EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO PRESIDENTE DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL

REDE SUSTENTABILIDADE, partido político com representação no Congresso
Nacional, inscrito no CNPJ sob o nº 17.981.188/0001-07, sito à ST SDS, Bloco A, CONIC,
Ed. Boulevard, Sala 108/109, Asa Sul, Brasília – DF, representado na forma de seu Estatuto
Social, vem à presença de Vossa Excelência, com as praxes de estilo, neste ato por seus
advogados infra-assinados (Doc. 01, 02 e 03), com fulcro nos arts. 102, §1º da CRFB/88 e
no art. 2º, I da Lei 9.882/99 interpor a presente
ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL
c/ pedido cautelar
Em face dos atos violadores de preceitos fundamentais cometidos, em conjunto, pelo Senhor
Presidente do Conselho Nacional de Política Energética – CNPE, no que toca a edição do
§2º do art. 6º da Resolução nº 17/2017 do CNPE (aprovada pelo Sr. Presidente da República)
bem como do Senhor Ministro de Minas e Energia e Senhor Ministro do Meio Ambiente,
no que toca os artigos 26 e 27 da Portaria Interministerial MME/MMA nº198/2012 e a Nota
Técnica Conjunta nº 2/2020/ANP.

I. Os Fatos
Está marcada para o dia 07/10/2021 a realização da 17ª Rodada de Licitações
de Blocos para exploração e produção de petróleo e gás natural, tendo, até o momento, um
total de nove empresas interessadas devidamente inscritas1. A referida iniciativa decorre de
autorização concedida por meio das Resoluções CNPE nº 10/18 e nº 24/19 (alterada pela
Resolução CNPE nº 11/2020), senão vejamos:
Res. nº 10/18
Art. 1º Autorizar a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis - ANP a realizar a Décima Sétima e a Décima
Oitava Rodadas de Licitações de blocos para exploração e
produção de petróleo e gás natural, na modalidade de
concessão, nos anos de 2021 e 2022, respectivamente. (Redação
do caput dada pela Resolução CNPE Nº 7 DE 18/08/2020).
§ 1º Para a Décima Sétima Rodada, deverão ser selecionados
blocos das Bacias Marítimas do Pará Maranhão, Potiguar,
Campos, Santos e Pelotas.
Res. nº 24/19
Art. 1ª Autorizar a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis - ANP a realizar a Décima Sétima Rodada de
Licitações de blocos para exploração e produção de petróleo e gás
natural, objeto de Contrato de Concessão.
Parágrafo único. Serão ofertados noventa e dois blocos nas
Bacias Sedimentares Marítimas de Potiguar, Campos, Santos e
Pelotas, totalizando 53,9 mil km2 de área, de acordo com a relação
constante do Anexo a esta Resolução.
Cabe dizer ainda que por conta de modificações ulteriores, a Resolução CNPE
nº 11/2021 consolidou o texto.
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O regramento geral para os referidos certames é dado pela Resolução CNPE
nº 17/2017, que estabelece a Política de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural,
define suas diretrizes e orienta o planejamento e realização de licitações. Vejamos que tal
regramento decorre principalmente do previsto no art. 177, §1º/CRFB88, arts. 3º, 4º, 5º, 43º,
44º da Lei Federal nº 9.478/97.
Ocorre que tanto o regramento como a iniciativa dos leilões “em si” devem
obedecer, principalmente, dispositivos constitucionais, sob pena de se macular por inteiro
um procedimento que, a priori, é legítimo.
Infelizmente, o desrespeito a normas de normas dessa natureza vem
ocorrendo, e é justamente o que fundamenta a presente arguição. Consoante
demonstrar-se-á ao longo desta exordial, o conjunto de autoridades apontada, de maneira
conjunta e ordenada, atua em total desrespeito a princípios constitucionais a fim de realizar
as rodadas de licitações para exploração de petróleo e gás natural.
Vale dizer que das áreas que serão licitadas, duas são particularmente
sensíveis para a conservação da biodiversidade marinha, sendo elas a Bacia de
Potiguar (RN e CE), que fica muito próxima ao Parque Nacional Marinho Fernando
de Noronha, e a Bacia de Pelotas (SC e RS) que se situa em região de grande
relevância para reprodução, alimentação e migração de espécies ameaças.
Assim, Excelentíssimo(a) Senhor(a) Ministro(a) Relator(a), ante às gravíssimas
constatações de ordem socioambiental e econômico-políticas, não restou outra opção ao
partido Requerente senão o ajuizamento da presente ADPF.
II. Os Requisitos Formais
A ADPF serve para combater atos do Poder Público que importem em lesão ou
ameaça a preceitos fundamentais da Constituição. Sendo assim, seu cabimento exige Ato do
Poder Público, que cause lesão ou ameaça a preceito fundamental, e que não exista
nenhum outro instrumento apto a sanar essa lesão ou ameaça.
Conforme demonstrar-se-á, todos os requisitos restam presentes no presente
caso, senão vejamos.
II.I Do Ato do Poder Público
A Lei 9.882/99 regulamenta a ADPF, e traz em seu art. 1º as hipóteses de

