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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA 
 
MD. ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GLEISI HELENA HOFFMANN, brasileira, casada, atualmente no exercício do 
mandato de Deputada Federal pelo PT/PR e, ainda, Presidente do Partido 
dos Trabalhadores, portadora da CI nº 3996866-5 – SSP/PR e CPF nº 
676.770.619-15, com endereço na Câmara dos Deputados, Gabinete 232 – 
Anexo IV – Brasília (DF); PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA, brasileiro, ca-
sado, jornalista, portador da cédula de identidade de 2024323822 – SSP/RS 
e CPF 428449240-34, atualmente no exercício do mandato de Deputado Fe-
deral pelo PT/RS e, ainda, Líder da Bancada do Partido dos Trabalhadores na 
Câmara Federal, com endereço na Praça dos Três Poderes – Câmara dos De-
putados, gabinete 552, anexo IV, e endereço eletrônico dep.paulopi-
menta@camara.leg.br; NATÁLIA BASTOS BONAVIDES, brasileira, casada, por-
tadora do RG 1910471/ITEP-RN e CPF 053.528.974-00, atualmente no exer-
cício do mandato de Deputada Federal (PT/RN), com endereço na Câmara 
dos Deputados, Gabinete 748 - Anexo IV – Brasília – DF; HELDER IGNACIO 
SALOMÃO, brasileiro, casado, portador da CI nº 632.132 – SSP/ES e CPF nº 
768.087.427-15, Deputado Federal pelo PT/ES, com endereço na Câmara 
dos Deputados, gabinete 573, anexo III – Brasília – DF; NILTO IGNACIO TA-
TTO, brasileiro, casado, portador do RG nº 13.532.849 -4 SSP/SP e CPF nº 
033.809.168 – 89, no exercício do mandato de Deputado Federal pelo PT/SP, 
com endereço na Câmara dos Deputados, anexo III, gabinete nº 267 – Brasí-
lia (DF); AFONSO BANDEIRA FLORENCE, brasileiro, casado, Deputado Federal 
(PT/BA), portador da carteira de identidade RG nº 01512759-27 e inscrito no 
CPF/MF 177.341.505-00, com endereço na Câmara dos Deputados, gabinete 
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305, anexo IV, Brasília/DF; JORGE JOSÉ SANTOS PEREIRA SOLLA, brasileiro, 
casado médico, atualmente no exercício do mandato de Deputado Federal 
pelo PT/BA, portador da CI nº 0175971374  – SSP/BA e CPF nº 195.307.735-
87, com endereço na Câmara dos Deputados, gabinete 571 – anexo IV – Bra-
sília (DF); ROSA NEIDE SANDES DE ALMEIDA, brasileira, professora, atual-
mente no exercício do mandato de Deputada Federal pelo PT/MT, portadora 
da CI nº 12055956 – SSP/MT e CPF nº 295.863.721-20, com endereço na 
Câmara dos Deputados, Gabinete 371 – Anexo III – Brasília (DF); ANTÔNIO 
RIBEIRO (FREI ANASTÁCIO), brasileiro, solteiro, padre, portador da carteira 
de identidade 540475 – SSP/PB, inscrito no CPF 131.636.634-00, atualmente 
no exercício do mandato de Deputado Federal pelo PT/PB, com endereço 
funcional na Câmara dos Deputados, Anexo IV – Gabinete 442 - Brasília/DF; 
FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO GONÇALVES (Assis Carvalho), brasileiro, ca-
sado, portador do RG nº 390123 –SSP/PI e inscrito no CPF 156.709.613-15,  
atualmente no exercício do mandato de Deputado Federal pelo PT/PI, com 
endereço funcional na Câmara dos Deputados, Anexo IV – Gabinete 909 - 
Brasília/DF; JOÃO SOMARIVA DANIEL, brasileiro, casado, Deputado Federal 
pelo PT/SE, portador da cédula de identidade RG nº 1372541 e  inscrito no 
CPF/MF 516.250.915-91, com endereço funcional no Anexo IV – Gabinete nº 
605 da Câmara dos Deputados, Brasília/DF; JOSÉ AIRTON FELIX CIRILO DA 
SILVA, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de identidade RG 
nº 072514, SSP/CE e inscrito no CPF nº 092.573.573-68, atualmente no exer-
cício do mandato de Deputado Federal pelo PT/CE, com endereço funcional 
