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Ministério da Justiça e Segurança Pública
Secretaria Nacional de Segurança Pública

Diretoria da Força Nacional de Segurança  Pública
Suporte de Gestão e Análise Burocrática da DFNSP

Ouvidoria e SIC na Força Nacional de Segurança Pública

 

INFORMAÇÃO Nº 58/2021/OuvSIC-DFNSP/DFNSP/SENASP
 

                         

Em atenção ao Despacho nº 1851 (14809698), que versa sobre o Pedido de Acesso à
Informação (14797715) cadastrado na Plataforma Integrada de Ouvidoria e Acesso à Informação (e-
SIC), no dia 31/05/2021, contendo a seguinte manifestação:

Boa tarde,

De acordo com o relatório anual de a vidades do Conselho Nacional da Amazônia
Legal (h ps://www.gov.br/planalto/pt-br/conheca-a-vice-presidencia/conselho-da-
amazonia/relatorio-anual-final-versao-site.pdf, p18), a Operação Verde Brasil 2
resultou na lavratura de "termos de infração que geraram mais de R$
3.300.000.000,00".

Em resposta a um pedido de informação por estes dados (NUP00137.007202/2021-70),
o Ministério da Defesa indicou que a demanda fosse apresentada à Força Nacional de
Segurança Pública, vinculada a esta pasta, e outros órgãos.

Diante do exposto, solicitamos a relação (lista) detalhada dos referidos termos de
infração lavrados pela FNSP no âmbito da referida Operação, indicando (se possível):

- o número de cada termo, as datas em que cada termo foi lavrado;

- a infração à qual o termo se refere;

- a identificação do alvo do termo (excluindo-se dados pessoais); e

- o montante correspondente a cada termo.

Caso não seja possível fornecer todas as variáveis indicadas, solicitamos a gen leza
de fornecer as que forem possíveis.

Solicitamos que as informações sejam, se possível, fornecidas em planilha eletrônica
ou em formato aberto, de forma a possibilitar a análise. Caso não seja possível
fornecê-las neste formato, solicitamos a gentileza de fornecer no formatopossível.

Cordialmente.

 

No O cio nº 2445 (14854908), a Coordenação-Geral de Planejamento e Operações da
DFNSP (CGPLAN) instrui que a Operação se restringiu às Portarias nº 265/2020; 310/2020; 386/2020 e
631/2020, respec vamente, (14858515, 14858530, 14858555 e 14858573), consoante destacamos do
Ofício:

Em atenção ao O cio nº 121/2021/OuvSIC-DFNSP/DFNSP/SENASP/MJ (SEI 14845381),
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e em resposta ao Pedido de Acesso à Informação sob SEI nº 14797715,
cadastrado na Plataforma Integrada de Ouvidoria e Acesso à Informação (e-SIC) no
dia 31/05/2021, esta Coordenação-Geral informa que o emprego da DFNSP na
Operação Verde Brasil 2, limitou-se a prover a segurança dos agentes de fiscalização
ambiental, não sendo lavrado qualquer termo de infração pela DFNSP, até porque
não guarda amparo legal.

Ademais, registre-se que o emprego da Força Nacional na Operação Verde Brasil 2
obedeceu a rigor os termos da Portarias MJSP nº 265, de 21 de maio de 2020 (SEI
14858515); nº 310, de 12 de junho de 2020 (SEI 14858530); nº 386, de 10 de julho de
2020 (SEI 14858555); e, nº 631, de 12 de novembro de 2020 (SEI 14858573), em apoio ao
Gabinete de Segurança Ins tucional da Presidência da República, em ar culação com
as Forças Armadas e com os órgãos de segurança pública, sob a coordenação dos
Comandos a que se refere o art. 3º do Decreto nº 10.341, de 5 de maio de 2020, e com
os órgãos e as en dades públicas de proteção ambiental, não compe ndo à Força
Nacional a lavratura de termos de infração.

(...)