cabimento da arguição:
Art. 1º A argüição prevista no § 1º do art. 102 da Constituição
Federal será proposta perante o Supremo Tribunal Federal, e terá
por objeto evitar ou reparar lesão a preceito fundamental,
resultante de ato do Poder Público. (nossos grifos)
No caso, existe conjunto de atos violadores de preceitos fundamentais,
quais sejam:
a) a edição pelo Sr. Ministro do Meio Ambiente e Sr. Ministro de Minas e Energia
dos arts. 26 e 27 da Portaria Interministerial nº 198/2012, que permite a definição de
áreas em que serão admitidas a produção e produção de petróleo e gás natural sem
a realização de AAAS, se utilizando apenas de manifestação conjunta do MME e
MMA;
b) a edição pelo Sr. Presidente do CNPE do §2º do art. 6º da Resolução nº 17/2017
do CNPE, que permite a dispensa das conclusões de estudos multidisciplinares de
avaliações ambientais de bacias sedimentares (caput do Art. 6º da Resol. 17/2017 do
CNPE);
c) a elaboração pelo Sr. Ministro do Meio Ambiente e Sr. Ministro de Minas e Energia
da Nota Técnica Conjunta nº 02/2020 que priorizou a concessão de combustível
fóssil em detrimento da preservação do meio ambiente natural e das espécies
ameaçadas de extinção pelo futuro empreendimento, contrariando pareceres
anteriores do ICMBio, IBAMA e diversos tratados internacionais;
II.II Das Lesões a preceitos fundamentais
De acordo com a lição de José Afonso da Silva, preceito fundamental não é
“sinônimo de princípios fundamentais. É mais ampla, abrange estes e todas as prescrições
que dão o sentido básico do regime constitucional”2. No presente caso, os preceitos
fundamentais que se busca defender são os insculpidos nos arts. 170, VI e 225 da
CRFB/88, isto é, o desenvolvimento sustentável, a precaução em material ambiental
e a proteção do meio ambiente.
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Em poucas palavras, ao editar Resoluções, Portarias e Notas que expõem
o meio ambiente a severos riscos de danos com proporções catastróficas a fim de
privilegiar a exploração de combustíveis fósseis os atos indicados violam
frontalmente o preceito fundamental do desenvolvimento sustentável e da
preservação do meio ambiente.
II.III Da inexistência de outro meio eficaz de evitar a lesão denunciada
De início, cabe lembrar que, recentemente, este Pretório Excelso admitiu a
ADPF 656, que foi ajuizada em face de ato normativo secundário:
Lembro que esta Corte já enfrentou ações de arguição de preceito
fundamental que tinham portaria por objeto. A título de exemplo,
cite-se a ADPF 489, proposta também pela Rede Sustentabilidade
contra a Portaria do Ministerio do Trabalho 1.129/2017, a qual
trouxe nova definição aos conceitos de trabalho forçado, jornada
exaustiva e condições análogas as de escravos, para fins de: (i)
concessão de seguro-desemprego ao trabalhador resgatado em
fiscalização do Ministério do Trabalho, nos termos do art. 2o-C da
Lei no 7.998/1990; (ii) fiscalizações procedidas pelo Ministério do
Trabalho; e (iii) inclusão no Cadastro de Empregadores, instituído
pela Portaria Interministerial 4/2016, MTPS/MMIRDH, de nomes
que tenham submetido trabalhadores à condição análoga a de
escravo.
Ainda, é uníssono o entendimento deste Supremo Tribunal Federal de que o
pressuposto da subsidiariedade da ADPF está preenchido quando inexistirem outros
instrumentos aptos a evitar a lesão a preceito fundamental3.
Cabe salientar ainda, que a mera possibilidade de utilização de outros meios
processuais, não basta, por si só, para justificar a invocação do princípio da subsidiariedade.
Revela-se essencial que os instrumentos disponíveis se mostrem capazes de
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neutralizar, de maneira eficaz, a situação de lesividade que se busca obstar com o
ajuizamento da ADPF.
Nesse sentido, imprescindível destacar trecho do acórdão da MC ADPF
549/PB:
Isso significa, portanto, que o princípio da subsidiariedade não pode
e não deve ser invocado para impedir o exercício da ação
constitucional de arguição de descumprimento de preceito
fundamental, eis que esse instrumento está vocacionado a viabilizar,
numa dimensão estritamente objetiva, a realização jurisdicional de
direitos básicos, de valores essenciais e de preceitos fundamentais
contemplados no texto da Constituição da República. Se assim não
se entendesse, a indevida aplicação do princípio da subsidiariedade
poderia afetar a utilização dessa relevantíssima ação de índole
constitucional, o que representaria, em última análise, a inaceitável
frustração do sistema de proteção, instituído na Carta Política, de
valores essenciais, de preceitos fundamentais e de direitos básicos,
com

grave

comprometimento

da

própria

efetividade

da

Constituição. Daí a prudência com que o Supremo Tribunal
Federal deve interpretar (e assim tem interpretado!) a regra
inscrita no art. 4º, § 1º, da Lei nº 9.882/99, em ordem a permitir
que a utilização da nova ação constitucional possa,
efetivamente, prevenir ou reparar lesão a preceito fundamental
causada por ato do Poder Público, inclusive por decisões
emanadas do Poder Judiciário. E essa é exatamente a situação
que se registra na presente causa, eis que o ora arguente não dispõe
de meio processual idôneo capaz de afastar, de maneira efetiva
e real, a situação de suposta lesividade que por ele é
denunciada neste processo (omissões e destaques meus)
Em sentido semelhante, o valioso ensinamento do Ministro Ricardo
Lewandowski na ADPF 656:
Com efeito, tenho por atendida a subsidiariedade, uma vez que se
está diante de: (i) ato do poder público com aptidão para lesar
preceitos fundamentais da ordem constitucional brasileira; e (ii)

inexistência de qualquer outro meio juridicamente idôneo apto a
sanar, com efetividade real, o estado de lesividade do ato
impugnado.
Por fim, em consonância do que foi decidido nas ADPFs 390-AgR, Rel. Min.
Alexandre de Moraes, Plenário, e 554-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, “o cabimento da arguição
de descumprimento de preceito fundamental deve ser aferido, via de regra, em face
das demais ações de controle abstrato”, de modo que, sem outro “meio eficaz de solver
a controvérsia constitucional relevante de forma ampla, geral e imediata”, a ADPF é
a via adequada.
Nessa linha, é evidente que inexiste qualquer outro meio eficaz de se evitar
a lesão denunciada. Os atos de natureza administrativa não podem ser combatidos por
nenhum outro meio seja no âmbito da jurisdição constitucional ou nas instâncias ordinárias,
assim como inexiste qualquer medida extrajudicial ou administrativa apta a fazer cessar a
grave violação dos tão importantes preceitos fundamentais indicados.
Por fim, há de se mencionar ainda a que ao julgar a ADPF 33, este Pretório
Excelso assentou que o interesse público justifica a admissão de arguição de
descumprimento:
Dessa forma, o Supremo Tribunal Federal sempre poderá, ao lado
de outros requisitos de admissibilidade, emitir juízo sobre a
relevância e o interesse público contido na controvérsia
constitucional.
Essa leitura compreensiva da cláusula da subsidiariedade contida no
art. 4º, §1º, da Lei nº 9.882, de 199, parece solver, com
superioridade, a controvérsia em torno da aplicação do princípio do
exaurimento das instâncias.
Assim, é plausível admitir que o Tribunal deverá conhecer da
arguição de descumprimento toda vez que o princípio da
segurança

jurídica

restar

seriamente

ameaçado,

especialmente em razão de conflitos de interpretação ou de
incongruências

hermenêuticas

causadas

pelo

modelo

pluralista de jurisdição constitucional, desde que presentes os
demais pressupostos de admissibilidade. (nossos grifos)

Pelo exposto, é plenamente cabível a presente ADPF.

