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EXCELENTÍSSIMA JUÍZA FEDERAL DA 2ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 

CÁCERES/MT 

 

URGENTE 

 

IPL 1000388-44.2021.4.01.3601 

 

 

 O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, com fulcro no art. 129, I e IX da CRFB e art. 6º, 

XIX, “b” da LC 75/93, requer 

 

PRISÃO PREVENTIVA 

(art. 312, CPP) 

 

 de 

 

IVAN ROGÉRIO ROMA, XXXXXX 

 

 pelos fatos e fundamentos jurídicos a seguir 

 

 

I. DOS FATOS 

 

1. Em 15 de janeiro de 2021 aportou na Procuradoria da República em Cáceres/MT representação 

firmada por diversas associações protetoras dos direitos indígenas, reportando gravíssimo dano 
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ambiental no Rio Tarumã, que privou comunidades indígenas Chiquitanas na Terra Indígena 

declarada Portal do Encantado do acesso à água, notadamente aqueles residentes na aldeia 

Alcorizal. 

 

2. O fato foi repercutido na mídia: 

 

https://www.rdnews.com.br/judiciario/indigenas-denunciam-poluicao-em-rio-

causada-por-garimpo-ilegal-na-fronteira/139239 

 

https://g1.globo.com/mt/mato-grosso/noticia/2021/01/20/povo-chiquitano-

denuncia-crime-ambiental-em-area-de-preservacao-permanente-em-mt.ghtml 

 

3. Houve, também, uma live denunciando o problema: 

 

https://youtu.be/HmX_V5O7RdI 
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4. Conforme narrado na representação (grifos nossos): 

 

 Em 10/01/21, indígenas da etnia Chiquitano recorreram às redes de apoio 

voltadas à proteção e defesa dos direitos humanos informando sobre a situação em 

que se encontra o Rio Tarumã. Os relatos apresentaram um cenário bastante 

preocupante em relação ao principal rio de uso de diversas aldeias chiquitanas na 

TI Portal do Encantado, principalmente a Aldeia Acorizal. O XXXX, por 

exemplo, em reunião com esta rede de apoio, narrou que o Rio Tarumã se encontra 

com pouquíssima água e que, além de barrenta, está muito abaixo do que se 

encontraria normalmente. Desde o dia 08 de dezembro, com as chuvas, notaram 

que havia muito barro na água, atribuíram esse fato às chuvas, fato corriqueiro 

nesse período, mas ela continuou suja mesmo sem chover. 

 

 Buscaram informações entre os vizinhos próximos às aldeias e souberam que 

havia pessoas mexendo no leito do rio próximo à nascente. Como se sabe, o Rio 

Tarumã é formado por vários outros corpos hídricos menores, porém não puderam 

ir até a mina d’água para averiguar por questões de insegurança quanto a 

adentrar essa área. Desta forma, inferiu-se que alguns desses córregos, tributários 

do Tarumã, foram represados (talvez para garimpo). 

 

 Em resumo: além de suja a água está muito abaixo dos níveis considerados 

normais para os Chiquitanos e já chegou a secar a jusante de algumas pontes na 

BR-265, considerando, portanto, a situação bastante crítica. Inclusive, no sentido 

que o mesmo rio serve também a diversas comunidades bolivianas, pois, ao sair 
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da Terra Indígena Portal do Encantado, logo adentra à Bolívia. 

 

 

5. Assim sendo, em 27 de janeiro de 2021 o MPF requereu a instauração de Inquérito Policial 

para apuração dos fatos, tendo sido atendido em 23 de fevereiro de 2021, com o IPL 2021.0006547 

(ePol) / 1000388-44.2021.4.01.3601 (PJe). 

 

6. No bojo desse IPL foram juntados o Relatório Técnico 012/4ªCIAPMPA/BPMPA/2021, de 2 

de fevereiro de 2021, e o Auto de Infração da SEMA/MT de nº 21203048, cuja ciência pessoal de 

IVAN ROGÉRIO ROMA se deu em 4 de fevereiro de 2021. 

 

7. Tais documentos, produzidos pela Polícia Militar Ambiental e pela SEMA/MT 

respectivamente, evidenciaram diversos ilícitos ambientais como desmatamento, uso do fogo,  

depósito de estéreos em lascas de madeira, construção de ponte sobre o rio Tarumã e aterramento 

em área de preservação permanente para a passagem de veículos. 

 

8. Importante destacar o vínculo direto entre a obra irregular e a diminuição do fluxo do Rio 
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Tarumã em prejuízo dos indígenas, uma vez que a fiscalização partiu justamente da aldeia para 

verificar, ao longo do rio, a origem do problema. Neste sentido (grifos nossos): 

 

 Diante das informações colhidas na Aldeia Indígena Acorizal, a GU PMPA 

deslocou em sentido às propriedades que dão acesso às margens do rio 

Tarumã. Que ao chegar na fazenda Barreiro, fomos recebidos pelo sr. XXXX que, 

ao indagar se o mesmo conhecia a fazenda do sr. Ivan, respondeu que sim e 

informou o local de entrada, mas que a porteira se encontrava com cadeado e que 

apenas o proprietário possuía as chaves. 

