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Exmo. Sr. Juiz Federal, 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio do procurador da República

signatário, manifesta-se nos termos seguintes.

I. Validade da prova documental coletada no PIC 1.22.024.000037/2017-01.

Em outubro de 2018, o MPF, após realizar investigação, apresentou uma carta de

renomado especialista norte-americano, de renome mundial em liquefação, na qual se

dizia, ainda em 2014, que as estruturas da Barragem de Fundão, da Samarco, corriam

risco  de  liquefação (fenômeno  que,  hoje,  sabemos  todos,  veio  a  ser  considerado

cientificamente a causa do maior desastre ambiental brasileiro). 

Esse  documento,  de  inegável  importância  para  que  os  órgãos  de  controle

ambiental e de segurança de barragens conhecessem melhor a estrutura de Fundão, não

era,  até  então,  de  conhecimento  das  autoridades  brasileiras.  Para  a  obtenção  do

documento (ocultado pela Samarco das autoridades brasileiras), o Ministério Público

Federal  instaurou  regularmente  uma  investigação  que  o  levasse  à  prova  de  várias

infrações  penais.  Nesse  contexto  nasceu  o  Procedimento  Investigatório  Criminal  nº

1.22.024.000037/2017-01 (doravante chamado PIC).
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Ao ser  cientificada  da  existência  do  documento  e  sobre  ele  se  manifestar,  a

Samarco, a Vale e os demais réus não lhe contestaram o conteúdo. Não negaram que

de  fato  foram  informados  em  novembro  de  2014  sobre  a  suscetibilidade  de

liquefação (e consequente rompimento) da Barragem de Fundão. 

No entanto, a Samarco a Vale e outros réus alegam suposta ilegalidade do PIC

conduzido pelo Ministério Público Federal.  Defendem, em síntese, que: a) não seria

possível a instauração de investigação relacionada a fato já discutido em ação penal em

curso; b) não seria possível a realização de contato informal com Peter Robertson por

meio virtual; c) não seria possível a realização de uma investigação sigilosa, sem o crivo

do  contraditório;  d)  não  seria  possível  a  realização  de  perícia  do  próprio  MPF no

documento.

A esse respeito, o MPF faz as seguintes ponderações:

1. O MPF tomou conhecimento, meses após o oferecimento da denúncia, já

em  2017,  de  notícias  da  existência  de  documentos  possivelmente  relevantes  sobre

infrações  penais  praticadas  pela  Samarco  e,  por  dever  de  ofício,  instaurou  o

Procedimento Investigatório Criminal 1.22.024.000037/2017-01.

2. Instaurado o procedimento em março de 2017, somente em agosto de

2017 houve êxito no retorno do contato de Peter Robertson, o qual, voluntariamente,

confirmou a existência da prova e forneceu cópia, tudo em meio virtual. Confirmada a

existência da prova, o MPF buscou compreender o seu conteúdo. Após a tradução do

inglês  para o português,  o  MPF solicitou que seus  experts lessem os  documentos  e

explicassem o seu significado, já que a linguagem técnica não é de fácil compreensão

para leigos.

3. No final de fevereiro de 2018, foi concluída a análise de conteúdo (daí a

confecção de um laudo técnico), ocasião em que o titular da ação penal se convenceu da

relevância da prova de que se tinha notícia.
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4. Nos meses de março e abril de 2018, convencido da pertinência da prova

a justificar a prática de onerosos atos de cooperação internacional, o MPF entabulou

medidas previstas em tratados internacionais para a coleta do documento nos Estados

Unidos da América.

5. Em  18/07/2018,  aportou  na  Procuradoria  da  República  o  ofício  do

Ministério da Justiça encaminhando o documento coletado junto às autoridades rogadas.

Em seguida, foram feitas outras traduções de documentos vindos dos EUA. Concluídas

as traduções e reanalisado todo o caso, o MPF concluiu que a prova deveria ter por

destino a ação penal já em curso, razão pela qual requereu sua juntada aos autos no

início de outubro de 2018.