na Câmara dos Deputados, Anexo IV, Gabinete 319, Brasília/DF; JOSÉ CARLOS 
VERAS DOS SANTOS, brasileiro, divorciado, assistente social, portador da car-
teira de identidade 6 5651040-SSP/PE e inscrito no CPF 039874614-11, atu-
almente no exercício do mandato de Deputado Federal pelo PT/PE, com en-
dereço funcional na Câmara dos Deputados, Anexo III – Gabinete 466 - Bra-
sília/DF; JOSÉ CERQUEIRA DE SANTANA NETO (ZÉ NETO), brasileiro, casado, 
advogado, portador da carteira de identidade RG nº 2423507 – SSP/BA e 
inscrito no CPF 382.471.865-00, atualmente no exercício do mandato de De-
putado Federal pelo PT/BA, com endereço funcional na Câmara dos Deputa-
dos, Anexo III – Gabinete 585 - Brasília/DF; JOSÉ NOBRE GUIMARÃES, brasi-
leiro, solteiro, advogado, portador da carteira de identidade RG nº 
97002365912, SSP/CE e inscrito no CPF nº 093.245.773-87, atualmente no 
exercício do mandato de Deputado Federal pelo PT/CE, com endereço fun-
cional na Câmara dos Deputados, Anexo IV, Gabinete 306, Brasília/DF; JO-
SEILDO RIBEIRO RAMOS, brasileiro, solteiro, agrônomo, portador da carteira 
de identidade 0968849598 – SSP/BA e inscrito no CPF 159633305-72, atual-
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mente no exercício do mandato de Deputado Federal pelo PT/BA, com en-
dereço funcional na Câmara dos Deputados, Anexo IV – Gabinete 642 - Bra-
sília/DF; LUIZIANNE DE OLIVEIRA LINS, Deputada Federal pelo PT/CE, porta-
dora do RG nº 95002402951 – CE e inscrita no CPF sob o nº 382085633-15, 
com endereço na Câmara dos Deputados, gabinete nº 713, anexo IV, Brasí-
lia/DF; MARÍLIA VALENÇA ROCHA ARRAES DE ALENCAR, brasileira, divorciada, 
advogada, portadora da carteira de identidade 588294 – SDS/PE e inscrito 
no CPF 8 051.617.044-97, atualmente no exercício do mandato de Deputada 
Federal pelo PT/PE, com endereço funcional na Câmara dos Deputados, 
Anexo IV – Gabinete 654 - Brasília/DF; PAULO FERNANDO DOS SANTOS, bra-
sileiro, divorciado, RG 266808-SSP/AL e  CPF 144.332.904-59, atualmente no 
exercício do mandato de Deputado Federal pelo PT/AL com endereço na Câ-
mara dos Deputados, Gabinete 366 - Anexo III – Brasília – DF; REJANE RI-
BEIRO SOUSA DIAS, brasileira, casada, administradora, portadora do RG 
1191348 – SSP/PI e  CPF 421.055.603-34, atualmente no exercício do man-
dato de Deputada Federal pelo PT/PI com endereço na Câmara dos Deputa-
dos, Gabinete 624 - Anexo IV 10 – Brasília – DF; VALMIR CARLOS DA ASSUN-
ÇÃO (Valmir Assunção), brasileiro, agricultor, portador da CI nº 
1.320.479.189 – SSP/BA e CPF nº 023.333.148-42, atualmente no exercício 
do mandato de Deputado Federal pelo PT/BA, com domicílio na Câmara dos 
Deputados – Gabinete 739 – Anexo IV – Brasília – DF; WALDENOR ALVES PE-
REIRA FILHO, brasileiro, casado, atualmente no exercício do mandato de De-
putado Federal pelo PT/BA, portador do RG nº. 883.641-86 SSP-BA e inscrito 
no CPF sob o nº. 108.666.555- 49, com domicílio na Câmara dos Deputados 
– Gabinete 954 – Anexo IV – Brasília – DF; JOSÉ CARLOS NUNES JÚNIOR, bra-
sileiro, casado, atualmente no exercício do mandato de Deputado Federal 
pelo PT/MA, portador do RG nº. 178970 SSP/MA e inscrito no CPF sob o nº. 
100.097.283-68, com domicílio na Câmara dos Deputados – Gabinete 543 – 
Anexo IV – Brasília – DF e NELSON VICENTE PORTELA PELLEGRINO, brasileiro, 
casado, advogado, portador da cédula de identidade de 1298579 – SSP/BA, 
CPF 242.896.125-04, atualmente no exercício do mandato de Deputado Fe-
deral pelo PT/BA, com endereço na Praça dos Três Poderes – Câmara dos 
Deputados, gabinete 826, anexo IV - Brasília/DF, vêm à presença de Vossa 
Excelência, nos termos legais, propor a seguinte 

