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  ELVINO JOSÉ BOHN GASS, brasileiro, casado, agricultor e 
professor de História, portador do RG nº 8.021.611.796 – SDJ/RS e CPF nº 
125.582.062-49, título de eleitor no 416257704/34 – Zona 102 - Seção 31, 
atualmente no exercício do mandato de Deputado Federal pelo PT/RS, com 
endereço na Câmara dos Deputados – Anexo III – Gabinete 469 – Brasília (DF) 
e, ainda, Líder da Bancada do Partido dos Trabalhadores na Câmara dos 
Deputados, com endereço eletrônico dep.bohngass@camara.leg.br (doc. 2), 
NILTO IGNACIO TATTO, brasileiro, portador da carteira de identidade n° 
13532849 SSP/SP, CPF n°033.809.168-89, título de eleitor nº 116338519124, 
zona 246, Seção 153, atualmente no exercício do mandato de Deputado Federal 
pelo PT/SP, com endereço na Câmara dos Deputados, anexo IV, gabinete 502, 
Brasília/DF e endereço eletrônico dep.niltotatto@camara.leg.br, vem à presença 
de Vossa Excelência, por intermédio dos advogados ao final assinados (doc. 3), 
com substrato nos artigos 5º, LXXII e 37, “caput”, da Constituição Federal e com 
base nos dispositivos da Lei nº 4.717, de 29 de junho de 1965, propor a presente 
 
 
 

AÇÃO POPULAR 
Com pedido de medida liminar 

 
Em face do Senhor Ricardo de Aquino Salles, brasileiro, casado, RG: 

29.302.668-3, CPF: 25298000819,  atualmente no cargo de Ministro de Estado 

do Meio Ambiente, com endereço sito na Esplanada dos Ministérios, Bloco B, 5º 

andar, 70068-900 - Brasília – DF e, Luis Carlos Hiromi Nagao, brasileiro, RG 

nº 18.153.698 e CPF nº 067.121.368-73, atualmente no cargo de Presidente 

interino do IBAMA, com endereço na SCEN Trecho 2, Edifício Sede, Brasília/DF 

- CEP 70818-900 e ainda, contra a UNIÃO, pessoa jurídica de direito público 

interno, representada pela Advocacia Geral da União, com endereço sito no 

Edifício Sede I, SAS Q 03, L 05/06 – Brasília (DF), tendo em vista a prática de 

mailto:dep.bohngass@camara.leg.br
mailto:dep.niltotatto@camara.leg.br


ato ilegal e lesivo ao meio ambiente que passa a expor. 

 
 

 

I – QUADRO FÁTICO  

  Com efeito, no dia 12 de junho de 2021, tornou-se pública a 

informação de que o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis (IBAMA) está restringindo acesso aos processos de multas 

por crime ambiental. 

  Conforme matéria1, o Ibama tornou "restritos" milhares de 

processos administrativos, incluindo autuações e fiscalizações ambientais, que 

poderiam ser abertos ao público no final deste mês no SEI (Sistema Eletrônico 

de Informações) do governo federal na internet. De um total de 595 categorias de 

processos que tramitam no órgão, 199 foram consideradas "restritas" e só poderão 

ser liberadas após uma análise interna, caso a caso, a partir de pedidos que 

eventualmente sejam feitos pela Lei de Acesso à Informação. A decisão modifica 

um entendimento anterior do setor responsável pela fiscalização do órgão, de 

julho de 2020, que previa a liberação de acesso a esse tipo de documento. A 

qualificação de documentos como "restritos" não se confunde com as hipóteses 

de sigilo já previstas na Lei de Acesso à Informação, que seguem também valendo 

no órgão e que são: reservada, com prazo máximo de 5 anos para divulgação, 

secreta (15) e ultrassecreta (25). 

  A referida reportagem afirma que ficam como "restritos", segundo 

a decisão do Ibama, processos de conversão de multas ambientais, "apuração 

ética", análises de conflito de interesse, combates a incêndios florestais, 

cooperação internacional, todos os processos de avaliação e registro de 

agrotóxicos e controle de poluição provocada por veículos, entre outros tipos de 

documentos. 