6. Não procede, portanto, a alegação de que o documento não poderia ser

colhido  em  investigação  posterior  à  denúncia.  Não  se  tinha  notícia,  quando  do

oferecimento da denúncia, da existência de trabalhos do Prof. Peter Robertson – uma

das maiores autoridades mundiais em matéria de liquefação (nada menos que a causa de

rompimento da Barragem de Fundão) para a Samarco. 

7. O fato  que chegou ao conhecimento  do Ministério  Público  Federal  –

notícia de prova relevante para a persecução de crimes de elevada gravidade – somente

poderia  ser averiguado  mediante  a  instauração  de  investigação própria,  a  qual

poderia descortinar não apenas prova relevante, mas eventualmente o envolvimento de

outras pessoas. 

8. Não se sabia, quando da instauração da investigação criminal, qual seria

a relevância dos noticiados estudos de Peter Robertson e quais implicações eles teriam,

se ensejariam o apenas robustecimento de ação penal em curso, se revelariam o

envolvimento de outras pessoas para aditamento de denúncia, se justificariam o

oferecimento  de  outras  ações  penais  ou  até  mesmo  se  descortinariam  atos  de

ocultação de provas que, de resto, poderiam, hipoteticamente, embasar eventual

pedido de prisão preventiva de ex-dirigentes da mineradora, tendo em vista que,
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malgrado o discurso da Samarco de colaboração com as apurações do desastre1,

em  nenhum  momento  das  extensas  apurações  foi  possível  verificar  que  as

autoridades  brasileiras  –  especialmente  os  órgãos  ambientais  e  minerários  –

tiveram conhecimento do trabalho de Peter Robertson. Somente uma investigação

poderia desvelar sua pertinência ou não. 

9. De  outro  lado,  tendo  conhecimento  de  prova  relevante,  o  Ministério

Público Federal tem o  dever de buscá-la, o que, decerto, enseja a instauração de um

procedimento formal.  A obtenção de documentos não é ato investigatório sujeito a

reserva de jurisdição.  Não cuidou o PIC 37/2017-01 de interceptação de fluxo de

comunicações telefônicas ou telemáticas, de compartilhamento de dados bancários, de

ingresso  domiciliar  sem consentimento  do  morador,  etc.  No  caso  do  PIC  37/2017,

cuidou-se de prova documental colhida por uma requisição feita pelo MPF por meio de

cooperação internacional, já que a fonte primária da prova, o documento, estava fora do

Brasil.

10. O  Ministério  Público  Federal  pode,  por  autoridade  própria,  colher

documentos que repute pertinentes para os processos judiciais em que atue. A prova

colhida no PIC 37/2017 – uma prova documental – pode ser obtida diretamente pelo

titular da ação penal, dentro de um sistema constitucional marcadamente acusatório

(art. 129, I, CR/88).

11. Logo, é descabida a alegação de que a obtenção da prova documental

deve se dar por decisão judicial pelo simples fato de já haver ação penal em curso, seja

porque as  partes  podem juntar documentos novos  a  qualquer tempo (art.  231,

CPP),  seja porque não se sabia se a prova poderia resultar no oferecimento de

outras denúncias ou até mesmo de medidas cautelares, seja também porque, num

sistema não inquisitivo, não é tarefa precípua do Poder Judiciário buscar provas (o que

somente faz de maneira excepcional e complementar).

12. A impertinência da utilização da via judicial para a prática de atos que

1 http://www.brasilmineral.com.br/noticias/pedido-de-pris%C3%A3o-%C3%A9-%E2%80%9Cequ%C3%ADvoco
%E2%80%9D-para-samarco
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prescindem de intervenção judicial  é  corriqueiramente salientada por  esse Juízo nas

hipóteses em que as partes formulam pedidos de expedição de ofícios e requisições

judiciais para obtenção de documentos, sem que haja qualquer notícia de impedimento

ou dificuldade à obtenção desses mesmos documentos extrajudicialmente.