II.IV Legitimidade Ativa
A Arguente, além de ser partido político regular e ativo, possui representação no
Congresso Nacional por meio dos mandatos dos parlamentares Joênia Wapichana (REDERR), Randolfe Rodrigues (REDE-AP) e Fabiano Contarato (REDE-ES).
Sendo assim, enquadra-se como legitimada à propositura de Ação Direta de
Inconstitucionalidade, e, por conseguinte de Arguição de Descumprimento de Preceito
Fundamental, nos termos do art. 2º, I da Lei 9.882/99.
III. As razões para provimento da presente Arguição
III.I O dever de proteção do meio ambiente
A importância de se defender o meio ambiente, e se buscar a cada dia a
implementação de políticas sustentáveis ganhou ainda mais relevância nos últimos anos por
conta da política ambiental deletéria que vem sendo implementada pelo Governo brasileiro.
A reação da sociedade brasileira e da comunidade internacional às práticas predatórias contra
o meio ambiente deixam ainda mais latente que a defesa do meio ambiente deve ser agenda
prioritária de todos nós.
Nas palavras do eminente Ministro Antonio Herman Benjamin4:
Os mais recentes modelos constitucionais elevam a tutela ambiental
ao nível não de um direito qualquer, mas de um direito fundamental,
em pé de igualdade (ou mesmo para alguns doutrinadores, em
patamar superior) com outros também previstos no quadro da
Constituição, entre os quais se destaca, por razões óbvias, o direito
de propriedade. (...)
Antes de mais nada, o direito fundamental leva à formulação
de um princípio da primariedade do ambiente, no sentido de
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que a nenhum agente público ou privado, é lícito tratá-lo como
valor subsidiário, acessório ou desprezível. (grifos nossos)
Nosso texto constitucional reflete muito bem essa primariedade do meio
ambiente, tendo a proteção do meio ambiente recebido destaque em dois momentos. O
principal, no art. 225/CF, tem a seguinte disposição:
Art. 225. Todos têm direito ao 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 expressão meio ambiente ecologicamente equilibrado é voltada, literalmente,
a proteção de nossa casa, por meio do pacto intergeracional estabelecido por nossa Carta
Política. Nas palavras do Ministro Herman Benjamin5:
Nota-se um compromisso ético de não empobrecer a Terra e sua
biodiversidade, com isso almejando-se manter as opções das futuras
gerações e garantir a própria sobrevivência das espécies e de seu
habitat. Fala-se em equilíbrio ecológico, instituem-se nas unidades
de conservação, combate-se a poluição, protege-se a integridade dos
biomas e ecossistemas, reconhece-se o dever de recuperar o meio
ambiente degradado – tudo isso com o intuito de assegurar no
amanhã um Planeta em que se mantenham e se ampliem,
quantitativa e qualitativamente, a vida em todas suas formas.
Nesse sentido é que se posiciona este Supremo Tribunal Federal, que, ressaltese, realiza virtuoso serviço de proteção ao meio ambiente em sua atribuição constitucional
de guarda da constituição, como por exemplo no julgamento do MS 22.164, de Relatoria do
Ministro Celso de Mello.
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Além do art. 225, a CRFB/88 trata no art. 170, VI6 da proteção do meio
ambiente em face do desenvolvimento de atividade econômica. É certo que o constituinte,
já adiantando a dicotomia entre preservação do meio ambiente e desenvolvimento da
atividade econômica, deixou claro que está é indissociável daquela.
Isso porque, preclaro Senhor(a) Ministro(a), o meio ambiente ecologicamente
equilibrado é condição sine qua non para a garantia do desenvolvimento econômico no futuro.
Ora, se não nos preocuparmos em preservar o meio ambiente hoje, que abriga todos os
recursos naturais necessários para o progresso econômico, amanhã não só faltarão insumos,
como também o próprio homem irá prejudicar sua existência por tentar se dissociar do meio
natural que vive e é dependente.
Além disso, a reparação de dano ambiental é tecnicamente difícil, quando não
impossível, e por isso sua devastação deve ser evitada a todo custo. Por conta dessa
necessidade, firmou-se dois princípios essenciais para alcançar esse objetivo: o princípio da
precaução e o princípio da prevenção.
O princípio da precaução está presente na Declaração do Rio de Janeiro sobre o
Meio Ambiente e Desenvolvimento (1992) e, em síntese, exige certeza científica absoluta de
que a atividade causa ou não dano ambiental antes de autorizar seu início:
Princípio 15: Com a finalidade de proteger o meio ambiente,
os Estados deverão aplicar amplamente o critério de
precaução conforme suas capacidades. Quando houver perigo
de dano grave ou irreversível, a falta de certeza cientifica
absoluta não deverá ser utilizada como razão para que seja
adiada a adoção de medidas eficazes em função dos custos
para impedir a degradação ambiental.
O Princípio da Prevenção aparece primeiramente na Lei 6.938/81, que rege a
Política Nacional do Meio Ambiente, que em seu artigo 2º prevê que “a política nacional do
meio ambiente tem por objetivo a preservação, melhoria e recuperação da qualidade
ambiental propícia à vida, visando assegurar, no país, condições ao desenvolvimento