  Até mesmo os funcionários do IBAMA encontram-se prejudicados, 

pois que agora precisarão passar por todo um procedimento interno a fim de ter 

informações que até então estavam abertas à consulta interna. 

 
1 https://noticias.uol.com.br/colunas/rubens-valente/2021/06/12/ibama-
documentos-restricao-transparencia-sistema-processos.htm 



  É válido salientar que a decisão foi comunicada em ofício-circular 

desta quarta-feira (9) pelo diretor de Planejamento, Administração e Logística e 

presidente substituto do órgão, Luis Carlos Hiromi Nagao, tenente-coronel da 

Polícia Militar de São Paulo que se tornou diretor no Ibama em 2019, no primeiro 

ano do governo Bolsonaro, como parte do processo de militarização do órgão 

autorizado pelo ministro Ricardo Salles (Meio Ambiente). 

  Tem-se que a questão gira em torno do SEI do governo federal. Por 

esse sistema, disponível na internet, o usuário deveria acessar a íntegra dos 

processos administrativos públicos - ou seja, não classificados em nenhum dos 

três graus de sigilo previstos na Lei de Acesso - que tramitam na União. No 

entanto, na prática, vários órgãos e ministérios ainda bloqueiam o acesso público. 

 Após recomendações de órgãos de fiscalização e controle como o 

TCU (Tribunal de Contas da União) e a CGU (Controladoria Geral da União), 

diversos órgãos da União passaram ou deveriam passar a adotar mais 

transparência no sistema, em especial no campo da consulta aberta ao público 

externo. No caso do Ibama, isso é tema administrativo há mais de dois anos. Em 

janeiro de 2019, por exemplo, o diretor de Licenciamento Ambiental, Jonatas 

Souza da Trindade, mandou um memorando à diretoria de Planejamento para 

saber "o andamento da implementação do módulo externo do SEI, que permite a 

consulta pública de processos e respectivos documentos criados ou incluídos 

neste sistema, tendo em vista a necessidade de ampliar a transparência e de 

facilitar o acesso aos processos de licenciamento ambiental conduzidos por esta 

instituição".  

Em 2020, a diretoria de Planejamento pediu que os diversos setores 

do Ibama fizessem a identificação e a categorização dos processos 

administrativos "entre os níveis de Acesso 'Público' ou 'Restrito'". Foram geradas 

planilhas que informavam a necessidade da restrição para cada categoria de 

documento. Já no último dia 27 de janeiro, a Diretoria de Proteção Ambiental do 

Ibama pediu que os setores validassem ou atualizassem a planilha do ano anterior. 

Pelo entendimento até então adotado, os processos categorizados como 

"Apuração de Infrações Ambientais" apareciam livres de restrição. Mas,  um mês 

após, contudo, a situação mudou e essa categoria passou a ser indicada como 

"restrita". A Coordenação-Geral de Fiscalização Ambiental afirmou, em ofício à 

Diretoria de Proteção Ambiental, que "quando a manifestação das coordenações 



foi divergente, prevaleceu a indicação pela restrição”. 

  Finalmente, na última quarta-feira, em ofício-circular, Luis Nagao 

informou aos diversos setores do órgão que "já estão em curso as providências 

necessárias para a disponibilização da consulta externa a processos e documentos 

ostensivos, produzidos ou custodiados no SEI-Ibama, por meio da Pesquisa 

Pública, que poderá ser feita pelo cidadão de forma eletrônica diretamente no 

Site do Ibama, objeto do presente processo".  

Ainda segundo Nagao, "apesar de já implantado, o módulo de 

Pesquisa Pública do SEI, disponível no site do Ibama, não permitia aos usuários 

não cadastrados o acesso integral ao conteúdo dos processos (documentos, 

planilhas, formulários etc), estando disponível apenas a consulta dos metadados 

e da tramitação processual".  