                               

 

 

JULIO CESAR Dias
Mobilizado do Ponto Focal da Ouvidoria/SIC da DFNSP

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por JULIO CESAR DIAS, Ponto Focal da Ouvidoria e SIC da
DFNSP, em 11/06/2021, às 11:23, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto nº 8.539/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.autentica.mj.gov.br
informando o código verificador 14888700 e o código CRC D8CC4D97 
O trâmite deste documento pode ser acompanhado pelo site
http://www.justica.gov.br/acesso-a-sistemas/protocolo e tem validade de prova de registro de
protocolo no Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Referência: Proces s o nº 08198.017076/2021-59 SEI nº 14888700
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10341.htm
http://sei.mj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
http://justica.gov.br/Acesso/sistema-eletronico-de-informacoes-sei
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Ministério da Justiça e Segurança Pública
Secretaria Nacional de Segurança Pública

Diretoria da Força Nacional de Segurança Pública
 

 

OFÍCIO Nº 334/2021/SGAB/DFNSP/SENASP/MJ

 

Brasília, 11 de junho de 2021.

À Ponto Focal do SIC na SENASP.

 

Assunto: Pedido de Acesso à Informação (SIC).
Interessado(a): Identificado com Restrição.

 

Senhora Ponto Focal,
 

1. Em atenção ao DESPACHO Nº 273/2021/SIC-SENASP/SENASP/MJ ( 14807737) que versa
sobre o Pedido de Pedido de Acesso à Informação (14797715), cadastrado na Plataforma Integrada de
Ouvidoria e Acesso à Informação no dia 31/05/2021, contendo a seguinte manifestação:

"Boa tarde,

De acordo com o relatório anual de a vidades do Conselho Nacional da Amazônia
Legal (h ps://www.gov.br/planalto/pt-br/conheca-a-vice-presidencia/conselho-da-
amazonia/relatorio-anual-final-versao-site.pdf, p18), a Operação Verde Brasil 2
resultou na lavratura de "termos de infração que geraram mais de R$
3.300.000.000,00".

Em resposta a um pedido de informação por estes dados (NUP00137.007202/2021-
70), o Ministério da Defesa indicou que a demanda fosse apresentada à Força
Nacional de Segurança Pública, vinculada a esta pasta, e outros órgãos.

Diante do exposto, solicitamos a relação (lista) detalhada dos referidos termos de
infração lavrados pela FNSP no âmbito da referida Operação, indicando (se possível):

- o número de cada termo, as datas em que cada termo foi lavrado;

- a infração à qual o termo se refere;

- a identificação do alvo do termo (excluindo-se dados pessoais); e

- o montante correspondente a cada termo.

Caso não seja possível fornecer todas as variáveis indicadas, solicitamos a gen leza
de fornecer as que forem possíveis.

Solicitamos que as informações sejam, se possível, fornecidas em planilha eletrônica
ou em formato aberto, de forma a possibilitar a análise. Caso não seja possível
fornecê-las neste formato, solicitamos a gentileza de fornecer no formatopossível.
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Cordialmente."
 

2. Esta Diretoria encaminha a INFORMAÇÃO Nº 58/2021/OuvSIC-
DFNSP/DFNSP/SENASP (14888700) contendo esclarecimentos em virtude da narrativa.

 

Atenciosamente,

 

ANTONIO AGINALDO DE OLIVEIRA
Diretor da Força Nacional de Segurança Pública

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO AGINALDO DE OLIVEIRA, Diretor(a) da
Força Nacional de Segurança Pública, em 11/06/2021, às 12:02, conforme o § 1º do art. 6º e art.
10 do Decreto nº 8.539/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.autentica.mj.gov.br
informando o código verificador 14890151 e o código CRC D6046D70 
O trâmite deste documento pode ser acompanhado pelo site
http://www.justica.gov.br/acesso-a-sistemas/protocolo e tem validade de prova de registro de
protocolo no Ministério da Justiça e Segurança Pública.

 

Referência: Cas o res ponda  es te Ofício, indicar expressamente o Processo nº 08198.017076/2021-59 SEI nº 14890151

Esplanada dos Ministérios, Bloco T, Anexo I, 2º Andar, Sala 208  - Bairro Zona Cívico Administrativa, Brasília/DF,
CEP 70064-900

Telefone: (61) 2025-9566 - www.justica.gov.br - E-mail para resposta: protocolo@mj.gov.br
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