/2019, em conjunto com os presidentes do IBAMA e do ICMBio, editou
a Portaria Conjunta MMA, IBAMA e ICMBio n° 298/2019, que alterou a Portaria
Conjunta nº 225/2011, estabelecendo que o Comitê de Compensação Ambiental
Federal (CCAF) seria integrado pela Secretária-Executiva do Ministério do Meio
Ambiente, pelo presidente do IBAMA e presidente do ICMBio, dele excluindo,
portanto, a Secretária de Biodiversidade e Florestas do MMA, a Assessora da
Presidência e a Diretora de Licenciamento Ambiental do IBAMA, a Diretora de
Planejamento e a Diretora de Unidades de Conservação de Proteção Integral do
ICMBio;
- em 24/4/2019, nomeou André Pitaguari Germanos para o cargo de diretor do
departamento de recursos externos da secretaria-executiva do MMA. O nomeado,
que é formado em administração pública pela Universidade Mackenzie,
especializado em negociação, planejamento de negócios, gestão de ativos,
transações imobiliárias e mercado de capitais, tendo assessorado investidores
individuais e institucionais, locais e internacionais, não preencheria qualquer dos
requisitos preconizados pelo Decreto nº 9.727/2019 para o cargo, a saber,
experiência profissional na área de atuação do órgão ou do cargo, experiência em
comissão ou função de confiança em qualquer poder público, ou ainda título de
mestre ou doutor em área correlata à atuação do órgão ou do cargo;
- em 26/4/2019, mandou apagar do site do MMA mapas e informações precisas
sobre os principais biomas do país, como áreas mais frágeis e suscetíveis à
degradação. Após críticas de entidades ambientais, o MMA informou que o site
foi retirado do ar, porque "foi verificada a necessidade de ajustes no mapa das
Áreas Prioritárias para Conservação, Uso Sustentável e Repartição de
Benefícios", que "Os ajustes se fizeram necessários, pois havia um sombreamento
entre biomas. A decisão de retirar do ar ocorreu para evitar a disseminação de
uma informação equivocada", e que "Tão logo seja finalizado, as informações
serão republicadas";
- em 26/4/2019, mandou cortar em 24% do orçamento previsto para o IBAMA em
2019, o que terá impacto em suas operações de fiscalização e manutenção do meio
ambiente e nas atividades do ICMBio de fiscalização das unidades de conservação
florestal do País;
b) Cometido pela Secretária-Executiva do MMA, ANA MARIA PELLINI: em
29/3/2019, enviou o Ofício nº 2070/2019/MMA ao presidente do IBAMA, requerendolhe que promovesse a avaliação, considerando a relevância estratégica do tema, do
parecer ambiental sobre os blocos exploratórios de petróleo ao lado do Parque Nacional
de Abrolhos, exarado pelo Grupo de Trabalho Interinstitucional de Atividades de
Exploração e Produção de Óleo e Gás (GTPEG), que foi no sentido retirada desse bloco
de petróleo, devido à alta sensibilidade ambiental da área;
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c) Cometidos pelo Presidente do IBAMA, EDUARDO FORTUNATO BIM:
- o arquivamento de diversas autuações contra a plantação irregular de soja na
região de Lajes/SC, por entender que “as atividades praticadas encontravam-se
amparadas no código ambiental catarinense”;
- a edição da Instrução Normativa nº 12/2019, que, atualizando as regras para a
caça de javali no território nacional, permitiu o uso de cães e de armas brancas,
como facas, para o abate do javali;
d) Cometidos pela MAPA, TEREZA CRISTINA CORRÊA DA COSTA DIAS: a
recepção de ruralistas do Pará em reunião, liderados por Nabhan Garcia, ex-presidente da
União Democrática Ruralista, que teriam cobrado “medidas contra política ambiental, e
mesmo ilegais, como fim da fiscalização e revogações de Ucs”.
A mera leitura dos atos inquinados permite concluir, prima facie, serem
eles lícitos, inseridos na atribuição de cada uma das autoridades acima.
Resta muito claro, também, que a representação, embora os tenha
qualificado como ilícitos, se presta a externar a indignação da representante com as decisões
administrativas neles contidas. Essas decisões, diga-se, são próprias da vertente ideológica que
venceu a última eleição presidencial no campo ambiental: grosso modo, protagonismo da
iniciativa privada, interpretação “pró-empreendedor” na tensa relação entre desenvolvimento e
meio ambiente, necessidade de “desaparelhamento” e redução do “tamanho” dos órgãos e
entidades ambientais, desconfiança em relação aos atos das gestões passadas e necessidade de
revisá-los. Essas premissas, de certo modo, vão na contramão daquelas defendidas pela vertente
ideológica que ocupou o Executivo Federal nas gestões passadas: protagonismo do Estado na
proteção ao meio ambiente, necessidade de criação de cargos públicos e estruturas para melhor
desempenhar esse papel, interpretação “pró-meio ambiente” na tensa relação entre
desenvolvimento e meio ambiente, desconfiança em relação ao empreendedor (pertencente à
“classe dominante”, inclinada a ignorar regras que obstaculizam seu acesso ao lucro).