Nagao, afirma que agora "com a implementação da nova 

funcionalidade, será possível a qualquer pessoa acessar diretamente pela Pesquisa 

Pública no site o conteúdo integral dos processos ostensivos, ou seja, todos 

aqueles que não tenham Nível de Acesso definido como Restrito ou Sigiloso". E 

"Para os casos em que na Pesquisa Pública o cidadão buscar algum processo com 

nível de acesso restrito ou sigiloso (ou que contenha ao menos um documento 

com esse nível de acesso definido), o cidadão irá receber a orientação no site 

sobre necessidade de solicitar o acesso por meio do Serviço de Informações ao 

Cidadão (SIC), sendo que tal solicitação, quando realizada no SIC, será remetida 

à unidade do Ibama que definiu a restrição, para análise caso a caso", assim 

finalizou o Presidente interino do IBAMA. 

Ocorre que essa já é uma prática corriqueira do IBAMA, que em 

junho de 2020 também restringiu o acesso as informações que tratavam de áreas 

embargadas, fato que foi objeto de outra ação popular impetrada pelos mesmos 

proponentes aqui apresentados. 

   

É a síntese do necessário. 
 

 

 



II – DO DIREITO 

a) – Do cabimento da presente Ação Constitucional  
 

A Ação Popular está consagrada no artigo 5º, inciso LXXIII, da 

Constituição de 1988, no rol dos writs, ao lado do habeas corpus, do mandado de 

segurança, do habeas data e do mandado de injunção. Além das linhas mestras 

estampadas no dispositivo constitucional de regência, a Ação Popular também 

segue o disposto na Lei n. 4.717, de 1965, com as modificações provenientes da 

Lei n. 6.014, de 1973, da Lei n. 6.513, de 1977, bem como na Lei n. 8.437, de 

1992.  

Segundo Hely Lopes Meirelles, a Ação Popular é o meio 

constitucional posto à disposição de qualquer cidadão para obter a invalidação 

de atos ou contratos administrativos, ou a estes equiparados, ilegais lesivos do 

patrimônio público (in Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil 

Pública, Mandado de Injunção, Habeas Data, 20ª ed., Malheiros, 1998, p. 113-

114). Leciona o festejado autor que a Constituição vigente, mantendo o conceito 

da Carta anterior “aumentou a sua abrangência, para que o cidadão possa ‘anular 

ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à 

moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e 

cultural. E, com efeito, o instrumento é assim disciplinado pela Constituição 

Federal, em seu artigo 5º, inciso LXXIII, verbis: 

 
“Artigo 5º 
... 
LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor ação 
popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de 
entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao 
meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, 
salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da 
sucumbência; ” 

 
  No mesmo sentido é a disposição contida no caput do art. 1º da Lei 

n° 4.717, de 29/06/65. 

  Por seu turno, inscreve o artigo 225 “caput” da CRFB/88, entre os 

direitos a serem observados pela Administração Pública, encontra-se o direito ao 

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. 



  Nesse diapasão, a Ação Popular é a ação constitucional adequada 

para a impugnação e desconstituição de atos administrativos lesivos ao 

patrimônio público em geral, à moralidade administrativa, ao meio ambiente ou 

ao patrimônio histórico e cultural, com a possibilidade de imediata condenação 

dos administradores públicos, dos agentes administrativos e também de terceiros 

beneficiados pelos atos lesivos, ao ressarcimento dos cofres públicos, em prol da 

pessoa jurídica lesada. 

Não se pode perder de vista que, consoante disposto no caput do 

art. 1º da Lei n° 4.717, de 1965, a Ação Popular é admissível não só quando os 

atos administrativos são lesivos às pessoas jurídicas de direito público interno, 

mas também quando a lesão atinge as entidades da Administração Pública 

Indireta (vale dizer, autarquias, fundações públicas, empresas públicas e 

sociedades de economia mista) e até mesmo outras pessoas jurídicas, desde que 

subvencionadas pelos cofres públicos. 