13. Os poderes de investigação e de requisição do Ministério Público Federal

não  deixam de  existir  quando  um fato  criminoso  é  levado  ao  Poder  Judiciário.  As

diligências  investigatórias  e  as  requisições  ministeriais  são  reguladas  pelo  art.  8º,

incisos IV e V, da LC 75/932, que condiciona o uso desse instrumento à finalidade de

que seja ele destinado a instruir “procedimentos de sua competência”. 

14. A realização de diligências investigativas pode ser feita mesmo quando já

exista  ação  penal  em  curso.  Bem  verdade,  até  as  mais  invasivas  medidas

investigativas podem ser realizadas para aparelhar ação penal em curso, a exemplo

da  interceptação  do  fluxo  das  comunicações  telefônicas  e  telemáticas,  conforme

expressa previsão do  art. 1º, da Lei 9.296/963.  Também a dicção do  art. 8º da Lei

9.296/964,  ao  prever  a  tramitação  da  cautelar  de  interceptação  em autos  apartados,

refere-se à sua separação do inquérito “ou do processo criminal”, donde se extrai a

expressa possibilidade, prevista pelo legislador, de medidas investigativas no curso da

instrução processual. 

15. Até mesmo a Lei 12.850/2013 prevê, em seu art. 3º5, a possibilidade de

utilização  de  seus  sofisticados  meios  de  obtenção  de  prova  (colaboração  premiada,

2 Art. 8º Para o exercício de suas atribuições, o Ministério Público da União poderá, nos procedimentos de sua competência: I -
notificar testemunhas e requisitar sua condução coercitiva, no caso de ausência injustificada; (...) IV - requisitar informações e
documentos a entidades privadas; V - realizar inspeções e diligências investigatórias; 

3 Art.  1º  A interceptação  de  comunicações telefônicas,  de  qualquer  natureza,  para prova  em investigação  criminal  e  em
instrução processual penal, observará o disposto nesta Lei e dependerá de ordem do juiz competente da ação principal, sob
segredo de justiça. 

4 Art. 8° A interceptação de comunicação telefônica, de qualquer natureza, ocorrerá em autos apartados, apensados aos autos do
inquérito policial ou do processo criminal,  preservando-se o sigilo  das diligências,  gravações e transcrições respectivas.
Parágrafo único. A apensação somente poderá ser realizada imediatamente antes do relatório da autoridade, quando se tratar de
inquérito policial (Código de Processo Penal, art.10, § 1°) ou na conclusão do processo ao juiz para o despacho decorrente do
disposto nos arts. 407, 502 ou 538 do Código de Processo Penal. 

5 Art. 3o  Em qualquer fase da persecução penal, serão permitidos, sem prejuízo de outros já previstos em lei, os seguintes meios
de obtenção da prova: I - colaboração premiada; II - captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos; III -
ação controlada; IV - acesso a registros de ligações telefônicas e telemáticas, a dados cadastrais constantes de bancos de dados
públicos ou privados e a informações eleitorais ou comerciais; V - interceptação de comunicações telefônicas e telemáticas, nos
termos da legislação específica; VI - afastamento dos sigilos financeiro, bancário e fiscal, nos termos da legislação específica;
VII - infiltração, por policiais, em atividade de investigação, na forma do art. 11; VIII - cooperação entre instituições e órgãos
federais,  distritais,  estaduais  e municipais  na  busca de provas e informações de interesse  da  investigação ou da  instrução
criminal.
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captação  ambiental,  ação  controlada,  interceptação  telemática,  infiltração,  etc.)  “em

qualquer fase da persecução penal”.

16. Portanto,  se  até  mesmo as  medidas  mais  invasivas  podem ocorrer  no

curso do próprio processo (se houver fundamento para tanto, obviamente), é evidente

que  a  singela  coleta  não  forçada de  um  documento  (ato  que  não  depende  de

autorização judicial) pode ser feita no curso do processo penal, pelos meios que

ordinariamente se aplicam a tais casos.