6

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre
iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da
justiça social, observados os seguintes princípios:
VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme
o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e
prestação;

socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida
humana”.
A doutrina interpreta o princípio da prevenção como in dubio pro natura, isto é,
no caso de conflitos na interpretação das regras que regem o direito ambiental, deve
prevalecer aquela que melhor protege o meio ambiente. Inclusive, o Superior Tribunal de
Justiça firmou jurisprudência7 no sentido de se determinar a inversão do ônus da prova em
caso de direito ambiental, isto é, é ônus do réu provar que não cometeu ato atentatório à
proteção do meio ambiente.
Cabe dizer ainda que o Princípio da prevenção (Vorbeugungsprinzip) tem como
principal objetivo evitar a ocorrência de danos ambientais irreversíveis e pode ser dividido
em cinco itens8:
1º - identificação e inventário das espécies animais e vegetais de um território, quanto
à conservação da natureza e identificação das fontes contaminantes das águas e do
mar, quanto ao controle da poluição
2º - identificação e inventário dos ecossistemas, com a elaboração de um mapa
ecológico;
3º - planejamentos ambiental e econômico integrados’
4º - ordenamento territorial ambiental para a valorização das áreas de acordo com
sua aptidão;
5º - estudo de impacto ambiental
Já o princípio da precaução (Vorsorgegrundsatz) guarda relação com o conteúdo e
à intensidade da proteção ambiental. A doutrina de Nery e Abboud9 assim o define:
Este princípio reveste-se de vários aspectos diferentes, tais como a
manutenção da poluição a um nível tão baixo quanto possível, a
redução dos materiais residuais, a proibição da deterioração
significativa do ambiente, a redução dos riscos conhecidos, mas
muito improváveis.
Fato é que os princípios da precaução e do desenvolvimento sustentável são
conexos, e devem sempre ser aplicados com base na razoabilidade. Em outras palavras, ao
mesmo tempo que deve se garantir o progresso e desenvolvimento econômico, deve se seguir
REsp 883.656 e AgInt no AREsp 1100789/SP
PAULO AFONSO LEME MACCHADO. Estudos de Direito Ambiental, SP: Malheiros, 1994, p.
36.
9 Direito Constitucional Brasileiro, 2018, p. 660.
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todos os procedimentos ambientais e tomar a máxima cautela possível para evitar futuros
danos ambientais.
É justamente nesse aspecto, ilustre Sr.(a) Ministro(a), que ofende a Constituição
Federal os atos ora denunciados. Vejamos.
Em primeiro lugar, por meio da Portaria MME/MMA nº 198/2012 o Sr.
Ministro de Minas e Energia e o Sr. Ministro do Meio Ambiente permitiram a definição de
áreas em que será permitida as atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural
sem a realização de AAAS, mediante mera manifestação conjunta do MME e MMA, vejamos
os arts. 26 e 27:
Art. 26. Enquanto as áreas sedimentares não forem submetidas à
AAAS, aplicam-se as regras previstas no art. 27 e demais normas
aplicáveis.
Art. 27. As áreas nas quais serão admitidas atividades de exploração
e produção de petróleo e gás natural, enquanto ainda não forem
submetidas à AAAS, conforme estabelecido nesta Portaria, serão
definidas a partir de manifestação conjunta dos Ministérios de Minas
e Energia e do Meio Ambiente, de acordo com diretriz estabelecida
pelo Conselho Nacional de Política Energética - CNPE.
Vejamos que a Avaliação de Área Sedimentar – AAAS tem sua definição trazida
pela própria Portaria:
Art. 2o Para os fins previstos nesta Portaria, entende-se por:
I - Avaliação Ambiental de Área Sedimentar - AAAS: processo de
avaliação baseado em estudo multidisciplinar, com abrangência
regional, utilizado pelos Ministérios de Minas e Energia e do Meio
Ambiente como subsídio ao planejamento estratégico de políticas
públicas, que, a partir da análise do diagnóstico socioambiental de
determinada área sedimentar e da identificação dos potenciais
impactos

socioambientais

associados

às

atividades

ou

empreendimentos de exploração e produção de petróleo e gás
natural, subsidiará a classificação da aptidão da área avaliada para o
desenvolvimento das referidas atividades ou empreendimentos,
bem como a definição de recomendações a serem integradas aos

processos decisórios relativos à outorga de blocos exploratórios e
ao respectivo licenciamento ambiental;
Da leitura da definição, conclui-se que a referida avaliação é um mecanismo
imprescindível pois consiste em estudo pormenorizado de aspectos sócios ambientais
associados ao desenvolvimento das atividades de exploração de petróleo e gás natural e,
sobretudo, influenciam diretamente na classificação de sua aptidão, e recomendações
sobre as outorgas e licenciamento ambiental.
Após isso, e como segundo ato violador de preceito fundamental, vemos o
§2º do art. 6º da Resolução CNPE nº 17/2017:
Art. 6o - O planejamento de outorga de áreas levará em
consideração as conclusões de estudos multidisciplinares de
avaliações ambientais de bacias sedimentares, com abrangência
regional, que subsidiarão o planejamento estratégico de políticas
públicas, de modo a dar maior segurança e previsibilidade ao
processo de licenciamento ambiental dos empreendimentos
petrolíferos, segundo as melhores práticas internacionais.
§ 1o - Os estudos, referidos no caput, contemplarão a análise do
diagnóstico

socioambiental

de

bacias

sedimentares

e

da

identificação dos potenciais impactos socioambientais associados às
atividades ou empreendimentos de exploração e produção de
petróleo e gás natural, subsidiarão a classificação da aptidão da bacia
sedimentar avaliada para o desenvolvimento das referidas atividades
ou empreendimentos, bem como a definição de recomendações a
serem integradas aos processos decisórios relativos à outorga de
áreas e ao respectivo licenciamento ambiental.
§ 2o - Alternativamente, para as áreas que ainda não tenham
sido concluídos tais estudos, as avaliações sobre possíveis
restrições ambientais serão sustentadas por manifestação
conjunta do Ministério de Minas e Energia e do Ministério do
Meio Ambiente, complementadas, no que se refere a bacias
sedimentares terrestres, por pareceres emanados pelos Órgãos
Estaduais do Meio Ambiente, com competência para o
licenciamento ambiental na área em questão.