 
REPRESENTAÇÃO 

 
Contra o Sr. Ricardo Salles, atualmente no exercício do cargo de Ministro de 
Estado do Meio Ambiente, tendo em vista a omissão em adotar providências 
para minorar os danos ambientais e os prejuízos experimentados pela fauna 
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marinha, na atual poluição decorrente do derramamento de óleo (petróleo) 
no litoral brasileiro, especialmente na região nordeste do País, conforme ra-
zões de fato e de direito que passa a expor. 
 
I – Breve síntese dos fatos. 

 
É fato público e notório que o litoral brasileiro, especialmente 

os localizados na região Nordeste, há alguns dias convive com uma incô-
moda e lamentável poluição de seus mares e praias, decorrentes do derra-
mento/vazamento de óleo (petróleo) nesse ecossistema do oceano atlân-
tico. 

Na verdade, em 2 de setembro, pela primeira vez foram identi-
ficadas manchas de óleo em praias do Nordeste. Atualmente pelo menos 
150 praias já foram atingidas. Todos os nove estados da região tiveram tre-
chos contaminados pelo produto poluente e até agora não se conseguiu con-
ter o avanço do que foi identificado pela Petrobras como óleo cru. São mais 
de 71 municípios. 

 
Além dos prejuízos ambientais, que se somam aos problemas de 

imagem que o Brasil vem enfrentando nesse ano – como o desastre de Bru-
madinho (MG), ocorrido em janeiro, e os incêndios em florestas na região 
amazônica –, a contaminação de praias nordestinas leva risco ao turismo e 
economia da região. 

 
Mesmo que o governo federal, não tenha tomado conheci-

mento do problema e trate como casos pontuais, já se fala que as manchas 
de óleo representam o maior acidente ambiental em extensão visto até hoje 
no país. Ao atingir todos os estados do Nordeste, o vazamento comprome-
teu, em maior ou menor proporção, 2.100 quilômetros de praia, de um total 
de 7.367 quilômetros de litoral – ou seja, aproximadamente 29% do litoral 
nordestino 

 
O fato é que, conquanto até o momento não se tenha identifi-

cada a origem das manchas, o governo federal tem sido negligente e não 
acionou nem mesmo suas equipes ambientais ou da marinha. 

 
Apesar do alcance do acidente ambiental, que atingiu 29%, 

aproximadamente, do litoral nordeste, o Instituto Brasileiro do Meio Ambi-
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ente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) diz que não vê a necessi-
dade de "pedir recursos financeiros suplementares” para tentar conter o 
alastramento das manchas de óleo e reduzir os danos causados até agora.  