17. O PIC nº 1.22.024.000037/2017-01 tramitou sob sigilo porque entre sua

instauração e sua finalização a coleta da prova esteve em andamento. É evidente que,

nos  termos  da  Súmula  Vinculante  14  do  STF,  a  existência  de  uma  diligência  em

andamento, se vier a ser conhecida pela pessoa investigada, pode frustrar o objetivo da

investigação.

18. Tão logo coletada a prova, e não havendo mais razões que justificassem

o sigilo em face de terceiros,  o MPF determinou o levantamento do sigilo. De toda

sorte,  informações plasmadas nos autos que não revelem diligências em andamento,

podem ser acessadas pelas defesas,  se assim requererem, mesmo que a investigação

tramite sob sigilo. O fato de tramitar sob sigilo não significa ilegalidade, portanto. No

presente caso, de toda sorte, com o encerramento da diligência encerrou-se a própria

investigação, seguida da juntada do documento aos autos para conhecimento das partes

e desse Juízo.

19. A necessidade de sigilo para a captura do documento era evidente.

20.  Chegou ao conhecimento do MPF o envolvimento da Samarco com uma

das  maiores  autoridades  internacionais  em  liquefação.  A despeito  das  profundas  e

múltiplas investigações, não se detectou que a Samarco tenha levado ao conhecimento

das  autoridades  ambientais  e  minerárias  a  abalizada  opinião  de  um profissional  de

tamanha expertise, nem antes nem depois do rompimento da Barragem de Fundão. 
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21. Se Peter Robertson é um grande especialista em liquefação e a ele foi

solicitada  opinião  sobre  a  estrutura  de  Fundão  em  relação  ao  assunto,  é  razoável

concluir que o tema – liquefação – era objeto de preocupação relevante pela Samarco.

Nem por isso, contudo, a mineradora compartilhou essa preocupação com os órgãos de

controle. 

22. As  alegações,  por  parte  da  Samarco,  de  absoluto  desconhecimento

quanto ao risco de que suas estruturas viessem a ruir perdem ainda mais a força quando

se tem em mente a própria mineradora,  um ano antes, solicita e obtém informações

técnicas de renomada autoridade intelectual sobre liquefação (o principal risco para uma

barragem). 

23. Por  ser  uma  questão  inédita  no  caso  criminal,  e  diante  dos

indicativos de que a Samarco omitira esses trabalhos nos diversos documentos e

informações das autoridades brasileiras,  o MPF instaurou investigação e tentou

obter contato com o renomado professor, a fim de se confirmar a existência desse

trabalho. Confirmada a existência, procedeu-se à análise de seu conteúdo, que precisou

de passar por uma leitura da perícia do MPF, já que, para leigos, a informação era pouco

inteligível.  Confirmada  a  pertinência  das  informações,  procedeu-se  à  coleta  do

documento nos Estados Unidos da América, por meio de cooperação internacional. 

24. Todo o  iter procedimental investigativo demandou tempo e cautela.  O

MPF  tinha  razões  fundadas  para  crer  que  haveria  risco  de  frustração  da

investigação caso a Samarco e a Vale tivessem conhecimento de tentativas do MPF

de capturar o documento em poder de terceiro, já que as mineradoras omitiram

essa  relevante  informação  dos  órgãos  de  fiscalização  e  das  autoridades  que

trabalharam nas apurações administrativas, civis e criminais.