A dispensa do estudo praticamente replica a disposição dos arts. 26 e 27 da
Portaria MME/MMA nº 198/2012, e, possibilitaram a edição da Nota Técnica Conjunta nº
02/2020/ANP, que é o terceiro ato violador de preceito fundamental:
1. OBJETIVO
Este documento tem como objetivo apresentar a Manifestação
Conjunta do Ministério de Minas e Energia (MME) e do Ministério
do Meio Ambiente (MMA) para a 17o Rodada de Licitações de
blocos para exploração e produção de petróleo e gás natural, em
atendimento ao art. 6o, § 2o, da Resolução do Conselho Nacional
de Política Energetica (CNPE) no 17/2017.
Reparemos que os fundamentos da referida nota técnica beiram a obscenidade
ao atribuir caráter completamente acessório a AAAS, colocando toda a responsabilidade
pelos impactos socioambientais para o licenciamento ambiental:

Cabe ressaltar ainda que tanto o ICMBio quanto o IBAMA produziram
informações técnicas que apontaram a sensibilidade da região e a necessidade de exclusão de
24 blocos localizados na porção sul do setor SP-AR1 e a realização de AAAS na porção norte
do setor SP-AR1 e ao setor SP-AP1 (em anexo).
Não bastasse isso, a própria Nota Técnica Conjunta ressalta que se trata de áreas
essenciais para a fauna, e de alta produtividade biológica:

Ocorre que apesar de todos esses alertas, optou-se por atropelar o princípio da
precaução e colocar em risco uma incomensurável biodiversidade cujo desequilíbrio pode
causar consequências ao redor de todo o globo, com base nas autorizações previstas no §2º,
art. 6º da Resolução 17/2017 CNPE e arts. 26 e 27 da Portaria MME/MMA nº 198/2012:

Destacamos ainda, a justificativa para tanto:

Dessa maneira, em apertada síntese, utiliza-se do argumento da reserva do
possível (limitação humana e material) e a possibilidade de se verificar as questões
ambientais na ocasião do licenciamento ambiental para dispensar as AAAS. Ocorre
que, por evidente, os referidos argumentos além de frágeis são inconstitucionais.
Primeiro porque a realização das AAAS não tem como objeto todo o litoral
brasileiro como faz pensar a Nota Técnica Conjunta. O argumento foge até da própria lógica
da divisão das licitações em rodadas com blocos específicos.
Em tese, um dos intuitos da divisão é justamente que cada área possa ser
analisada individualmente, se garantido o maior controle dos impactos socioambientais e a
própria segurança jurídica do futuro empreendimento.

Soma-se a isso inda o fato de que consoante se vê da própria Nota Técnica do
ICMBio, o desmantelamento dos órgãos colegiados da administração pública feito por meio
do Decreto 9.759/19 (que inclusive é objeto de sindicância por esta Corte), é um dos motivos
que dificulta a realização de estudos como as AAAS:

O que se vê, portanto, é que o Governo Federal busca se valer de sua
própria torpeza, ou seja, primeiro acaba com grupos de trabalho para depois dizer
que não tem recursos humanos para realizar os estudos!
Segundo é que terceirizar todo o processo de análise ambiental para o
licenciamento inverte completamente a lógica estabelecida na própria definição da AAAS.
Basta ver o que a própria regulamentação diz:
Art. 3º A AAAS será desenvolvida com os seguintes objetivos:
I

-

subsidiar

ações

governamentais

com

vistas

ao

desenvolvimento sustentável e ao planejamento estratégico de
atividades ou empreendimentos de exploração e produção de
petróleo e gás natural;
II - contribuir para a classificação de aptidão de determinado
espaço regional com efetivo ou potencial interesse de
exploração e produção de petróleo e gás natural;
III - integrar a avaliação ambiental aos processos decisórios
relativos à outorga de blocos exploratórios, contribuindo para
a prévia definição de aptidão da área sedimentar para
atividades ou empreendimentos de exploração e produção de
petróleo e gás natural;
IV - promover a eficiência e aumentar a segurança jurídica nos
processos de licenciamento ambiental das atividades ou
empreendimentos de exploração e produção de petróleo e gás
natural localizados em áreas consideradas aptas a partir da
AAAS; e
V - possibilitar maior racionalidade e sinergia necessárias ao
desenvolvimento de estudos ambientais nos processos de

licenciamento ambiental de atividades ou empreendimentos
de exploração e produção de petróleo e gás natural, por meio
do aproveitamento e da utilização dos dados e informações da
AAAS nos referidos estudos.
Art. 12. O desenvolvimento da AAAS obedecerá as seguintes
etapas:
I - seleção da região a ser abrangida pela AAAS, por parte do
Ministério de Minas e Energia, ouvido o órgão ambiental
competente;
II - criação do Comitê Técnico de Acompanhamento - CTA;
III - definição, pelo CTA, do Termo de Referência do EAAS,
mediante prévio processo de consulta pública;
IV - execução ou contratação do EAAS pelo Ministério de Minas e
Energia;
V - realização de consulta pública para apresentação, discussão e
coleta de sugestões sobre o EAAS, sob responsabilidade do CTA;
VI - compilação e consolidação das sugestões apresentadas no
processo de consulta pública e elaboração do EAAS consolidado,
sob coordenação do CTA;
VII - elaboração de relatório conclusivo sobre o processo de AAAS
por parte do CTA;
VIII - encaminhamento, pelo CTA, do EAAS consolidado e do
respectivo relatório conclusivo à Comissão Interministerial;
IX - apreciação, pela Comissão Interministerial, do EAAS
consolidado e do relatório conclusivo; e
X - tomada de decisão, pela Comissão Interministerial, quanto à
indicação de áreas aptas, não aptas e em moratória, assim como,
quando couber, de recomendações para o licenciamento ambiental
das atividades ou empreendimentos de exploração e produção de
petróleo e gás natural.
Parágrafo único. A Comissão Interministerial, no âmbito de seu
processo decisório, poderá, se considerar necessário, solicitar

pareceres de especialistas de notório saber, para embasar seu
posicionamento.
Art. 21. A AAAS e a decisão emitida pela Comissão
Interministerial, nos termos do art. 12, inciso X, deverão ser
consideradas no processo de outorga de blocos exploratórios
de petróleo e gás natural, respeitadas as regras de transição
previstas no Capítulo XII.
§ 1o A AAAS e suas respectivas recomendações sobre as áreas
aptas deverão
subsidiar o planejamento da outorga de blocos exploratórios
de petróleo e gás natural.
§ 2o Os blocos exploratórios outorgados em áreas
consideradas aptas pela AAAS não poderão ter sua
classificação alterada até o término do prazo da outorga.
rt. 22. Os estudos produzidos no âmbito da AAAS, bem como
as decisões emanadas de seu processo de aprovação pela
Comissão Interministerial, deverão ser considerados pelos
órgãos do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,
quando do licenciamento ambiental de empreendimentos ou
atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural.
Art. 23. Admitir-se-á, para as subáreas de áreas aptas,
exigências diferenciadas para a elaboração dos estudos
ambientais nos processos de licenciamento ambiental, de
acordo com o nível de sensibilidade socioambiental
verificado.
Art. 24. O conhecimento técnico e as informações adquiridas
no âmbito da AAAS, após sua aprovação pela Comissão
Interministerial, serão considerados validados devendo ser
utilizados por todos os agentes envolvidos no procedimento
de licenciamento ambiental, com vistas à racionalização dos
estudos exigidos nesse âmbito, inclusive do Estudo de
Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental EIA/RIMA.