 
Por outro lado, não obstante as primeiras notificações sobre as 

manchas de óleo cru terem acontecido em 2 de setembro, até agora o Ibama 
não tem uma conclusão sobre os impactos na vida marinha da região afetada 
e diz que o assunto permanece em avaliação. 

 
A União, por intermédio do Ministério do Meio Ambiente tem 

o dever de proteger o meio ambiente e a saúde da população, o que não 
vêm sendo feito. 

 
Áreas ambientais extremamente sensíveis, em especial da foz 

de rios, pontos de captação de água, mangues e Unidades de Conservação 
estão sendo atingidas sem haver nenhuma medida protetiva por parte da 
União. 
 
  Muito embora a situação seja extremamente grave e esteja a 
prejudicar a vida marinha, a pesca (sobrevivência econômica de famílias e 
divisas para o Brasil), o turismo, ou seja, o meio ambiente em diversas ver-
tentes, até o presente momento nenhuma providência efetiva foi adotada 
pelo Governo Federal (na pessoa do Ministro do Meio Ambiente ou da es-
trutura do órgão que comanda), no sentido de identificar a origem da polu-
ição, adotar os mecanismos para descontinuar o ocorrido ou minorar seus 
efeitos. 
  Trata-se de uma postura incompatível com o cargo e as respon-
sabilidades do referido agente político (Ministro do Meio Ambiente), que ao 
invés de enfrentar a realidade e buscar as soluções técnicas necessárias para 
combater essa poluição, procura com seu atuar na imprensa e nas redes so-
ciais, desviar o foco da gravidade da conduta e da ação poluidora realizada. 

 
Na verdade, pode se afirmar que diante desse incidente de po-

luição por óleo do litoral nordeste do país, o governo do qual faz parte o 
Representado respondeu com negligência e viés ideológico, ao invés de mo-
bilizar, coordenar e colocar em prática o conjunto de medidas previstas e 
determinadas em leis e demais instrumentos normativos, notadamente: 

 Lei n 9.966/2000 
 Decreto 8.127/2013 
 Resolução do CONAMA n 398/2008 
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Essas, entre outras referências no âmbito nacional e internaci-

onal, orientaram e convergiram para dotar o país de um arcabouço jurídico 
e institucional sólido e sincronizado para prevenir e reagir aos incidentes e 
outros fenômenos associados à poluição por óleo.  

Inerente a este arcabouço, um modelo de governança foi insti-
tuído estabelecendo responsabilidades e um conjunto de abordagens, ins-
trumentos e mecanismos permanentes, entre os quais o Plano Nacional de 
Contingência (PNC), instituído pelo Decreto 8. 127/2013, assinado pela Pre-
sidenta Dilma Rousseff. O artigo 1º desse Decreto reza: 

 
Fica instituído o Plano Nacional de Contingên-

cia para Incidentes de Poluição por Óleo em Águas sob 
Jurisdição Nacional - PNC, que fixa responsabilidades, 
estabelece estrutura organizacional e define diretrizes, 
procedimentos e ações, com o objetivo de permitir a 
atuação coordenada de órgãos da administração pú-
blica e entidades públicas e privadas para ampliar a ca-
pacidade de resposta em incidentes de poluição por 
óleo que possam afetar as águas sob jurisdição nacio-
nal, e minimizar danos ambientais e evitar prejuízos 
para a saúde pública.  