25. As  empresas  rés  se  comportam  perante  as  autoridades  e  a  própria

sociedade como dedicadas à colaboração e aos esclarecimentos necessários. O discurso

não se mostrou compatível com as constatações. 
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26. É importante não esquecer que a apresentação de  meias verdades por

parte  das  mineradoras  não é  fato  inédito  no  Caso Samarco.  A Vale,  por exemplo,

procurou revelar apenas a parcela de realidade que lhe era conveniente quando

anunciou,  logo  no  início  das  investigações,  que  a  lama  por ela  depositada  em

Fundão corresponderia a apenas 5%6, ao passo que as perícias indicaram que o

montante era superior ao quíntuplo do montante por ela informado – isto é, 27%

de toda a lama depositada entre 2008 e 2015. Sabemos todos, a disposição de rejeitos

em Fundão, além de ocorrer em patamares muito superiores àqueles informados por

ocasião da tragédia, era deliberadamente omitida dos órgãos de fiscalização.

27. O intento de esconder essas informações do DNPM, por exemplo,  foi

clara e detalhadamente demonstrado por servidor da autarquia minerária quando narrou

a esse Juízo as dificuldades e óbices gerados por funcionários da Vale para obtenção de

informações que a mineradora era obrigada a apresentar imediatamente.

28. Desta forma, a omissão de informações necessárias aos esclarecimentos

da maior tragédia ambiental brasileira não foi ato isolado. 

29. Também na recente investigação do MPF foi possível constatar que a

SAMARCO  omitiu  seu  envolvimento  e  trabalho  com  um  importante  estudioso  do

fenômeno  da  liquefação,  o  qual  apontou,  ainda  em  novembro  de  2014,  para  a

possibilidade de liquefação das estruturas de Fundão, porquanto alteadas sobre a lama.

Como  a  própria  mineradora  ocultou  as  evidências  de  alertas  do  rompimento,

coube ao Ministério Público Federal procurá-las.

30. Assim, não procede a argumentação da Samarco de que os documentos

colhidos no PIC 37/2017-01 “eram alcançáveis pelo PIC n. 1.22.000.003490/2015-78

[investigação  que  deu  lastro  à  denúncia]”  (fl.  12.805).  A Samarco,  por  ganância

corporativa,  cometeu a maior atrocidade ambiental da história brasileira e não

poderia se beneficiar de sua própria torpeza, isto é, do fato de ter ocultado das

autoridades (entre outras coisas) importante apontamento de renomado professor

6 https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/11/1710707-mina-da-vale-que-enviava-lama-para-barragem-tem-clima-de-
apreensao.shtml
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a respeito da liquefação em Fundão.

31. Tudo  isso  levou  o  MPF  a  crer  na  necessidade  de  instauração  de

investigação sigilosa, mesmo após o oferecimento da denúncia, até mesmo porque não

seria possível estabelecer, de antemão, se dela resultaria apenas a complementação de

ação  penal  já  existente,  se  redundaria  no  oferecimento  de  denúncias  contra  outras

pessoas, se indicaria a prática de outros crimes ou até mesmo a formulação de pedidos

de prisão preventiva, busca e apreensão, etc.

32. É francamente improcedente a argumentação de que o MPF não poderia

produzir prova pericial. Essa tarefa decorre do art. 8º, incisos III e V, da LC 75/93 e

está regulamentada no art. 7º, II, da Res. 181/2017, do CNMP7.

33. De qualquer sorte, o laudo produzido no PIC 37/2017 tinha por evidente

finalidade esclarecer o conteúdo de duas cartas, já que o linguajar técnico tornava seus

dizeres  pouco  inteligíveis  para  leigos.  Era  preciso  compreender  a  relevância  do

documento  para  decidir,  o  titular  da  ação  penal,  pela  conveniência  de  se  entabular

onerosos atos de cooperação internacional a partir daquele momento.

34. O  MPF  não  pretende  que  seus  próprios  técnicos  ou  que  o  Peter

Robertson funcionem como peritos do juízo de prova técnica simplificada (art. 464,

§2º, do CPC). A figura da prova técnica simplificada é tratada no CPC dentro do artigo

que cuida da prova pericial. A prova colhida pelo Ministério Público Federal foi uma

prova documental. 