Vejamos que um de seus objetivos precípuos é fazer recomendações para o
processo de licenciamento ambiental baseado nos dados científicos apurados nos estudos
multidisciplinares e sobretudo garantir segurança jurídica e o máximo grau de proteção
ambiental possível. Ora, ao dizer que o próprio licenciamento o fara, temos uma situação
que, no dizer popular, “o rabo abana o cachorro”. Na realidade, quem deve estabelecer
recomendações específicas ao licenciamento é o resultado da AAAS, e não vice-versa.
Vejamos que o “atropelamento” dessa lógica gera severo risco não apenas
ao meio ambiente, mas também aos entes da iniciativa privada interessados na
licitação. Se não há embasamento técnico específico para a condução do
licenciamento ambiental, não há como se garantir ao máximo a segurança do
empreendimento futuro, e, consequentemente, se ocorrer uma catástrofe ambiental,
fora todos os prejuízos à humanidade dela decorrente, a empresa envolvida estará
exposta à severa responsabilização.
Ainda, não há que se dizer que as “recomendações” ao licenciamento ambiental
constantes da Nota Técnica são suficientes, e isso pode ser verificado pela mera leitura do
documento, como por exemplo os seguintes trechos:

O resultado disso é que a conjunção dos atos indicados permite os blocos que
precisariam de AAAS sejam “leiloados” sem qualquer tipo de estudo ambiental prévio:

Assim, o que se vê é que a possibilidade de dispensa das AAAS trazidas
pelos §2º, art. 6º da Resolução 17/2017 CNPE e arts. 26 e 27 da Portaria MME/MMA
nº 198/2012 violam, em absoluto, o disposto nos arts. 170, VI e 225 da CRFB/88,
como fica devidamente comprovado na Nota Técnica Conjunta nº 02/2020/ANP.
Nesse sentido, lembramos importante precedente deste Pretório Excelso, que
na ADPF 101:
Princípios constitucionais (art. 225) a) do desenvolvimento
sustentável

e

b)

da

equidade

e

responsabilidade

intergeracional. Meio ambiente ecologicamente equilibrado:
preservação para a geração atual e para as gerações futuras.
Desenvolvimento sustentável: crescimento econômico com
garantia paralela e superiormente respeitada da saúde da
população, cujos direitos devem ser observados em face das
necessidades atuais e daquelas previsíveis e a serem
prevenidas para garantia e respeito às gerações futuras.
Atendimento

ao

princípio

da

precaução,

acolhido

constitucionalmente, harmonizado com os demais princípios da
ordem social e econômica. (omissões e destaques nossos)
Em adição a tudo que foi dito, é imperioso destacar esclarecedora Nota Técnica
confeccionada sobre o Instituto Internacional ARAYARA, que elenca os gravíssimos
riscos para a fauna trazidos pelos atos violadores de preceitos fundamentais
anteriormente destacados:

Devemos lembrar também dos impactos econômicos-sociais de um desastre
ambiental causados imediatamente em toda a região. Vale lembrar as manchas de óleo que

chegaram ao nordeste brasileiro no ano de 2019, que causaram prejuízos imensuráveis à
atividade pesqueira (em especial de pequenos pescadores) e ao turismo.
Por fim, é importante deixar claro que a Arguente não é contra o
desenvolvimento econômico, em especial nesse momento de grave crise econômica
que nosso país vem atravessando. Contudo, é imprescindível que busquemos o
progresso econômico sempre aliado com a preservação do meio ambiente,
respeitando as regras ambientais, em especial aquelas referente ao licenciamento
ambiental.
Só assim, Senhor(a) Ministro(a), é que podemos alcançar a tão sonhada
sustentabilidade, que, na valiosa lição de Uaçai de Magalhães Lopes10 pode ser definida como:
Um princípio de atuação de uma sociedade que mantém as
características necessárias para um sistema social justo,
ambientalmente equilibrado e economicamente próspero, por um
período de tempo longo e indefinido. Atende, assim, às
necessidades das gerações do presente sem comprometer a
possibilidade das gerações futuras atenderem às suas próprias
necessidades.
A adoção de políticas ambientais que incentivam o progresso acima de tudo
comprovadamente traz prejuízos de ordem externa, por meio de países e empresas
internacionais que deixam de praticar comércio e investir no Brasil, como de ordem interna,
visto que ao explorar desenfreadamente nossas riquezas estamos destruindo nossa própria
casa.
Desse modo, por todos os argumentos e fatos trazidos, os atos denunciados
devem ser reconhecidos como violadores de preceitos fundamentais e, portanto, deve se
reconhecer a incompatibilidade do §2º, art. 6º da Resolução 17/2017 CNPE e arts. 26 e
27 da Portaria MME/MMA nº 198/2012 com os preceitos fundamentais do
desenvolvimento sustentável, da precaução em material ambiental e da preservação do meio
ambiente (arts. 170, VI e 225/CRFB88).

10

LOPES, Uaçai de Magalhães; TENÓRIO, Robinson Moreira. Educação como
fundamento da sustentabilidade. Salvador: EDUFBA, 2011, p.76.