A tomada de decisões em qualquer dos sentidos acima é comportada pela
Constituição Federal; ela permite essa oscilação entre liberalismo e estatismo, mormente porque
os princípios constitucionais da livre iniciativa, da proteção ao meio ambiente e do
desenvolvimento sustentável têm algum grau de subjetividade. Logo, o grupo político que estiver
no Executivo terá liberdade para implementar sua agenda, respeitados os parâmetros
constitucionais e a legislação infraconstitucional.
Acresço que, na implementação dessa agenda, os atos dos Ministros de
Estado têm acentuadíssima carga discricionária, e a própria descrição de suas atribuições deixa
isso evidente: por exemplo, exercer a orientação, coordenação e supervisão dos órgãos e
entidades da administração federal na área de sua competência e referendar os atos e decretos
assinados pelo Presidente da República; expedir instruções para a execução das leis, decretos e
regulamentos; apresentar ao Presidente da República relatório anual de sua gestão no Ministério;
praticar os atos pertinentes às atribuições que lhe forem outorgadas ou delegadas pelo Presidente
da República, inclusive editar decreto sobre organização e funcionamento da administração
federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos;
extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos; e prover e extinguir os cargos públicos
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federais (arts. 84, VI e XXV, e parágrafo único, e art. 87, parágrafo único, da Constituição
Federal).
Pudera, os Ministros de Estado são agentes políticos, conceituados por
Hely Lopes Meireles como
“os titulares dos cargos estruturais à organização política do país, ou seja,
ocupantes dos que integram o arcabouço institucional do Estado, o esquema
fundamental do Poder. Daí que se constituem nos formadores da vontade
superior do Estado. (…)”3

No caso tratado, a afirmação da representante de que todos os atos por ela
apontados seriam destinados a uma espécie de enfraquecimento deliberado da “política
ambiental brasileira” é meramente retórica, exagerada. Há normas constitucionais e legais que
balizam a política ambiental brasileira e não se vislumbra naqueles atos, em princípio, risco de
malferimento às mesmas; o alarde da representante é hipotético e sem respaldo em fatos
concretos.
Raciocínio semelhante se aplica aos atos da Secretária-Executiva do MMA
e do Presidente do IBAMA: aquela agiu sob a chancela do Ministro a que é subordinado; este,
por sua vez, enquanto dirigente máximo do IBAMA, determinou revisão de atos e editou
instrução normativa no exercício, respectivamente, do poder da autotutela dos atos
administrativos e do poder normativo da administração pública, próprios do cargo que ocupa.
Cada um dos atos acima pode até, em tese, ter algum aspecto seu
questionado na via administrativa – por meio de petição/requerimento administrativo – ou na
judicial – por meio de mandado de segurança coletivo, ação popular ou ação civil pública –, mas,
com efeito, cuidar-se-iam de questionamentos sobre a validade de cada ato em si, por suposto
defeito de competência ou de formação, e não porque a adoção de cada qual, per si, se amolda a
algum tipo previsto na Lei nº 8.429/92, tampouco em ilícito penal.
Lembro, a propósito, que, ainda que não preenchessem algum requisito
legal ou contivessem algum vício (não se observa isso), nem toda ilicitude ligada ao serviço
público configura ato de improbidade administrativa. Com efeito, a severidade das sanções
preconizadas pela Lei nº 8.429/92 serve de norte interpretativo de que as respectivas ações de
responsabilização devem ser reservadas somente àquelas condutas reveladoras de “imoralidade
qualificada e da grave desonestidade funcional” (Nesse sentido: REsp 1.089.911/PE, Rel. Min.
Castro Meira, Segunda Turma, DJe 25.11.2009, e AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº
1.245.622/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24.06.2011).
Enfim, a representação não trouxe ao Parquet qualquer ato ou conduta
passível de sancionamento por meio dos instrumentos judiciais ou extrajudiciais de iniciativa do
Ministério Público Federal. Em verdade, a representante encontrou neste instrumento uma forma
de dar vazão ao seu descontentamento, notadamente, com os atos adotados pelo novo Ministro
de Estado do Meio Ambiente, e com outros atos de outros integrantes do primeiro escalão do
Governo Federal. Há, portanto, que ser arquivada, com remessa de cópia ao Procurador-Geral da
República para eventuais providências que entender cabíveis.
3 Curso de direito administrativo. 32ª edição. São Paulo: Malheiros, 2015. p. 253 e 254.
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III – CONCLUSÃO
Ante todas essas considerações, determino o ARQUIVAMENTO desta
representação, na forma do art. 17, caput, da Resolução nº 87/2006, do Conselho Superior do
Ministério Público Federal.
Cientifique-se o representante, inclusive alertando-o da possibilidade de
recorrer desta decisão em até 10 dias. Havendo recurso, voltem-me conclusos; não o havendo,
remeta-se à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal para fins de
homologação.
Remeta-se cópia da representação e da presente decisão ao ProcuradorGeral da República, mediante ofício, para eventuais providências que entender cabíveis.
Sendo homologada esta decisão, dê-se baixa no sistema ÚNICO.
Cumpra-se.
Natal/RN, 16 de setembro de 2019.
(Assinado eletronicamente)

KLEBER MARTINS DE ARAÚJO
PROCURADOR DA REPÚBLICA