Portanto, quanto à admissibilidade da Ação Popular, vale ressaltar 

que é amplo o significado da expressão “patrimônio público”: alcançando não só 

o patrimônio econômico, os cofres públicos, mas também patrimônios histórico, 

cultural, artístico, turístico, estético, paisagístico, ambiental, natural e moral, 

todos passíveis de proteção mediante Ação Popular, em virtude do disposto no 

inciso LXXIII, do art. 5º da Constituição Federal de 1988 e do § 1º do art. 1º, da 

Lei nº 4.717, de 1965, com a redação conferida pela Lei n° 6.513, de 1977, 

consoante assentado na jurisprudência dos tribunais: 

  
A Ação Popular consiste em um relevante instrumento processual 
de participação política do cidadão, destinado eminentemente à 
defesa do patrimônio público, bem como da moralidade 
administrativa, do meio-ambiente e do patrimônio histórico e 
cultural; referido instrumento possui pedido imediato de natureza 
desconstitutiva-condenatória, pois colima, precipuamente, a 
insubsistência do ato ilegal e lesivo a qualquer um dos bens ou 
valores enumerados no inciso LXXIII do art. 5º da CF/88 e, 
consequentemente, a condenação dos responsáveis e dos 
beneficiários diretos ao ressarcimento ou às perdas e danos 
correspondentes.” (REsp n. 1.447.237/MG, 1ª Turma.  

 
Cumpre salientar que a toda evidência, não há necessidade da 

ocorrência de prejuízo econômico-financeiro para a admissibilidade da Ação 

Popular, pois, ainda que inexista dano econômico material ao patrimônio público, 



todo ou qualquer ato administrativo potencialmente lesivo, enseja o manejo da 

ação constitucional. 

Com se verifica no caso dos presentes autos, igual raciocínio deve 

aplicar-se na eventualidade de lesão ao meio ambiente, pois ainda que não seja 

possível a mensuração da iminente lesão evidenciada no ato, o risco objetivo 

autoriza, por si só, o acionamento do Poder Judiciário mediante Ação Popular. 

b) Da legitimidade ativa dos Autores 
 

Como cediço, a Ação Popular requer para sua propositura a 

condição de cidadão, ou seja, demonstração de pleno gozo da legitimidade ativa 

para o exercício do voto.  

Nesse sentido, conforme se dessume, os Autores encontram-se no 

pleno exercício de seu direito ao voto, demonstrado pelas cópias dos Títulos de 

Eleitores acostados à exordial, como prova documental idônea, conferindo-lhes 

regular alistamento perante a Justiça Eleitoral e, ainda, comprovante de votação 

e quitação eleitoral. 

 
c) Do Litisconsórcio Passivo Necessário. 
 
  Com efeito, nos termos do caput do art. 6º da Lei nº 4.717, de 1965, 

dirige-se a Ação Popular contra todos que, por ação, hajam “praticado, 

autorizado, ratificado ou aprovado o ato impugnado”, ou que, “por omissão”, 

houver “dado oportunidade a lesão”.  

Assim é que a presente Ação Popular há que ter no polo passivo de 

sua relação processual o Senhor Ministro do Meio Ambiente, RICARDO DE 

AQUINO SALLES e a UNIÃO, todos responsáveis pela ilegalidade que logo 

será apontada, bem como sua potencial lesividade ao meio ambiente, desfio de 

finalidade e violação aos princípios da administração pública.   

d) Da competência da Justiça Federal para análise da demanda. 
 

Não obstante seja a Ação Popular, no mais das vezes, da 

competência do juízo de primeiro grau da Justiça estadual, compete ao Juízo 

Federal processar e julgar a Ação Popular movida contra alguma das pessoas 

arroladas no art. 109, inciso I, da Constituição brasileira. Verbis:  



Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: 
I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública 
federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou 
oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas 
à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho; 

 
Portanto, o texto constitucional acima transcrito estabelece a 

competência para o processamento das ações interpostas em face da União 

Federal, tornando prevento o juízo para todas as demais ações populares relativas 

às mesmas partes e que versem sobre a mesma causa de pedir. 
Assim, é competente o Juízo Federal da Seção Judiciária de 

Brasília, para conhecer do ato ilegal e imoral, ora levado ao descortino do Poder 

Judiciário, via Ação Popular. 

e) Do ato lesivo ao Meio Ambiente 

A Constituição Federal de 1988, Capítulo VI, art. 225, estabeleceu como 

“direito de todos o 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”. 