III. Da Medida Cautelar
A Lei 9.882/99 prevê a possibilidade de concessão de medida cautelar em sede
de ADPF, inclusive monocraticamente senão vejamos:
Art. 5º O Supremo Tribunal Federal, por decisão da maioria
absoluta de seus membros, poderá deferir pedido de medida liminar
na argüição de descumprimento de preceito fundamental.
§ 1o Em caso de extrema urgência ou perigo de lesão grave, ou
ainda, em período de recesso, poderá o relator conceder a liminar,
ad referendum do Tribunal Pleno.
Para tanto, deve a Arguente demonstrar a existência de fumus boni juris e
perigo de lesão grave. No que toca o caso telado, por todos os argumentos exaustivamente
demonstrados nesta exordial, é evidente a configuração de ambos os requisitos.
O fumus boni juris restou inequivocamente demonstrado pelos argumentos
lançados bem como pelas provas colacionadas aos autos.
Ficou evidente as disposições da Portaria Interministerial 198/2012 e da
Resolução nº 17/2017 CNPE que possibilitam a dispensa da realização das AAAS mediante
manifestação conjunta do MME e MMA colocam em grande risco a segurança
socioambiental dos futuros empreendimentos e violam frontalmente o disposto nos
arts. 170, VI e 226/CRFB88. Vejamos pela própria definição legal da AAAS que estas
são fundamentais tanto para a preservação do meio ambiente como para a segurança
jurídica das empresas.
Segundo, essa substituição de uma análise técnica (AAAS) por um ato político
(Manifestação Conjunta) permitido pelos atos impugnados, possibilita a edição de um
documento como a Nota Técnica Conjunta 02/2020/ANP que contraria recomendações do
próprio ICMBio, em especial no que toca os blocos da Bacia Potiguar:

Devemos ressaltar que a região é próxima ao Parque Nacional de
Fernando de Noronha, região que hoje representa verdadeiro santuário ecológico
para biodiversidade.
A Nota Conjunta, igualmente, ignora o que foi consignado na manifestação do
IBAMA em relação a Bacia de Pelotas:

Ao que se vê, não existem estudos sobre os blocos localizados nos setores SPAR1, SP-AP1 e SP-AUP-1, sendo utilizadas somente informações relativas ao licenciamento
ambiental do Bloco BM-P-02, que não pertence a esses setores, mas que foi diagnosticada
uma área de alta sensibilidade:

Ainda, com base nas informações do IBAMA, os blocos na porção sul do setor
SP-AR1 deveriam ser excluídos, conforme descrito anteriormente (questões de batimetria),
enquanto para os demais blocos do setor SP-AR1 e os blocos no setor SP-AP1 seria mais
adequada uma avaliação prévia de caráter estratégico como as AAAS.
Em que pese a conclusão, quando observamos o anexo da Resolução nº
24/19 do CNPE, constatamos que os referidos blocos se encontram na relação
daqueles que serão ofertados, e, ainda, tiveram o AAAS dispensados pela
Manifestação Conjunta.
Portanto, o que se vê é que a Nota Técnica Conjunta 02/2020/ANP, retira
todo o teor técnico para a resolução da questão e resolve a questão de maneira
exclusivamente política, de modo a privilegiar apenas o aspecto econômico da
questão. Vemos isso de seu próprio texto:

Quarto, a jurisprudência desse Pretório Excelso definiu os contornos do
princípio da precaução, e estabeleceu seu parâmetro de controle por parte do Poder
Judiciário:
“O princípio da precaução é um critério de gestão de risco a ser
aplicado sempre que existirem incertezas científicas sobre a
possibilidade de um produto, evento ou serviço desequilibrar o meio
ambiente ou atingir a saúde dos cidadãos, o que exige que o Estado
analise os riscos, avalie os custos das medidas de prevenção e, ao
final, execute as ações necessárias, as quais serão decorrentes de
decisões universais, não discriminatórias, motivadas, coerentes e
proporcionais. Não há vedação para o controle jurisdicional das
políticas públicas sobre a aplicação do princípio da precaução, desde

que a decisão judicial não se afaste da análise formal dos limites
desses parâmetros e que privilegie a opção democrática das escolhas
discricionárias feitas pelo legislador e pela administração pública”
(RE 627.189/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tema 479 da Sistemática
da Repercussão Geral)
Nesse aspecto, a pretensão da presente demanda se alinha perfeitamente ao
decidido por esta Suprema Corte.
Em outras palavras, o que se busca é que a regulamentação do processo de
outorga de blocos para exploração de petróleo e gás esteja em consonância com os
preceitos fundamentais estabelecidos na CFRB/88. Pretende-se, na realidade, evitar o
retrocesso socioambiental, respeitando um:
“mínimo existencial socioambiental”, e sem que se iniba a relativa
margem de discricionariedade ínsita à ação legislativa e
administrativa em matéria ambiental, não se mostra admissível
permitir que se vulnere o núcleo essencial do direito fundamental ao
meio ambiente ecologicamente equilibrado, previsto no art. 225 da
Constituição da República (ADI 4.717/DF, Rel. Min. Cármen
Lúcia).
Portanto, fica suficientemente demonstrado que os atos denunciados não
só violam como permitem violar explicitamente os preceitos fundamentais do
desenvolvimento sustentável, da proteção do meio ambiente e da precaução em
matéria ambiental.
O periculum in mora é também evidente no caso trazido.
Consoante se vê dos documentos anexados, em especial a Nota Técnica 2 do
IBAMA, o Ofício SEI nº 70/2020-GABIN/ICMBio e a Nota Técnica do Instituto
Internacional Arayara, regiões extremamente importantes para a biodiversidade mundial
estão correndo sérios riscos de sofrer os impactos de uma catástrofe ambiental por falta da
realização das AAAS.
O amplo rol de animais marinhos ameaçados de extinção pelo impacto nocivo
que a exploração dos blocos causará às regiões ofertadas, consoante demonstrado nesta
exordial, bem como a importância ecológica das áreas em questão reforçam o senso de