 
O Decreto definiu em seu Art. 4º a estrutura organizacional e as 

competências do PNC, composta por:  I – Autoridade Nacional; II - Comitê-
Executivo; III - Grupo de acompanhamento e Avaliação; e IV - Comitê de Su-
porte. O parágrafo único do Art. 4º estabelece que o Comitê-Executivo será 
coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente, que exercerá a função de 
Autoridade Nacional do PNC e o Art. 6º dá as competências à Autoridade 
Nacional do PNC:  

I - Coordenar e articular ações para facilitar e 
ampliar a prevenção, preparação e a capacidade de res-
posta nacional a incidentes de poluição por óleo;  

II - Articular os órgãos do SISNAMA, para 
apoiar as ações de resposta definidas pelo Grupo de 
Acompanhamento e Avaliação;  

III - decidir pela necessidade de solicitar ou 
prestar assistência internacional no caso de incidente 
de poluição por óleo, em conjunto com o Grupo de 
Acompanhamento e Avaliação;  
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IV - Convocar e coordenar as reuniões do Co-
mitê-Executivo;  

V - Convocar e coordenar as reuniões do Co-
mitê de Suporte, quando o PNC não estiver acionado; e  

VI - Comunicar o acionamento do PNC aos ór-
gãos e instituições integrantes do Comitê de Suporte.  

 
Como se percebe da transcrição supra, a Autoridade Nacional 

do PNC (Ministro de Estado do Meio Ambiente) não adotou adequadamente 
nenhuma das medidas e providências que lhe compete e que a situação exi-
gia desde o primeiro momento em que o problema foi detectado. Não é do 
conhecimento público que o Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, na 
condição de Autoridade Nacional, tenha acionado o PNC nem convocado o 
Comitê-Executivo e o Comitê de Suporte. 

 
Ao invés de cumprir o que determina a lei, acionando e coman-

dando técnica e legalmente a reação do governo frente ao incidente, prefe-
riu fazer coro com o mandatário da nação, para acusar, sem provas, a causa 
e a responsabilidade pelo fato, como o fez em audiência publica na Comissão 
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara: “Esse petró-
leo que está vindo, muito provavelmente da Venezuela, como disse o estudo 
da Petrobras, é um petróleo que veio por um navio estrangeiro, ao que tudo 
indica, navegando próximo à costa brasileira, com derramamento acidental 
ou não, e que nós estamos tendo enorme dificuldade de conter”. 

 
Contudo, não apenas a Autoridade Nacional comete omissão 

legal e desvio de função nesse fato da contaminação por óleo da costa bra-
sileira. O Decreto em tela também atribui competências e responsabilidades 
para os órgãos que compõem o Grupo de Acompanhamento e Avaliação 
(GAA), nos temos abaixo:  

Art. 8-  O Grupo de Acompanhamento e Ava-
liação será composto por representantes titulares e su-
plentes dos seguintes órgãos e entidades:  

I - Marinha do Brasil; II - IBAMA; e III - ANP.  
Parágrafo único. O Grupo de Acompanha-

mento e Avaliação será convocado e ativado por qual-
quer um de seus componentes ou pela Autoridade Na-
cional, mesmo que o incidente de poluição por óleo não 
seja considerado de significância nacional.  
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Esses três órgãos, em conjunto ou individualmente, poderiam 
ter convocado o GAA e a partir dele acionado o PNC, conforme previsto do 
parágrafo único do Art. 17 do Decreto 8.127/2013 e também não fizeram.  

 
II – Dos crimes eventualmente perpetrados pelo Ministro Representado e pe-
los demais dirigentes dos órgãos vinculados ao meio ambiente. 

 
Com efeito, a Constituição Federal Brasileira de 1988, em seu 

art. 225, caput, preceitua: 
 

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologi-
camente equilibrado, bem de uso comum do povo e es-
sencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder 
Público e à coletividade o dever de defendê-lo e pre-
servá- lo para as presentes e futuras gerações. ” 

   
Por sua vez, a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 (Lei dos 

Crimes Ambientais) estatui o seguinte: 
 