A defesa do meio ambiente é entendida como obrigatória e sua finalidade 

não se limita ao bem estar social somente, mas também as finalidades econômicas, tendo 

em vista que é da transformação dos seus recursos naturais que o ser humano faz surgir 

às relações de consumo (ANTUNES apud PINHEIRO. Artigo Âmbito Jurídico: 

Concessão de florestas públicas: Análise e aplicabilidade da Lei n. 11.284 de 02 de março 

de 2006)2.  

  A Lei n° 6.938, de 31 de agosto de 1981, dispõe sobre a Política 

Nacional de Meio Ambiente. A Política tem como objetivo a preservação, 

melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar 

as condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança 

nacional e à proteção da dignidade da vida humana.   

  Estabelece ainda no art. 9°, como instrumentos da Política Nacional 

de Meio Ambiente: o sistema nacional de informações sobre o meio ambiente 

(VII) e a garantia da prestação de informações relativas ao Meio Ambiente, 

 
2 Disponível em: https://ambitojuridico.com.br/cadernos/direito-ambiental/concessao-
de-florestas-publicas-analise-e-aplicabilidade-da-lei-n-11-284-de-02-de-marco-de 
2006/#_ftn1).   

https://ambitojuridico.com.br/cadernos/direito-ambiental/concessao-de-florestas-publicas-analise-e-aplicabilidade-da-lei-n-11-284-de-02-de-marco-de%202006/#_ftn1
https://ambitojuridico.com.br/cadernos/direito-ambiental/concessao-de-florestas-publicas-analise-e-aplicabilidade-da-lei-n-11-284-de-02-de-marco-de%202006/#_ftn1
https://ambitojuridico.com.br/cadernos/direito-ambiental/concessao-de-florestas-publicas-analise-e-aplicabilidade-da-lei-n-11-284-de-02-de-marco-de%202006/#_ftn1


obrigando-se o Poder Público a produzi-las, quando inexistentes (XI). Veja que 

a omissão exposta viola além dos objetivos, os instrumentos da Política de Meio 

Ambiente não garantindo a continuação dos sistemas de informações.  

  No mesmo sentido, a Lei n° 10.650, de 16 de abril de 2003, ao prevê 

sobre o acesso público aos dados e informações existentes nos órgãos e entidades 

integrantes do Sisnama, estabeleceu como obrigação dos órgãos e entidades da 

Administração Pública, direta, indireta e fundacional, integrantes do Sisnama, a 

permitir o acesso público a documentos, expedientes e processos administrativos 

que tratem de matéria ambiental e fornecer todas as informações sobre sob sua 

guarda (art. 2°). O art. 4º, III, prevê que tais autos devem ser publicados em locais 

públicos de fácil acesso. In verbis:  

Art. 4o Deverão ser publicados em Diário Oficial e ficar 
disponíveis, no respectivo órgão, em local de fácil acesso ao 
público, listagens e relações contendo os dados referentes aos 
seguintes assuntos: 
[...] 
III - autos de infrações e respectivas penalidades impostas pelos 
órgãos ambientais; 

Desta feita, qualquer atentado ou restrição desarrazoada aos direitos 

estabelecidos no artigo 225, caput, da Constituição Federal, como ocorre na 

espécie, representa verdadeiro retrocesso na esfera ambiental e perigo de lesão 

ao meio ambiente, por isso deve ser combatido pelo Poder Judiciário. Do mesmo 

modo, o ato omissivo viola o art. 5°, XIV, que assegura a todos o acesso à 

informação e resguardada o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício 

profissional. 

O ato comissivo, assim como as demais medidas adotadas pelo 

governo reforçam o grave momento que enfrentamos na área ambiental, de 

desmonte das políticas de proteção e flagrante violação da lei Maior do Estado. 

f) Violação aos princípios constitucionais: finalidade pública, eficiência, 

moralidade administrativa e a publicidade. 

