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Fortaleza, CE, 15 de junho de 2020. 

 

 

Ofício nº 127-AT-20 

 

Ao Ilmo. Senhor 

Advogado Felipe Santa Cruz 

M.D. Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil 

 

 

Assunto: Solicitação do ingresso da OAB como parte na representação da Comissão Arns 

em face do Sr. Presidente da República junto ao Tribunal Penal Internacional. 

 

 

 A Ordem dos Advogados do Brasil - Secção do Ceará, por seu presidente 

signatário, após demanda formulada pela Comissão de Direito Ambiental desta 

seccional, cujo presidente também firma o presente expediente, e com o apoio da 

presidenta da Comissão Nacional de Direito Ambiental e do presidente da Comissão 

Nacional de Direitos Humanos desse Conselho Federal, que também subscrevem este 

ofício, vêm solicitar de V.Sa. o ingresso de nossa prestigiada Instituição como parte na 

representação interposta – em anexo – pela Comissão de Defesa dos Direitos Humanos 

D. Paulo Evaristo Arns, organização não governamental de direitos humanos, em face do 

Sr. Presidente da República do Brasil junto ao Tribunal Penal Internacional em Haia, 

Holanda, o que fazem pelas razões que se seguem: 

 É de conhecimento público que o Brasil vem sofrendo a maior escalada de 

agressão ao meio ambiente e ao direito dos povos originários. Imperioso anotar as 

primeiras medidas adotadas pelo atual governo, com algumas medidas já tomadas logo 

nos primeiros meses do governo, em especial, no Ministério do Meio Ambiente, como a 

transferência do Serviço Florestal Brasileiro (SFB) para o Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento (MAPA) evidenciando um velado conflito de interesses; a 

extinção da Secretaria de Mudança do Clima e Florestas, agora tão somente uma 
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assessoria especial; a extinção da Secretaria de Extrativismo e Desenvolvimento Rural 

Sustentável; a transferência da Agência Nacional de Águas e do Conselho Nacional de 

Recursos Hídricos do MMA para o Ministério de Desenvolvimento Regional e a completa 

supressão das políticas públicas em favor dos povos indígenas. A esses retrocessos no 

âmbito da estrutura do MMA, tivemos, com repercussões gravíssimas, ainda no ano 

passado, a demissão de um dos cientistas mais bem conceituados no mundo, Ricardo 

Galvão, do Instituto Nacional de Pesquisas Especiais (INPE), por – pasme-se – 

constatar, por dados de satélites, e divulgar, o crescimento do desmatamento na 

Amazônia. 

 Incentivados pela velada conduta de desapreço do Sr. Presidente da 

República (e do titular da pasta que deveria proteger nosso patrimônio ambiental) ao 

meio ambiente e aos povos indígenas, diversos episódios de ataques a esses ocorreram, 

inclusive com ampla repercussão mundial, notadamente o chamado “dia do fogo” em 

meados do ano passado. Na sequência do desmonte da área ambiental, diversos episódios 

de morte de indígenas ganharam o noticiário brasileiro. 

 Em resposta a esses e a outros inúmeros fatos atentatórios ao meio 

ambiente e populações tradicionais, e tendo em vista a ausência de resposta e adoção de 

medidas efetivas pelas instituições brasileiras diante da gravidade dos fatos, a Comissão 

Arns, em 27 de novembro de 2019, ingressou com uma representação por “crimes contra 

a humanidade” e “incitação ao genocídio de povos indígenas” em face do Sr. Jair Messias 

Bolsonaro junto ao Tribunal Penal Internacional. 

O fato é que, após tudo isso, neste ano, há menos de um mês, como se 

tornou escandalosamente público e foi denunciado pela nota assinada por essa 

presidência de nosso Conselho Federal, a “sociedade brasileira assistiu, perplexa, ao 

vídeo da reunião ministerial que integra o inquérito policial nº 0004/2020-1, em que o 

ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, deliberadamente propõe a seus colegas que 

se aproveitem do momento da atual pandemia para efetuar o desmonte das estruturas 

institucionais do Estado”. 

“Além do desprezo pelas vidas dizimadas pela Covid-19 – com as quais em 

momento algum se compadece –, o ministro deixa claro que já vem adotando o 

comportamento da burla, ao mencionar a recente alteração da interpretação da Lei da 
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Mata Atlântica – contra a qual, inclusive, se insurgiu oportunamente a Ordem dos 

Advogados do Brasil”, continua a nota. 