“Art. 54. Causar poluição de qualquer natureza em ní-
veis tais que resultem ou possam resultar em danos à 
saúde humana, ou que provoquem a mortandade de 
animais ou a destruição significativa da flora: 
Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa. 
§ 1º Se o crime é culposo: 
Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa. 
§ 2º Se o crime: 
I - tornar uma área, urbana ou rural, imprópria para a 
ocupação humana; 
II - causar poluição atmosférica que provoque a retirada, 
ainda que momentânea, dos habitantes das áreas afe-
tadas, ou que cause danos diretos à saúde da popula-
ção; 
III - causar poluição hídrica que torne necessária a inter-
rupção do abastecimento público de água de uma co-
munidade; 
IV - dificultar ou impedir o uso público das praias; 
V - ocorrer por lançamento de resíduos sólidos, líquidos 
ou gasosos, ou detritos, óleos ou substâncias oleosas, 
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em desacordo com as exigências estabelecidas em leis 
ou regulamentos: 
Pena - reclusão, de um a cinco anos. 
§3º Incorre nas mesmas penas previstas no parágrafo 
anterior quem deixar de adotar, quando assim o exigir a 
autoridade competente, medidas de precaução em 
caso de risco de dano ambiental grave ou irreversível. 
Art. 68. Deixar, aquele que tiver o dever legal ou contra-
tual de fazê-lo, de cumprir obrigação de relevante inte-
resse ambiental: 
Pena - detenção, de um a três anos, e multa. 
Parágrafo único. Se o crime é culposo, a pena é de três 
meses a um ano, sem prejuízo da multa. 
 

  Além da prática de crime ambiental, na modalidade omissiva, 
em tese perpetrado pelo Ministro Representado e por todos que têm o de-
ver legal de proteger o meio ambiente, a conduta omissa dessas autoridades 
configura também infração administrativa tipificada na mesma lei, nos se-
guintes termos: 
 

“DA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA 
Art. 70. Considera-se infração administrativa ambiental 
toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de 
uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio 
ambiente. “ 
 

Lado outro, a descrição das condutas omissivas que delineadas 
encontram conformação nas ações consideradas como prática de Improbi-
dade Administrativa (Art. 11 da Lei nº 8.429, de 1992): 

 
“(...) 
Dos Atos de Improbidade Administrativa que Atentam 
Contra os Princípios da Administração Pública 
        Art. 11. Constitui ato de improbidade administra-
tiva 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: 
(...) 
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II - retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de 
ofício; 
        

Sobre esse tema da improbidade, Eurico Ferraresi, em sua 
obra Improbidade Administrativa: Lei 8.429/1992 comentada, assim dispõe: 

"Após descrever os atos de improbidade administrativa 
que importam enriquecimento ilícito (art. 9º) e que cau-
sam prejuízo ao erário (art. 10º), o art. 11 da LIA afirma 
que qualquer ação ou omissão do agente público que 
violar os deveres de honestidade, imparcialidade, lega-
lidade e lealdade às instituições constituirá ato de im-
probidade administrativa. A ofensa a esses deveres 
atentará, também, contra os princípios da administra-
ção pública (São Paulo: Método, 2011. pág. 116/117). 
 

    Destarte, ao contrário dos particulares, que podem gerir sua 
vida como bem lhes aprouver, os agentes públicos, em sua vida funcional, 
estão balizados por poderes e deveres. Em sendo assim, no momento em 
que o ordenamento atribui poderes aos agentes públicos, cobra-lhes o dever 
de escorreito desempenho das funções. O inciso II, do art. 11 objetiva sindi-
car exatamente as condutas omissivas que atentem contra os princípios al-
bergados na Constituição Federal, no caso específico, o dever de proteger o 
meio ambiente. 

 
No expressivo dizer de José Afonso da Silva, "a probidade admi-

nistrativa é uma forma de moralidade administrativa que mereceu conside-
ração especial da Constituição, que pune o ímprobo com a suspensão de di-
reitos políticos (art. 37, § 4º). A probidade administrativa consiste no dever 
de o 'funcionário servir a Administração com honestidade, procedendo no 
exercício das suas funções, sem aproveitar os poderes ou facilidades delas 
decorrentes em proveito pessoal ou de outrem a quem queira favorecer'. O 
desrespeito a esse dever é que caracteriza a improbidade administrativa. 
Cuida-se de uma imoralidade administrativa qualificada" (Curso de direito 
constitucional positivo, Malheiros, 2005, 24ª ed., p. 669). 

