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Visto em inspeção.
Maio/2019.

CLASSE: AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RÉUS: KEIBO KALAZY CANHETTI CIESCA, MADEIREIRA RANCHO DA CABOCLA LTDA,
MOACIR CIESCA, WALKIRIA MARIA CANHETTI CIESCA
SENTENÇA TIPO D (Resolução CJF, na, 535/2006)

SENTENÇA

1. RELATÓRIO

Cuida -se de Ação Penal movida pelo Min istério Público Federal em face da

empresa MADEIREIRA RANCHO DA CABOCLA LTDA e os sócios MOACIR CIESCA,

WALKIRIA MARIA CANHETTI CIESCA e KEIBO KALAZY CANHETTI CIESCA, devidamente

qualificados nos autos , dando-os como incursos nas sanções previstas no art. 50-A e

54 ,§2º , v da lei 96 05/98 c/c art. 69 do Código Penal , por supostamente destruir 0,3HA

de vegetação natural , em área considerada de preservação permanente , sem a

autorização do órgão competente e por polu ição causa da pelo depósito de resíduos

sólidos oriundos de processamento industrial, nas coo rdenadas 02º43'34,5" Sul e

53º5 8'35 ,3" Oeste, na Gleba Pacoval , Prainha/PA.

A denúncia foi recebida em 13/05/2 011 (fls. 55/56) e os réus regularmente

citados às fls . 60, 62 e 64. Em sede de resposta à acusação, os réus apresentaram

defesas genéricas (fls . 69-79 Moacir Ciesca, 80/90 Madeireira Rancho da Cabocla,

730/7 40 Keybo Kalazy, 743/752 Walkiria Maria Chanhetti). alegando, em síntese ,

improcedência da denúncia, negativa de autoria, ausência de materialidade e

tipicidade , pugnando pela absolvição dos réus .

Na decisão de fls . 764/765 , as teses defensivas não foram acolhidas,

determinando-se o prosseguimento do fe ito. Aberta a fase instrução, procedeu-se à

oitiva das testemunhas de acusação Rafael de Oliveira Sant'anna (míd ia às fls. 796;

810). Wanderlei Rodrigues de Souza (m ídia fls . 831) e Valério Macha do Duque (m ídia

fls . 876). testemun ha de defesa Tenilson Mota (mídia fls . 876) e interrogatório dos réu s

MOACIR CIESCA e KEIBO KALAZY CANHETII CIESCA (mídia fls . 876), com exceção de
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Walkiria Maria , por estar, à época, em tratamento de saúd e, conforme declaração

juntada à fI. 874.

Às fl s. 889 fo i informado o falecimento da ré Walkiria Maria Canhetti

Ciesca, sendo juntada cóp ia da cert idão de óbi to de referida senhora (fI. 890). Assim,

às fls. 909 o MPF pugnou pela declaração de extinção da punibilidade da ré Walk iria

Mar ia Canh etti Ciesca, em razão de seu fa lecimento.

Em sede de memoriais finai s (fI. 919). o MPF pugnou pel a condenação do

dos réus. Já no bojo das alegações f ina is apre sentados pelo s réus Moacir Ciesca, fls.

925/929, Keybo Kalazy, f ls. 93 0/9 34 e Madeireira Rancho da Cabocla LTDA, f ls.

935 /939) pugnou-se pela absolv ição dos réus alegando improcedência da denúncia,

negativa de autoria dos fatos, ausência de materialidade e tipicidade .

É o que importa relat ar. Passo às razões de decidir.

2. FUNDAMENTAÇÃO

2.1. PREJUDICIAL DE MÉRITO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RÉ WALKIRIA MARIA

CANHElTI CIESCA. FALECIMENTO.

A cert idão de óbito de fI. 890 comprova que a ré WALKIRIA MARIA

CANHETTI CIESCA fa leceu em 14/04/2 017 . Assim , constatado o fa lec imento da ré,

devidamente comprovado por ate stad o de óbito, deve ser declarada a extinção da

punibilidade do réu , nos te rmos do art. 107 , I do Código Penal.

2.2. CAPITULAÇÃO PENAL. ART: 50-A X ART. 54. NE BIS lN IDEM. PRINCrPIO DA

ESPECIALIDADE.

A denúncia pretende o enquadramento das condutas dos réus em ambos

os t ipos penais descr itos nos arts. SO-A e 54 da Lei de Crimes Ambientais . Trata-se,

porém, a meu ver, de imputar a uma mesma conduta , por duas vezes a

responsabi lização cr imi nal correspon dente . A conduta narrada na denúncia é um a só
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(queima de resíduos da ati vi dade ma deireira em APP situada em terras da União) ,

logo, deve -se , à luz do princípio da especialidade , decidir sobre a qual tipo pena l,

dev ido a suas especific ida des , ela melhor a se amolda. E a resposta é, sem dúvida,

aquele de que cui da o art. 50-A da LCA, na med ida em que se trata, certamente, de

degradação ocorrido em te rras de domínio públi co, elemento este (domín io público) a

determina r a incid ência da especial idade no confl ito aparente de normas aqui

resolvi do .