35. Nada impede que as defesas providenciem, às suas expensas, análises

técnicas sobre o conteúdo das cartas de Peter Robertson e as juntem aos autos, também

com fincas no  art.  231, do CPP.  O proceder  do MPF não violou,  portanto,  nem a

paridade de armas nem o contraditório, já que as defesas podem se pronunciar sobre o

documento e, inclusive, juntar análises técnicas feitas por seus próprios experts.

7 Art.   7º   O   membro   do   Ministério   Público,   observadas   as   hipóteses   de   reserva constitucional de jurisdição e sem
prejuízo de outras providências inerentes a sua atribuição funcional, poderá: (Redação dada pela Resolução n° 183, de 24 de
janeiro  de  2018)  I  –  fazer  ou  determinar  vistorias,  inspeções  e  quaisquer  outras  diligências,  inclusive  em organizações
militares; II – requisitar informações, exames, perícias e documentos de autoridades, órgãos e entidades da Administração
Pública direta e indireta, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; 
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36. De  outro  lado,  não  procedem  os  argumentos  defensivos  de  que  os

contatos  ocorridos  com  Peter  Robertson  –  anteriores  à  cooperação  internacional  –

invalidariam a prova. 

37. Há um enorme equívoco quando se diz  que o MPF, por  meio desses

contatos,  produziu  “prova  no  exterior”,  ou  que  violou  “a  ordem  jurídica  norte

americana”.  O  MPF  não  praticou  atos  no  território  dos  Estados  Unidos  da

América. Os contatos feitos com Peter Robertson se deram pela internet, sendo que

o MPF estava no Brasil e não praticou nenhum ato em solo estadunidense. O MPF,

agindo  no  Brasil,  apenas  conversou  com  Peter  Robertson  em  ambiente  virtual e

obteve,  sem a prática de nenhum ato de império, cópia de um documento, também

em meio virtual. O renomado professor, embora com domicílio nos EUA, teve contato

apenas virtual com o MPF, quando poderia estar em qualquer lugar do mundo (nos

EUA, na Austrália, no Reino Unido, no Chade, em águas internacionais, ou mesmo no

Brasil). 

38. A investigação criminal pelo Ministério Público, no Brasil, é orientada

pela  desburocratização (art. 1º, da Res. 181/2017 do CNMP8). Seria dispendioso e

ineficiente instar a autoridade central dos EUA para a obtenção de um documento cuja

existência e conteúdo não saberia precisar o órgão solicitante (MPF). 

39. Ademais, a prova documental colhida não foi abordada pelo Ministério

Público Federal nas perguntas, não havendo, portanto, prejuízo pelo fato de as defesas

não conhecerem a investigação que estava em andamento. 

II.  Ausência  de  prescrição  intercorrente  em  relação  aos  crimes  cometidos  por

pessoas jurídicas. Inaplicabilidade do prazo de 2 anos.

Alegam Vale e Samarco que, passados 2 anos do recebimento da denúncia, teria

havido prescrição dos crimes ambientais imputados às pessoas jurídicas. Sustentam, em

8 Art. 1º O procedimento  investigatório criminal é instrumento sumário e desburocratizado de natureza administrativa e
investigatória, instaurado e presidido pelo membro do Ministério Público com atribuição criminal, e terá como finalidade apurar
a ocorrência de infrações penais de iniciativa pública, servindo como preparação e embasamento para o juízo de propositura, ou
não, da respectiva ação penal. 
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síntese, que seria aplicável o lapso de 2 anos previsto no art. 114, I, do CP.

A aplicação do art. 114, I, do CP, não se sustenta. A norma foi destinada a regular

a prescrição para crimes punidos  exclusivamente com multa, como se depreende de

qualquer interpretação que se pretenda dar ao mencionado dispositivo legal.

As penas aplicáveis às pessoas jurídicas, conforme disciplina do art. 21 c/c art. 23

são, “isolada, cumulativa ou alternativamente”: (i) multa; (ii) prestação de serviços à

comunidade; (iii) suspensão parcial ou total das atividades; (iv) interdição temporária de

estabelecimento, obra ou atividade; (v) proibição de contratar com o Poder Público, bem

como dele obter subsídios, subvenções ou doações.