O art. 37 da Carta Magna de 1988 dispõe sobre os princípios que 

regem a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios, sendo eles: a legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência, entendidos como princípios expressos. De 



acordo com Neves e Oliveira (2018, pág. 133-134), no que tange aos princípios 

implícitos, 

[...] a Administração deve observar outros princípios expressa 
ou implicitamente reconhecidos pelo ordenamento jurídico 
(razoabilidade, proporcionalidade, finalidade pública, 
continuidade, autotutela, consensualidade/participação, 
segurança jurídica, confiança legítima, boa-fé, dentre outros). 
(Manual de improbidade administrativa: direito material e 
processual /Daniel Amorim Assumpção Neves, Rafael Carvalho 
Rezende Oliveira. – 6.ª ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: 
Forense; São Paulo: MÉTODO, 2018). 

 

Desta feita, a Administração Pública deve considerar todos os 

princípios, expressos e não expressos, que servem como uma base norteadora da 

sua atuação, visando o bem de toda a sociedade e a preservação do interesse 

público.  

Nesse diapasão, as atividades administrativas são desenvolvidas 

pelo Estado com o fim único de beneficio da coletividade. Mesmo quando este 

age em vista de algum interesse estatal imediato, o fim de sua atuação deverá 

estar inclinado para a satisfação do interesse público (Carvalho Filho, José dos 

Santos. Manual de direito administrativo – 28. ed. rev., ampl. e atual. até 31-12-

2014. – São Paulo: Atlas, 2015). 

O desrespeito a esse princípio poderá evidenciar um desvio de 

finalidade, como assevera Carvalho Filho (Manual de direito administrativo. – 

32. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Atlas, 2018). Desse modo, a ofensa ao 

princípio em tela ocorre quando o administrador se afasta do escopo que norteia 

seu comportamento - o interesse público.   

  No que toca ao princípio da moralidade administrativa, necessário 

destacar as sábias palavras do autor em evidência (2018, pág. 75), 

O princípio da moralidade impõe que o administrador público 
não dispense os preceitos éticos que devem estar presentes em 
sua conduta. Deve não só averiguar os critérios de conveniência, 
oportunidade e justiça em suas ações, mas também distinguir o 
que é honesto do que é desonesto. Acrescentamos que tal forma 
de conduta deve existir não somente nas relações entre a 
Administração e os administrados em geral, como também 
internamente, ou seja, na relação entre a Administração e os 
agentes públicos que a integram. 

 



  No que tange a eficiência, vários aspectos devem ser considerados, 

como a produtividade e economicidade, qualidade, celeridade, presteza, 

desburocratização e flexibilização dos serviços públicos (Carvalho Filho. Manual 

de direito administrativo. – 32. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Atlas, 2018). 

Nessa linha, tais princípios visam impedir os desmandos e abusos 

dos maus administradores, que por vezes usam o cargo para cometer atos seja por 

ação ou omissão violando o que se espera de um bom e justo agente do Estado.  

Em relação ao princípio da publicidade, a Constituição no art. 5°, 

LX, assegura que “a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais 

quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem”. Para Carvalho 

Filho (2015, pág. 27), 

Indica que os atos da Administração devem merecer a mais 
ampla divulgação possível entre os administrados, e isso porque 
constitui fundamento do princípio propiciar-lhes a possibilidade 
de controlar a legitimidade da conduta dos agentes 
administrativos. Só com a transparência dessa conduta é que 
poderão os indivíduos aquilatar a legalidade ou não dos atos e o 
grau de eficiência de que se revestem (Carvalho Filho, José dos 
Santos Manual de direito administrativo – 28. ed. rev., ampl. e 
atual. até 31-12-2014. – São Paulo: Atlas, 2015). 

No ato em apreço, a omissão administrativa realizada pelo governo 

por meio do Ministério de Meio Ambiente e IBAMA, viola diretamente os 

princípios que regulam a administração pública, em especial o interesse público, 

visto que não beneficia a coletividade, desviando-se desse fim, muito pelo 

contrário correndo o risco de beneficiar setores violadores da legislação 

ambiental, incentivando a continuação de atividades ilegais.  

 Ademais, afasta a garantia prevista no art. 225, da CRFB/88, 

agindo o poder público em total desacordo com suas obrigações e finalidades 

para atender a interesses diversos. 