 

 Com as informações, a guarnição deu sequência na fiscalização com a finalidade 

de encontrar a propriedade do Sr. Ivan, deslocando até a estrada que dá acesso à 

propriedade. No caminho encontramos o sr. XXXXX, vizinho de propriedade do 

sr. Ivan, que informou o acesso à fazenda. Ao chegar na porteira da propriedade, a 

guarnição deparou com a mesma acorrentada e com cadeado, onde essa GU PMPA 

fez buscas pelo local próximo encontrando a chave no pé de uma árvore próximo a 

porteira. 

 

 Ao adentrar a propriedade a GU PMPA se deparou com um desmate e ao chegar 

em uma antiga sede, onde se encontrava o Sr. Lindomar de Carvalho da Silva 

CPF XXXXXX, lhe foi perguntado de quem era a propriedade, respondendo que 

era do Sr. Ivan Rogério Roma, que havia comprado recentemente a propriedade 

e que o mesmo reside em Porto Esperidião-MT. 

  

 Narrou que era funcionário da propriedade e estava administrando o serviço 
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realizado na fazenda. Diante do fato a GU PMPA solicitou que o Sr. Lindomar 

acompanhasse a guarnição em vistoria na propriedade. 

 

 (…) 

 

 Na vistoria “in loco” foi localizado, danificar fração em área de preservação 

permanente, área de APP, Margens do Rio Tarumã, em Área Indígena 

Xiquitanos. 
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9. Além disso, destaque-se a localização de maquinário pesado no local, indicando que o dano 

estava em pleno andamento, a despeito de não haver operadores naquele exato momento da 

fiscalização. 
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10.  Diante deste cenário catastrófico, o Parquet ajuizou a Ação Civil Pública 1000437-

85.2021.4.01.3601, visando à desobstrução do rio Tarumã. Entretanto, paralelamente à medida, é 

fundamental a segregação cautelar de IVAN ROGÉRIO ROMA, conforme será demonstrado. 

 

É o relatório. 

 

II. DA PRISÃO PREVENTIVA COM SEUS FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 

a) Fumus Comissi Delicti 

 

11. A prova da existência do crime (materialidade) e os indícios suficientes de autoria, que 

compõem o fumus comissi delicti (art. 312, CPP) foram devidamente expostos no tópico anterior, 

e têm por lastro o Relatório Técnico 012/4ªCIAPMPA/BPMPA/2021, de 2 de fevereiro de 2021, 

da Polícia Militar Ambiental, e o Auto de Infração da SEMA/MT de nº 21203048, notificado 

pessoalmente a IVAN ROGÉRIO ROMA em 4 de fevereiro de 2021. 
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12.  No tocante aos indícios suficientes de autoria, IVAN ROGÉRIO ROMA foi apontado 

por testemunhas como proprietário da área degradada, na qual se encontrava maquinário pesado 

(tratores e escavadeira), indicando que o dano fora causado recentemente, e não por atividades 

pretéritas. Além disso, Lindomar de Carvalho da Silva, que estava no local por ocasião da 

fiscalização “administrando o serviço realizado na fazenda”, implicou diretamente IVAN 

ROGÉRIO ROMA, ao apontar que ele havia “comprado recentemente a propriedade”. 

 

13.  Reforçando a autoria, destaque-se que IVAN ROGÉRIO ROMA não só tomou ciência 

pessoal do auto de infração lavrado pela SEMA-MT, como também foi nomeado, por meio de 

Lindomar de Carvalho da Silva, como fiel depositário do maquinário apreendido (Termo de 

Apreensão 21205025, de 13/01/2021), sendo-se de se esperar que, caso não tivesse relação alguma 

com o ilícito, valer-se-ia das medidas judiciais cabíveis para se desincumbir de tal ônus. 

 

14.  Quanto à prova da existência do crime (materialidade), sem prejuízo de melhor 

capitulação por ocasião da denúncia, além dos ilícitos da Lei 9.605/98, arts. 41, 60, 38 e 46, restou 

plenamente demonstrado aquele capitulado no art. 40 da Lei 9.605/98: 

 

Lei 9.605/98 Art. 40 Causar dano direto ou indireto às Unidades de Conservação e 

às áreas de que trata o art. 27 do Decreto nº 99.274, de 6 de junho de 1990, 

independentemente de sua localização: 

Pena - reclusão, de um a cinco anos. 