Já a norma do art. 114, I, CP, incide quando a única pena cominada ou aplicada for

de multa. Assim, no plano abstrato, tem-se que as pessoas jurídicas rés estão sujeitas a

várias  penas,  entre  elas  a  de  multa.  No plano  concreto,  é  indiscutível  que  os  mais

avassaladores  e  perniciosos  crimes  ambientais  corporativos  cometidos  por  Vale,

Samarco  e  BHP não  serão  punidos  apenas  com  multa,  mormente  considerando  a

incidência de diversas agravantes e causas de aumento.

A jurisprudência atual é tranquila quanto à não incidência do art. 114, I, do CP,

para regular abstratamente a  prescrição de crimes ambientais  praticados por pessoas

jurídicas, dada a possibilidade (que no presente caso significa praticamente uma certeza)

de aplicação de penas distintas da de multa. 

Eis o julgado do STF, de 2016:

Agravo  regimental  em  recurso  extraordinário  com  agravo.  2.  Direito  Penal.  3.  Prescrição.
Alegação  de  aplicação  às  pessoas  jurídicas  do  lapso  previsto  no  inciso  I  do  art.  114  do  CP
(prescrição da pena de multa). 4. Incidência das súmulas 282 e 356. 5. Ofensa indireta ao texto
constitucional. 5. Súmula 279. 6. Não configurada a ocorrência de prescrição em relação ao crime
imputado. 7. Nos crimes ambientais, às pessoas jurídicas aplicam-se as sanções penais isolada,
cumulativa  ou  alternativamente,  somente  as  penas  de  multa,  restritivas  de  direitos  e
prestação de serviços à comunidade (art.  21 da Lei 9.605/98).  No caso, os parâmetros de
aferição de prazos prescricionais são disciplinados pelo Código Penal. Nos termos do art.
109, caput e parágrafo único, do Código Penal, antes de transitar em julgado a sentença
final, aplica-se, às penas restritivas de direito, o mesmo prazo previsto para as privativas de
liberdade, regulada pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime. O crime

11
Procuradoria da República no Município de Viçosa

Rua dos Estudantes n. 75 – Bairro: Centro – CEP: 36.570-000
Telefone: (31) 3899-8400 – Viçosa/MG



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

FORÇA-TAREFA RIO DOCE

PROCESSO 2725-15.2016.4.01.3822

do art. 54, § 1º, da Lei 9.605/98 – o qual estabelece pena de detenção de seis meses a um ano,
e multa – prescreve em 4 anos (CP, art. 109, V). Não ocorrência do prazo de 4 anos entre a
data dos fatos e o recebimento da denúncia. Prescrição não caracterizada . Não se afasta o
lapso prescricional de 2 anos, se a pena cominada à pessoa jurídica for, isoladamente, de multa
(inciso I, art. 114, do CP). 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9.
Agravo  regimental  a  que  se  nega  provimento.
(ARE  944034  AgR,  Relator(a):  Min.  GILMAR  MENDES,  Segunda  Turma,  julgado  em
30/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-223 DIVULG 19-10-2016 PUBLIC 20-10-2016) 

Eis julgados do STJ, de 2018 e 2017:

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  EM  MANDADO  DE  SEGURANÇA.  CRIME
AMBIENTAL. PESSOA JURÍDICA. PRAZO PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA
DO  CÓDIGO  PENAL.  SENTENÇA NÃO  PROLATADA.  PRESCRIÇÃO  EM  ABSTRATO.
PENA MÁXIMA ABSTRATAMENTE  COMINADA.  ART.  109,  PARÁGRAFO  ÚNICO,  DO
CÓDIGO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Não prolatada a sentença, ou seja, inexistindo pena em concreto, a prescrição se regula pela
pena máxima em abstrato prevista para o delito.
2. Omissa a lei ambiental acerca dos prazos prescricionais aplicáveis aos crimes cometidos por
pessoas  jurídicas,  a  teor  do  art.  79 do  referido  diploma legal,  aplicam-se subsidiariamente  as
disposições do Código Penal e do Código de Processo Penal.
3. Dispõe o art. 21, § 3º, da Lei n. 9.605/98, que às pessoas jurídicas serão aplicáveis isolada,
cumulativa ou alternativamente as penas de multa,  de restrição de direitos ou de prestação de
serviços à comunidade.
4. Podendo, portanto, no caso dos crimes ambientais, além da pena de multa, ser aplicada
cumulativamente medida restritiva de direitos, para o cômputo do prazo prescricional em
abstrato, deve-se levar em consideração a disposição do art. 109, parágrafo único, do Código
Penal, segundo a qual antes de transitar em julgado a sentença final, aplicam-se às penas
restritivas de direito o mesmo prazo previsto para as privativas de liberdade.
5. Agravo regimental improvido.
(AgRg  no  RMS 56.158/PA,  Rel.  Ministro  NEFI  CORDEIRO,  SEXTA TURMA,  julgado  em
19/06/2018, DJe 29/06/2018)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. PESSOA JURÍDICA.
DELITOS PREVISTOS NA LEI N. 9.605/98. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS.
PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  À  COMUNIDADE.  PRESCRIÇÃO.  APLICAÇÃO
SUBSIDIÁRIA DOS  ARTS.  43,  IV  E  109,  PARÁGRAFO  ÚNICO,  DO  CÓDIGO  PENAL.
INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1.  Nos  crimes  ambientais,  aplicada  a  pena  restritiva  de  direito  às  pessoas  jurídicas,  os
parâmetros  de  aferição  de  prazos  prescricionais  a  serem  considerados  devem  ser  os
disciplinados pelo Código Penal.
2. Com fulcro no art. 109, do Código Penal, antes de transitar em julgado a sentença final,
aplica-se,  às  penas  restritivas  de  direito,  o  mesmo prazo  previsto  para  as  privativas  de
liberdade.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1589299/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado
em 23/05/2017, DJe 07/06/2017)

Portanto,  os  julgados  mencionados  nas  defesas  não  refletem  posicionamento

dominante  e  estão  contrários  ao  entendimento  do  Supremo  Tribunal  Federal  e  do
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Superior Tribunal de Justiça9.

III. Requerimentos

Fundado  nas  razões  expostas  acima  a  rejeição  dos  pedidos  de  decretação  de

nulidade do PIC 37/2017 e de prescrição dos crimes das pessoas jurídicas, pugnando

pelo prosseguimento do feito.

No mais,  requer novamente o reagendamento das audiências.  O andamento da

ação penal não há de ficar obstruído pela pendência de julgamentos de habeas corpus, já

que  eventual  alteração  de  rito  (em  relação  a  alguns  réus)  não  invalida  atos

instrutórios (art. 567, CPP).

Viçosa/MG, 7 de janeiro de 2019.

GUSTAVO HENRIQUE OLIVEIRA

PROCURADOR DA REPÚBLICA

9 O precedente invocado pela Vale (1943-23.2010.4.01.3303/BA), além de superado pela jurisprudência dos tribunais superiores,
não se aplicaria ao presente caso. No caso mencionado, a pessoa física fora condenada ao cumprimento de pena de 8 meses e a
pessoa jurídica ao cumprimento de pena de 3 anos de rescrição de direitos. Aplicando-se a pena concreta da pessoa física, e
tendo em conta que o fato era anterior à Lei 12.234/2010, chegou-se à prescrição intercorrente com base na pena em concreto e
na incidência da prescrição da pena privativa de liberdade aplicada à pessoa física (estendendo-a à pessoa jurídica). Não foi
ponto decisivo, naquele julgamento, o art. 114, I, do CP, embora ele conste na fundamentação do voto relator.
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