urgência e a irreversibilidade dos eventuais danos que possivelmente serão causados caso os
blocos sejam objeto de concessão.
Regiões como o Parque Nacional de Fernando de Noronha, que muito além de
verdadeiro santuário da vida marinha são um cartão postal do Brasil para o mundo,
infelizmente passarão a sofrer com os graves e imediatos impactos em decorrência de um
processo licitatório que literalmente ignora as práticas ambientais tanto internacionais como
nacionais.
Ademais, como se sabe, o dano ambiental é per si de difícil reparação. A situação
fica ainda mais deletéria quando se fala em desastres ambientais relacionados à exploração
de petróleo e gás natural.
É de se ressaltar que o dano ambiental decorrente da exploração e produção de
petróleo e gás natural é considerado dano transfronteiriço, ou seja, se alastra para além do
ambiente direto da exploração. A sociedade civil e diversos especialistas são uníssonos em
alertar sobre a problemática.11
Além da questão ambiental, deve se considerar também as empresas que
pretendem participar da rodada de licitações. O atropelamento de procedimentos ambientais
importantíssimos e seu consequente questionamento judicial gera forte insegurança jurídica
tanto na realização do procedimento licitatório como na eventual execução do
empreendimento posteriormente.
Nesse sentido, deve se destacar que a ausência da realização das AAAS bem
como a não observância das recomendações do ICMBio e IBAMA, geram impactos diretos
no futuro licenciamento ambiental dos empreendimentos.
No que toca a ausência de AAAS, as consequências imediatas são a
imprevisibilidade financeira e jurídica dos processos que deverão ser feitos no âmbito do
licenciamento ambiental, visto que não existe estudo prévio que mostra as linhas gerais de
como esse processo possivelmente acontecerá.
Já a não observância das recomendações, inclusive com a exclusão de
determinados blocos, pode gerar futuramente a impossibilidade do licenciamento ambiental
das áreas, causando severos prejuízos às empresas, como já aconteceu anteriormente12.
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Isso tudo se agrava ainda mais quando se verifica que a 17ª Rodada de Licitações
de blocos para exploração e produção de petróleo e gás natural na modalidade concessão
está marcada para o dia 07.10.2021, o que torna ainda mais urgente a presente medida.
Desse modo, uma vez presentes os requisitos autorizadores, o Partido Arguente
requer, em caráter liminar, a suspensão da eficácia do §2º, art. 6º da Resolução 17/2017
CNPE e arts. 26 e 27 da Portaria MME/MMA nº 198/2012 e, em consequência, da
Resolução Conjunta 2/2020/ANP;
Ainda, por conta da suspensão, em sede cautelar, que seja determinada a
suspensão da 17ª Rodada de Licitações de blocos para exploração e produção de petróleo e
gás natural na modalidade concessão até que sejam realizados as AAAS conforme determina
o art. 6º, §1º da Resolução nº 17/17 do CNPE.
Por derradeiro, cabe dizer que esta Corte já determinou obrigações de fazer a
outros Poderes em outras oportunidades, como bem registrou o ilustre Ministro Relator em
trecho da TPI na ADPF 756:
“Além do mais, o Supremo Tribunal Federal já entendeu, com esteio
na supremacia da dignidade da pessoa humana, que “é lícito ao
Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer,
consistente na promoção de medidas ou na execução de obras
emergenciais em estabelecimentos prisionais” (RE 592.581/RS, de
minha relatoria, grifei), de modo que não se poderia opor à decisão
judicial o argumento da reserva do possível ou o princípio da
separação dos poderes.
Isso porque, conforme pontuado pelo Ministro Celso de Mello, na
ADPF 45-MC/DF, não seria lícito ao Judiciário omitir-se “se e
quando os órgãos estatais competentes, por descumprirem os
encargos político- jurídicos que sobre eles incidem, vierem a
comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade
direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura
constitucional”.

IV. Os Pedidos
Ante o exposto, requer a Vossa Excelência:
a) Que diante da extrema urgência e o risco de grave lesão aos preceitos fundamentais
indicados, seja determinada a suspensão da eficácia do §2º, art. 6º da Resolução 17/2017
CNPE e arts. 26 e 27 (e parágrafos) da Portaria MME/MMA nº 198/2012 e, em
consequência, da Resolução Conjunta 2/2020/ANP;
b) Ainda, por conta da suspensão, em sede cautelar, que seja determinada a suspensão
da 17ª Rodada de Licitações de blocos para exploração e produção de petróleo e gás
natural na modalidade concessão até que sejam realizados as AAAS conforme
determina o art. 6º, §1º da Resolução nº 17/17 do CNPE;
c) Que determine a intimação do Exmo. Sr. Presidente da República, do Exmo. Sr. Ministro
do Meio Ambiente, do Exmo. Sr. Ministro de Minas e Energia, do Exmo. Sr. Presidente do
CNPE, do Exmo. Sr. Presidente do IBAMA, do Exmo. Sr. Presidente do ICMBio e do
Exmo. Sr. Presidente da Agência Nacional do Petróleo;
d) Que determine a intimação da Procuradoria-Geral da República e o Advogado Geral da
União;
e) Que julgue, ao final, julgue totalmente procedente a presente Arguição de
Descumprimento de Preceito Fundamental, para o fim de reconhecer a existência de lesão
ao preceito fundamental e se reconheça a incompatibilidade do §2º, art. 6º da Resolução
17/2017 CNPE e arts. 26 e 27 (e parágrafos) da Portaria MME/MMA nº 198/2012 e,
em consequência, da Resolução Conjunta 2/2020/ANP com os artigos 170, VI e
225/CRFB;
f) Que seja determinado, em definitivo, que o Governo Federal somente realize novas
rodadas de licitações de blocos para exploração e produção de petróleo e gás natural
na modalidade concessão se forem realizadas as AAAS conforme determina o art. 6º,
§1º da Resolução nº 17/17 do CNPE;
g) Que realize todas as publicações e intimações em nome dos advogados LUIZ CARLOS
ORMAY JÚNIOR, OAB/DF 62.683, RAFAEL ECHEVERRIA LOPES, OAB/DF
62.686 e MOARA SILVA VAZ DE LIMA, OAB/DF 41.835, todos com escritório na SHS
Q 6 Conjunto A, Sala 316 – Bloco C, Complexo Brasil 21, Brasília – DF,
contato@lopesormayjr.adv.br, sob pena de nulidade.

Termos em que,
Pede deferimento.
Brasília – DF, 05 de outubro de 2021.
LUIZ CARLOS ORMAY JÚNIOR
OAB/DF 62.863
(Assinado Digitalmente)
RAFAEL ECHEVERRIA LOPES
OAB/DF 62.686
MOARA SILVA VAZ DE LIMA
OAB/DF 41.835