 

15.  Isso porque se trata de dano causado na zona de amortecimento (faixa de 10 km prevista no 

art. 27 do Decreto nº 99.274/90) do Parque Estadual Serra Santa Bárbara, Unidade de Conservação 

estadual criada pela Lei do Estado do Mato Grosso de nº 7.165, de 23 de agosto de 1.999. 
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16.  Neste sentido, as coordenadas indicadas no Relatório Técnico 

012/4ªCIAPMPA/BPMPA/2021 (-16º9’10,451”S -59º25’53,616”W) equivalem a -16.152917, -

59.431556, conforme conversão em http://www.dpi.inpe.br/calcula/ 

 

 

 

 

17.  Indicando-se tais coordenadas no Google Maps, verifica-se sua localização na zona de 

amortecimento do Parque Estadual Serra Santa Bárbara: 
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18.  E para não pairar qualquer dúvida, consulta em https://uc.socioambiental.org/mapa também 

demonstra que a área atingida encontra-se a menos de 10 km da referida Unidade de Conservação: 
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b) Atendimento das condições de admissibilidade da prisão preventiva 

 

19.  O legislador fez uma análise prévia do princípio da proporcionalidade e vedou a 

decretação da prisão preventiva para crimes pouco graves. No tocante à vedação do art. 313, I, 

homenageou o princípio da homogeneidade, é dizer, se ao final do processo o agente tiver direito 

a uma pena restritiva de direitos, não deve, em regra, ser preso durante o processo. São exceções 

ao referido princípio as situações de reincidência por crime doloso (art. 313, II), violência 

doméstica (art. 313, III) e dúvida sobre a identidade civil (art. 313, p. único). Vale ressaltar, 

também, que no caso de descumprimento de medida cautelar prévia não há que se considerar 

as condições de admissibilidade do art. 313 (art. 312, p. único). 

 

20.  No caso concreto, foi atendida a condição de admissibilidade do art. 313, I, CPP (crimes 

dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos), seja pelo 

somatório das penas previstas nos arts. 41 (quatro anos), 60 (seis meses), 38 (três anos) e 46 (um 
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ano) da Lei 9.605/98, seja pela pena máxima de 5 anos isoladamente considerada do delito do art. 

40 da Lei 9.605/98. 

 

c) Competência da Justiça Federal 

 

21.  Nos termos do art. 109, IV da CRFB88, a competência é federal, pois os crimes foram 

praticados em detrimento de bens e interesse da União. Neste sentido, destaque-se que os crimes 

ambientais apontados no Relatório Técnico 012/4ªCIAPMPA/BPMPA/2021, de 2 de fevereiro de 

2021, e no Auto de Infração da SEMA/MT de nº 21203048 (Lei 9.605/98, art. 41, art. 60, art. 38 e 

art. 46), ocorreram em Terra Indígena declarada (TI Portal do Encantado), conforme Portarias 

2.219, de 30 de dezembro de 2010, e 155, de 18/11/2011, bem como em rio federal (o rio Tarumã 

se estende a território estrangeiro, Bolívia, nos termos do art. 20, III, da CRFB/88). 

 

22.  E, neste contexto, o delito do art. 40 da Lei 9.605/98, em que pese o caso concreto tratar de 

Unidade de Conservação Estadual, deve ser processado e julgado pela Justiça Federal, haja vista 

conexão probatória, nos termos da Súmula 122 do STJ. 

 

d) Periculum libertatis 

 

23.  O periculum libertatis (art. 312, caput, in fine, CPP) ressai da possibilidade real de 

reiteração da conduta (garantia da ordem pública) e conveniência da instrução criminal (art. 312, 

caput, CPP). 

 

24.  Quanto à garantia da ordem pública, a despeito da fiscalização realizada, não se tem 

conhecimento de que a área tenha sido efetivamente embargada, além de que os tratores e 
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escavadeira apreendidos, utilizados na perpetração do crime, ficaram sob domínio do próprio 

IVAN ROGÉRIO ROMA, por intermédio de Lindomar de Carvalho da Silva. 

 

25.  Quanto à conveniência da instrução criminal, por se tratar de proprietário de latifúndio, 

com alto poder aquisitivo, IVAN ROGÉRIO ROMA exerce influência e tem grande poder de 

intimidação, apresentando risco concreto de prejuízo à colheita de provas testemunhais caso não 

seja segregado cautelarmente, em especial no tocante aos indígenas que eventualmente tenham 

conhecimento do fato, e em relação a Lindomar de Carvalho da Silva, que vem a ser seu empregado 

na administração da fazenda. 

 

e) Requisitos da prisão preventiva: insuficiência ou inadequação das medidas alternativas à 

prisão e contemporaneidade 

 

26.  Mister apontar a inadequação ou insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão (art. 

310, II, in fine, CPP), pois nenhuma das providências do art. 319, CPP tem o condão de impedir a 

efetiva reiteração da prática criminosa, bem como evitar a influência e intimidação potencial sobre 

testemunhas. 

  

27.  Ademais, a contemporaneidade (art. 312, §2º, in fine, CPP) é inconteste, haja vista que a 

constatação do ilícito deu-se em 2 de fevereiro de 2021, conforme Relatório Técnico 

012/4ªCIAPMPA/BPMPA/2021. 

 

III. DO PEDIDO COM SUAS ESPECIFICAÇÕES 

 

 Pelo exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL requer: 
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 (i) a decretação da prisão preventiva de IVAN ROGÉRIO ROMA, com fundamento no art. 

312 do CPP, para garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal. 

 

 

Cáceres/MT, 01 de março de 2021. 

 

[assinado digitalmente] 

VALDIR MONTEIRO OLIVEIRA JÚNIOR 

PROCURADOR DA REPÚBLICA 