Quanto à moralidade, não há observância de critérios de 

conveniência, oportunidade e justiça na aplicação de suas ações. Há em curso 

uma clara investida para o desmonte do Ministério do Meio Ambiente e 

enfraquecimento da sua atuação, em meio à crise sanitária causada pelo Covid-

19. Em relação à eficiência, compreendemos que há a paralisação de um sistema 

integrado de informações, sob a alegação de reformas e adequações com outros 

sistemas. No entanto, desde 2019 o problema persiste, desconsiderando os 



aspectos que revestem tal princípio, como a produtividade e economicidade, 

qualidade, celeridade e presteza nos serviços públicos.    

Quanto à publicidade, impede que a sociedade conheça e 

acompanhe as ações realizadas pelos órgãos no que tange aos processos de multas 

por crimes ambientais visando sua proteção e preservação. Do mesmo modo, pode 

dificultar o trabalho dos agentes públicos na aplicação do exercício do poder de 

polícia, dificultando o acesso à informações primordiais para execução de suas 

atividades. 

Ainda nesse sentido, temos que a Lei nº 12.527, de 18 de novembro 

de 2011 (Lei de acesso à informação), estabeleceu deveres de transparência aos 

órgãos e entidades públicas, conforme o dispositivo a seguir transcrito:  

“Art. 8° É dever dos órgãos e entidades públicas promover, 
independentemente de requerimentos, a divulgação em local de 
fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informações de 
interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas.  
§ 1° Na divulgação das informações a que se refere o caput, 
deverão constar, no mínimo:  
I - registro das competências e estrutura organizacional, 
endereços e telefones das respectivas unidades e horários de 
atendimento ao público;  
II - registros de quaisquer repasses ou transferências de recursos 
financeiros;  
III - registros das despesas;  
IV- informações concernentes a procedimentos licitatórios, 
inclusive os respectivos editais e resultados, bem como a todos 
os contratos celebrados; 
 V - dados gerais para o acompanhamento de programas, ações, 
projetos e obras de órgãos e entidades; e  
VI - respostas a perguntas mais frequentes da sociedade. 
§2° Para cumprimento do disposto no caput, os órgãos e 
entidades públicas deverão utilizar todos os meios e 
instrumentos legítimos de que dispuserem, sendo obrigatória a 
divulgação em sítios oficiais da rede mundial de computadores 
(internet).” (grifo nosso) 

A Lei de Acesso à Informação veio regulamentar, portanto, que 

entidades e órgãos públicos devem divulgar informações de interesse coletivo, 

salvo aquelas cuja confidencialidade esteja prevista em texto legal. 

Consequentemente, isto deveria ser feito através de todos os meios disponíveis 

e, obrigatoriamente, em sítios da internet. 

Com isso, tem-se a inadmissibilidade de o IBAMA restringir o 

acesso a consulta de processos de multa originárias de crimes ambientais. 



É válido salientar que essa conduta omissiva e ilegal por parte do 

IBAMA e com o consentimento, poderíamos dizer até, que com apoio do Governo 

Federal, por intermédio do Ministério do Meio Ambiente, de não propiciar a 

devida publicidade e transparência para os processos de multa em crime 

ambiental, está repleta de má-fé e prováveis interesses escusos, que não cessou, 

mesmo diante do pedido da sociedade civil, que se quer buscou adequar da 

situação. 

g) Da restrição do acesso aos processos de multa por crime ambiental 

A ausência das referidas informações ocasiona danos irreparáveis, 

pois ante a restrição dos dados se torna impossível a constatação do danos e 

resultando na implacabilidade das sanções cabíveis, quer seja no campo 

administrativo, cível ou criminal.  

Com isso, os que estão de má fé e lucram com a prática de crimes 

ambientais, encontram o ambiente perfeito para a prática delituosa. Pois, os 

crimes praticados não sofrerão a fiscalização dos órgãos responsáveis, já que não 

terão acesso aos mesmos, bem como a população civil também não exercerá seu 

direito de fiscalização ante a transparência que deve ser propiciada pelos órgãos 

estatais. Logo, diversos segmentos ficam prejudicados pela restrição dos 

processos de multas. 