 
Portanto, "se a finalidade colimada ao praticar o ato administra-

tivo é ilegal ou irregular, a moralidade administrativa é imediatamente atin-
gida, já que a imoralidade desvela-se no objeto do ato administrativo, 
quando este faz vistas para a honestidade, boa-fé e as normas de conduta 
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ética [...] Fins e meios não podem ser estranhos entre si. Sua incompatibili-
dade denota improbidade administrativa" (FAZZIO JÚNIOR, Valdo. Improbi-
dade Administrativa. 4ª ed. - São Paulo: Editora Atlas, 2016. p. 320). 

 
Entendem os Representantes, desta feita, que as ações adota-

das pelo Representado Ministro do Meio Ambiente e outros que vierem a 
ser identificados como responsáveis, configuram, em toda sua essência, atos 
de improbidade administrativa. 

 
III – Do pedido. 

 
Face ao exposto requer-se que essa Procuradoria-Geral da Re-

pública adote as providências legais com vistas à apuração do ocorrido, de-
terminando: 

 
a) A Abertura de inquérito civil e de procedimento de investi-

gação criminal para investigar a omissão ilícita do Ministro 
Representado; 

b) A instauração de inquérito civil visando a propositura de 
ação de improbidade administrativa; 

c) A adoção de medidas cautelas com vistas a obrigar, de ime-
diato, a adoção de providências legais por parte da autori-
dade aqui representada; 

d)  A adoção das mesmas providências acima delineadas em re-
lação à outras autoridades que se considerar também omis-
sas nesse episódio (Ibama, por exemplo); 

e) Ao final, a propositura das ações pertinentes, visando a con-
denação civil, penal e administrativa dos responsáveis. 

 
 

Brasília (DF), 14 de outubro de 2019. 
 
 

Gleisi Hoffmann 
Deputada Federal – PT/PR 

 

 Paulo Pimenta 
Deputado Federal – PT/RS 

 

Natália Bonavides 
Deputada Federal – PT/RN 

 

 Helder Salomão 
Deputado Federal – PT/ES 

 
Nilto Tatto 

Deputado Federal – PT/SP 
 

 Afonso Florence 
Deputado Federal – PT/BA 

 



  

12 
 

Jorge Solla 
Deputado Federal – PT/BA 

                

 Rosa Neide 
Deputada Federal – PT/MT 

 
 

Frei Anástacio 
Deputado Federal - PT/PB 

   Assis Carvalho 
Deputado Federal – PT/PI 

 
 

João Daniel   
Deputada Federal – PT/SE 

 
 

Carlos Veras 
Deputado Federal – PT/PE 

 
 

José Guimarães 
Deputado Federal – PT/CE 

 

 José Airton 
Deputado Federal – PT/CE 

 
 

Zé Neto 
Deputado Federal – PT/BA 

 
 

Joseildo Ramos 
Deputado Federal – PT/BA 

 
 

Luizianne Lins   
Deputada Federal – PT/CE 

 
 

Rejane Dias 
Deputado Federal – PT/PI 

 
 

Waldenor Pereira 
Deputado Federal – PT/BA 

 
 

Nelson Pellegrino 
Deputado Federal – PT/BA 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 Marília Arraes 
Deputada Federal – PT/PE 

 
 

Valmir Assunção 
Deputado Federal – PT/BA 

 
 

Zé Carlos 
Deputado Federal – PT/MA 

 
 

Ao Senhor  
Antônio Augusto Brandão de Aras 
Ministério Público Federal 
Procurador-Geral da República. 
SAF Sul Quadra 4 Conjunto C – 70050-900.  
Brasília (DF). 