2.3. PROVAS DA MATERIALIDADE

As provas da materialidade das con dutas narradas na ação pen al são

abundantes. Const am de ste caderno processual: a) o auto de inf ração n° 69 0481-D

(fls . 04). b) termo de embargo de área (fls . 05). c) Comun icação de cr ime (fls. 07). d)

Relatório técn ico de fiscalização (f ls. 08-12) e d) licença de operação nº . 2126/2 008 (fI.

92). fotografias , to dos a demonstrar a ocorrência de degradação. Os documentos de

fls. 31/32 denot am que as coordenadas do local da oco rrênc ia da degradação situam

se no interio r da Gleba Pacoval, de propriedade da União. Outrossim, observa-se que

\ os fatos t iveram lugar absolutamente à míngua de aut orização admini strativa, já que

a alegada licença ambient al não autorizava os réus a deposit ar e queimar resíduos

em APP.

Além disso, as tes temun has Rafael Santana, Wanderley e Valéri o

confirmam que ao chegarem às proxim idades da madeire ira verifica ram que havia, à

margem do rio - a cerca de 25 metros de dist ância, desm at ament o e queima de

serragem, sem filtro . Valério acrescentou , ainda , que o fogo não era com grandes

labaredas, mas abafado para evitar o alastramento, do tipo que é fe ito

especificamente para queima de serrage m e outros resíduos da madeireira, já que

deve ser constante e de ma is fáci l contro le , o qu e afas ta a aleg ação da defesa de que
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não poderia haver fogo às proximidades da madeireira sem risco à sua matéria prima .

Adema is, foram juntadas as imagens de fl s. 895/9 05 que ratificam a degradaçaõ

desmatamento e a polu ição decorrente do lançamento e queima de resíduos sólidos

da madeireira em desacord o com as condic ionantes da licença de operação

2126/2 008 con cedida pela SEMA/PA.

2.3. PROVAS DAAUTORIA

Há, igualmente, inúmeras provas acerca da autoria nos autos. De in ício ,

observ a-se que a degradação ambiental teve lugar na área da empresa ma de ire ira ré ,

e a queimada de resíduo s era proven iente da sua produção. Conform e se depreende

do relatório de fis cali zação (fls . 08/ 12), os agentes do IBAMA obse rva ram o

desmatamento e a queima de serragem oriunda do beneficiamento da madeira da

MADEIREIRA RANCHO DA CABOCLA LTDA. Na mesma seara, os docum entos de fls.

34/ 51 comprovam que MOACIR CIESCA e KEIBO KALAZY CANHETII CIESCA são os

administ radores da madeireira , o que foi rati f icado por KEIBO em seu depoiment o. A

esse propósito, const a que Moacir é sócio da empresa desde a sua constituição

enquanto Keibo adquiriu tal condição em 2003, antes , portanto , do ocorrido.

Da instrução processual fica evi dente que ambos - MOACIR e KEIBO 

eram não apenas fo rmalmente administradores da madeireira como ta mbém sóc ios

atuantes nas ati vi dades cot idianas da empresa. Amb os denotaram total

conhecime nto, em seus interrogatórios, dos termos como ocorrida a autuação, bem

assim, apresentaram suas versões sobre a disposi ção das inst alações f ísicas da

empresa no terreno onde ocorridos os fatos e sobre o contexto em que ocorrida a

operação de fi scali zaçã o no rio Curuatinga .

Dessa forma , MOACIR e KEIBO, na qualidade de administrado res fo rmais e

efe it ivos da madeireira ré, foram os responsáve is pela degrada ção na área de 0,3

hectares de terra s à beira do rio Curuat inga por meio da queima de res íduos sól idos
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ex iste ntes em razão do beneficiamento da madeira de sua empresa. Com efei to , a

degradação por meio da queima de serragem era feit a exclusivamente no inte resse

dos réus , que poderiam - e deveriam , a qualquer tempo, fazer cessar a atividade

criminosa e promover a destinação correta dos resíduos. A respon sabilidade da

MADEIREIRA RANCHO DA CABOCLA, ademais , decorre da deci são tomada pel os seus

repre sentantes legais em desmatar área para queima de resíduos sól ido s, nos termos

do art. 225 , §3º da Constituição Federal c/c art. 3º da Lei nº . 9.605/98.

2.4. TESES DEFENSIVAS. NÃO ACOLHIMENTO.

Ao longo da instrução processual , diversas foram as teses suscitadas pela

defesa, seja nas oportunidades de manifestação da defesa técnica, seja nos ensejos

da autodefe sa, mormento durante o interrogatório dos réus. Vejamos.