A nota dessa presidência afirma ainda que, “apenas durante o período 

pandemia, o ministro do Meio Ambiente: (i) demitiu o diretor de proteção ambiental do 

Ibama e dois servidores que chefiavam as fiscalizações contra a atuação de garimpeiros 

em terras indígenas do Pará; (ii) anulou a regra que definia que o Ibama deveria 

autorizar a saída dos carregamentos de madeira exportados da Amazônia em 2019; e (iii) 

pressionou os parlamentares para a aprovação da MP 190, conhecida como “MP da 

grilagem”, recentemente transfigurada no PL 2633/2020” (veja, na página da OAB, 

“Ministério do Meio Ambiente: é urgente restabelecer a constitucionalidade e a 

legalidade: https://www.oab.org.br/noticia/58164/ministerio-do-meio-ambiente-e-urgente-

estabelecer-a-constitucionalidade-e-a-legalidade). 

A fala e a conduta do senhor ministro causou uma onda de indignação 

nacional e internacional. Aqui, no país, uma série de instituições e entidades 

manifestaram sua veemente repulsa e contrariedade, como foi o caso da Associação dos 

Professores de Direito Ambiental do Brasil, a APRODAB (https://www.revista-

pub.org/post/24052020). Em nível internacional, o comportamento do senhor ministro 

mereceu o repúdio da jovem, conhecida e respeitada ativista sueca Gretta Thumberg 

(https://g1.globo.com/natureza/noticia/2020/05/24/imagine-as-coisas-que-foram-ditas-

longe-da-camera-diz-greta-thunberg-sobre-fala-de-ricardo-salles-em-reuniao-

ministerial.ghtml). 

A situação porque nosso país atravessa hoje é de extrema gravidade, com 

repercussões curto, médio e longo prazo, no que tange não só à proteção de nosso 

ambiente natural e de seus guardiães, que são os povos indígenas e as populações 

tradicionais, mas, o desmonte completo dos dois grandes pilares de nossa política 

ambiental, que são a Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA) e o Sistema Nacional 

do Meio Ambiente (SISNAMA), criados há quase quatro décadas pela Lei 6938/81. Sem 

falar, obviamente, do ataque frontal aos princípios e às regras insculpidas em nossa 

Constituição Federal, mormente em seu art. 225. 

Isto posto, e tendo em vista a importância do papel social e de apreço a 

democracia por parte da Ordem do Advogados do Brasil, solicitamos de V. Sa. que  nossa 

https://www.oab.org.br/noticia/58164/ministerio-do-meio-ambiente-e-urgente-estabelecer-a-constitucionalidade-e-a-legalidade
https://www.oab.org.br/noticia/58164/ministerio-do-meio-ambiente-e-urgente-estabelecer-a-constitucionalidade-e-a-legalidade
https://www.revista-pub.org/post/24052020
https://www.revista-pub.org/post/24052020
https://g1.globo.com/natureza/noticia/2020/05/24/imagine-as-coisas-que-foram-ditas-longe-da-camera-diz-greta-thunberg-sobre-fala-de-ricardo-salles-em-reuniao-ministerial.ghtml
https://g1.globo.com/natureza/noticia/2020/05/24/imagine-as-coisas-que-foram-ditas-longe-da-camera-diz-greta-thunberg-sobre-fala-de-ricardo-salles-em-reuniao-ministerial.ghtml
https://g1.globo.com/natureza/noticia/2020/05/24/imagine-as-coisas-que-foram-ditas-longe-da-camera-diz-greta-thunberg-sobre-fala-de-ricardo-salles-em-reuniao-ministerial.ghtml
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prestigiada Ordem dos Advogados, ingresse, como parte, ao lado da Comissão Arns, na 

representação ao Tribunal Penal Internacional. 

Atenciosamente, 

  

José Erinaldo Dantas Filho 

Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Ceará 

 

 

João Alfredo Telles Melo 

Presidente da Comissão de Direito Ambiental da OAB/Ce. 

 

 

Marina Motta Benevides Gadelha 

Presidenta da Comissão Nacional de Direito Ambiental do Conselho 

Federal da Ordem dos Advogados do Brasil 

 

 

Hélio das Chagas Leitão Neto 

Presidente da Comissão Nacional dos Direitos Humanos do Conselho 

Federal da Ordem dos Advogados do Brasil 