É preciso enfatizar que a omissão de dados por parte dos órgãos 

federais acarreta em mais crimes ambientais sendo cometidos. E após o 

cometimento destes, ainda que multas sejam aplicadas, as florestas já estarão 

desmatadas, a fauna e a flora em risco, os animais em extinção, e para os 

criminosos nem será tão impactante o pagamento de uma multa (quando ela é 

aplicada e executada), pois seus lucros se sobrepõe o valor a ser pago. 

Quando tratamos de meio ambiente, deve-se priorizar a precaução, 

as ações tem que ser no intuito de prevenir os crimes e ações atentatórias ao meio 

ambiente, pois não há como remediar uma arvore cortada, um rio poluído, um 

ecossistema modificado. O que se pode fazer é tentar reinventar outro meio de 

superar esses fatos. 

III – DO PEDIDO LIMINAR. 
 

Os pressupostos ensejadores da concessão da liminar encontram-se 



devidamente caracterizados nos autos, sendo clara a plausibilidade jurídica do 

pedido, tamanha as razões que levam a inquinar de imoral a omissão das 

informações referidas, atentatório a Constituição Federal de 1988, aos princípios 

da administração pública, bem como a política de proteção ambiental. 

  O requisito do “periculum in mora” resta evidenciado, na medida a 

restrição se prolonga, sem previsão de retorno, sob a alegação de adequação no 

sistema. Também há o risco de que os processos não tenham o devido andamento, 

situação que não poderá ser fiscalizada pelos órgãos ou sociedade civil. 

Impedir de imediato tais práticas, restabelecendo a credibilidade da 

sociedade nas instituições públicas é medida urgente e inadiável. 

  Em vista do exposto, REQUER a concessão da medida liminar 

inaudita altera pars, para determinar; 

 
a) A imediata divulgação dos processos de multa por crime 

ambiental por meio do sistema SEI (Sistema Eletrônico de 
Informação). 

 

IV – DO PEDIDO FINAL. 

  Diante dos fatos expostos e dos dispositivos legais supracitados, 

sem prejuízo de outras ilegalidades ou imoralidades porventura apuradas, 

apresentamos a presente AÇÃO POPULAR para REQUERER a este juízo, que 

declare LESIVO O ATO OMISSIVO cometido pela Administração Publica, 

pois encontra-se em direta colisão com a Constituição Federal de 1988, art. 225 

e com os princípios que regem a administração pública, em especial aos 

princípios do interesse público, eficiência, moralidade administrativa, a 

publicidade, bem como normas infraconstitucionais.  

  Assim, é a presente para REQUERER: 
 

a) A citação dos Requeridos nos endereços supra fornecidos, a fim de responder 
a presente ação, caso queiram, dentro dos prazos legais e sob as penas de 
confissão e revelia; 

 
b) A citação da União, bem assim a intimação do "parquet" na figura 

competente, para intervir e acompanhar a presente ação, dentro dos prazos 
legais. 



 
  Requer, ao final, a confirmação da liminar deferida e o julgamento 
procedente dos pedidos aqui formulados, para, por Sentença: 
 

a) A declaração de nulidade do ato omissivo narrado e a 
obrigação de fazer da Administração Pública, restabelecendo 
as adequações necessárias e o retorno imediato do acesso aos 
processos de multas; 

 
Requer ainda o encaminhamento dos Autos ao Ministério Público 

Federal, a fim de que seja eventualmente impetrada a competente ação civil por 

ato de improbidade administrativa, com vistas à imposição aos Réus das penas 

previstas no art. 12 da Lei nº 8.429/92. 

  Postula, por outro lado, seja os autores isentos das custas 

processuais, honorários de advogado, de eventual perito, bem como das demais 

despesas no correr da ação, em virtude do caráter gratuito e público do presente 

procedimento. 
  Da mesma forma, pugna seja incluída na condenação dos réus o 

pagamento, aos autores, de eventuais despesas, judiciais e extrajudiciais, "bem 

como os honorários de advogado" (art. 12, da Lei nº 4.717/65). 

  Finalmente, protesta pela produção de prova documental, 

testemunhal, pericial e todas as admitidas em direito, além das que acompanham 

a inicial. 

 
Dá-se à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). 

 
 

Termos em que 
Pede e espera deferimento, 

 
 
 

Brasília/DF, 14 de junho de 2021. 
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