A) Insignificância: este magistrado não entende ser abstratamente

vedado o reconhecimento do princípio da bagatela em sede de crimes

ambientais. No presente feito , caso tida em conta ape nas a dimensão da

área degradada (0,3 ha) , poder-se- la, até mesmo, crer se tratar de um

irrelevante penal . Mas a extensão da área da degradação está lon ge de

/ \ ser o úni co elemento para que se afira a relevância penal e social do

dano. Aqui, a insig n if icância não pode ser reconhecida di ant e de outros

elementos, quais sejam :

a.L: a degradação ocorreu em área de prese rvação permanente,

à qual pretendeu o Direito conferir especia l proteção e atenção,

tanto no âmbito cível -administrativo , quanto na esfera criminal ;

a.2. os réus não praticaram a degradação para subsist ência ou

culti vo de outras espécies , mas para conven iência da atividade

empresarial que busca va menores gastos com o desmate e

queima de serragem às proxim idades da madeireira, haja v ista
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que a destinação correta desse resíduo ser ia muito mai s

dispendiosa.

a.3. A queima indevida dos resíduos se deu em flagrante violação

de condicionante já comi nada à madeireira em oportunidade

anterior pela fiscalização ambienta l

B) autorização contida na licença ambiental: embora a madeireira

operasse munida de licença ambiental emitida pela SEMA. a referida

autori zação administrativa não incluía a conduta descrita na denúncia .

Aliás. não incluía e jamais o poderia , porque o uso da APP é

absolutamente restrito.

C) indefinição quanto ao local da degradação : a referida tese não prospera

porque as provas colhidas nos autos são abundantes no sentido da

correta indi cação da queima de resíduos às margens do rio . Nesse

sentido , o auto de fi scalização descreve expressamente ter havido a

medição do local. No mai s, a te stemunha Wanderlei Rodrigues de Souza

afirmou , expressame nte. em seu depoimento, que a queima ocorria de 20

a 25 metros da margem.

3. DISPOSITIVO

3.1. DISPOSiÇÕES PRINCIPAIS

Pelo exposto. RECONHEÇO A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE de WALKIRIA

MARIA CANHETII CIESCA. nos termos do art. 107, I, do Código Penal e JULGO

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia proposta pelo Ministério

Público Federal para CONDENAR os réus MADEIREIRA RANCHO DA CABOCLA LTDA e os

sócios MOACIR CIESCA e KE IBO KALAZY CANHETII CIESCA pelo delito previsto no art.

50-A da Lei nº . 9 .605 /98 . Na sequência. passo à dosimetria da sanção penal.

Documento assinado digitalmente pelo(a) JUIZ FEDERAL DOMINGOS DANIEL MOUTINHO DACONCEIÇAo FILHO cm 08/05120 19, com
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3.2. DOSIMETRIA DA PENA

3.2.1. RÉUS PESSOAS F[SICAS

Em análise das circunstâncias do caput do art. 59 do Código Penal e art.

6º , Lei nº . 9 .605 /98 , tem-se que as consequências concretas dos crimes se mostram

especialmente reprováve is. Isso porque , em pr imeiro lugar, o desmatamento e a

poluição em questão tiveram lugar na Amazônia, um dos biomas mais frágei s de todo

o país. Sabe-se que a floresta amazônica é vital ao equilíbrio ecológ ico não somente

na Região Norte, mas em todo o Brasil e no mundo. Nesse sent ido, é comprovado que

o desmatamento e a polu ição da Amazônia têm sido, por exemplo, capazes de

desequilibrar to do o ciclo das chuvas do centro-sul do país . Em outras pala vras,

condutas como as aqui enfrentadas são responsáve is, em grande parte , até mesmo

pela s cri ses hídrica e elétrica que assolam cida des como Brasília e São Paulo, na

medida em que são cada vez mais frequentes os registros de dificuldades de cheia

nos reservatórios destinados a prover os grandes centro urbanos.

O desmatamento e a poluição da Ama zônia têm sido responsáve is,

também, pela extinção de diversas espécies nesta que é uma das reg iões de maior

biodiversidade do planeta . A destruição da cobertura florestal devasta o habitat de

espécies animais já ameaçadas de extinção. Perceba -se que não se trata , aqui , de

valorar negativamente uma elementar do tipo. Aliás. os arts. 50-A e 54 sequer

mencionam a Amazônia como seu elemento. Ao revés, trata-se de atentar para a

maior gravidade CONCRETA da conduta de quem desmata e polu i na Amazônia, dada

a importância excepcional de suas florestas e a biodi versidade espetacular que ela

abriga . Todos esses superlat ivos são o que just if ica observar que a sua derrubada e a

poluição repercutem não só localmente, mas nacional e, quiçá, mu ndialmente. O que

se diz , sem ma iores delongas, é que as consequências do desmatamento e poluição

na Amazônia são ma is gra ve s e de maiores repe rcussões que desmatamentos

ocorr idos em outros biomas.
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Out rossim, a respeito da ci rcunstâncias concretas do crime, regist ro que a

que ima indev ida de resíduos ocorreu com violação de con dicionantes já anteriormente

cominadas pela f iscal ização ambiental. Dest art e, con siderando se t ratar de dan o

cau sado em flo resta nativa encravada na Amazônia, fixo a PENA-BASE em 02 (dois)

anos e 03 (três) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa .

Na segunda fase , não verif ico a existência de nen hu ma atenuant e. Por

out ro lado, estão presentes as agra vantes, previstas no artigo 15 , inciso II, " e" da Lei

nº 9.605/98 (área sujeita a regime especial de uso). uma vez que o dan o foi pra ticado

em Área de Preservação Permanente . Assim, fixo a PENA INTERMEDIÁRIA em 02 (dois)

anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa a qual

tomo DEFINITIVA à míngua de cau sas de aumento ou de dimi nuição de pena . Fixo cada

dia -multa em 01 salário-m ínimo vigente à época dos fatos .

Pa ra iníc io do cumprimento da pena privativa de liberdade , é fixado , em

observância ao dispost o no § 2º do art. 33 do Código Penal, o regi me abert o. No mai s,

tendo em v ista o preenchimento dos requisitos exigidos pel a lei, vez que a pena

aplicada fo i inferior a quatro anos , esta é passível de subst ituição por 2 (dua s)

restritivas de direit o a seguir estabelecidas (art. 44 , § 2°) :

a) Prestação pecuniária em favor do IBAMA, no va lor de R$ 50.000,00

(cinquenta mil reai s). nos moldes do artigo 43, inc iso I, c/c artigo 45, § 1º

do Código Penal" devendo a referi da instituição informar a este Juízo

sob re o seu fiel cumprimento.

b) Prestação de serv iços à comuni dade ou a enti dades públicas, nos

moldes do art. 43, inciso IV e art. 46, capu t e parágrafos, do Código Penal,

à proporção de 1 (uma) hora por di a de condenação, a ser desempenhada

nas dependências da Inst it uição a ser def inida pelo Juízo da Execução,

devendo a refe rida instituição informa r sobre o seu fiel cumprimento.

Documento assinado digitalmente pclo(a) JUIZ FEDERAL DOMINGOS DANIEL MOUTINIIO DA CONCEIÇi\O FILHO cm 08/05/20 19, com
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Fiquem os condenados cien tes de que o descumpri ment o injusti fi cado das

sanções impostas ocasionará a conv ersão da pena rest ritiva de direit o em pena

pri vati va de liberdade (art . 44, § 4°, do Cód igo Penal) .

3.2.2. RÉ PESSOA JURíDICA

Com base nos parâmetros acim a, fixo as seguintes penas à MADEIREIRA

RANCHO DA CABOCLA LTDA., nos t ermos do art . 21 da Lei nº . 9.605/98 :

a) MULTA equivalente a 50 (cinquenta) d ias-mult a, sendo que cada dia

multa equivalerá a um salário-mínimo vigente à época dos fatos;

b) PRESTAÇÃO DE SERViÇOS consiste nte no custe io de programas e de

projetas ambientais , no valor equivalente à pena de mu lta f ixada.

3.3. DISPOSiÇÕES FINAIS

Considerando que os réus permaneceram em liberdade durant e toda a

inst rução, bem como a ausência de qualquer circu nstância ju st ifi cadora de suas

segregações prevent ivas, deverã o permanecer em liberdade.

Deixo de fixar o valor mínimo para reparação dos da nos causados pe la

, ----", inf raçã o, vez que não houve o nece ssário contraditório acerca do tema .

Deverão os réus arca r com as despesas e custas processua is.

Transit ando em julgado a presente sente nça :

a) LANCE-SE o nome do réu no rol dos culpados ;

b) PROCEDA-SE ao cálculo dos valores das pena s de mu lta e das cust as

processuai s;

c) FAÇAM-SE as comun icações de praxe (princ ipalme nte pa ra os f ins do

art .15, inc. III, da CF).

Publiq ue-se . Registre-se . Int imem-se.

Sant arém/PA, 08/0 5/20 19.

Documento assinado digita lmente pelo(a) JUIZ FEDERAL DOM INGOS DANIEL MOUT INHO DA CO NCE iÇÃO FILHO cm 08/05/20 19, co m
base na Lei 11.4 19 de 19/12/2006.
A autenticidade deste poderá ser verificada em http://wwwtr fl.j us.br/au tent icidade. mediante código 603733 390 2299 .
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