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1. RELATÓRIO

 Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO

PÚBLICO  FEDERAL  contra  decisão  proferida  pelo  Juízo  da  16ª  Vara  da  Seção

Judiciária da Paraíba que rejeitou denúncia oferecida pelo órgão ora recorrente contra

FABIANA PINTO GUEDES PEREIRA pela prática,  em tese,  de crimes ambientais

tipificados nos arts. 40 e 48 da Lei n. 9.605/1996.

O recorrente esclarece que a recorrida foi denunciada em decorrência de

haver  sido  flagrada  por  agentes  de  fiscalização  do  Instituto  Chico  Mendes  de

Conservação  da  Biodiversidade  –  ICMBio  –  transitando  com veículo  automotor  na

Unidade de Conservação APA da Barra do Rio Mamanguape, no estado da Paraíba,

sobre área de dunas e restinga.
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O Juízo de origem, entretanto, rejeitou a peça acusatória à conta de que

não haveria prova do dano ambiental causado pela conduta.

Para o recorrente, entretanto, a denúncia descreveu a contento os danos

causados, os quais foram aferidos especialmente em Relatório de Fiscalização lavrado

pelo órgão ambiental, no qual se constatou ter havido consequências negativas para o

meio ambiente.

Requer,  então,  a  procedência  do  recurso  para  que  a  denúncia  seja

recebida e a ação penal tenha regular processamento.

Em suas contrarrazões, a recorrida defende a decisão combatida e pede a

sua manutenção.

Vieram os autos para manifestação do Ministério Público Federal.

2. DISCUSSÃO

A  denúncia  em  referência  imputou  crime  ambiental  à  recorrida

FABIANA PINTO GUEDES PEREIRA na seguinte forma, em síntese:

A ré, livre e conscientemente, dirigiu veículo automotor sobre praia
situada  em Área  de  Proteção  Ambiental  (APA),  causando danos  à
referida  Unidade  de  Conservação  (UC),  inclusive  dificultando  a
regeneração natural da vegetação nela existente.

No dia 15 de outubro de 2014, a denunciada foi flagrada pelos agentes
de  fiscalização  do  Instituto  Chico  Mendes  de  Conservação  da
Biodiversidade – ICMBio – transitando, com o veículo Pajero/TR4,
placa  NNN-9392,  na  Unidade  de  Conservação  APA Barra  do  Rio
Mamanguape, sobre área de dunas e restinga.

Com  efeito,  conforme  Auto  de  Infração  n.  0005356  (fls.  11,
numeração da Polícia Federal), a denunciada foi autuada pelos agentes
de  fiscalização  do  ICMBio  por  “causar  danos  a  unidade  de
conservação  APA  da  Barra  do  Mamanguape/PB,  trafegando  com
veículo automotor sobre APP (Dunas e vegetação de Restinga)”.

RESE n. 0004129-51.2016.4.05.8200 2



.

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA - 5.a REGIÃO

A conduta se amolda dos delitos previstos nos artigos 40, caput, e 48
da Lei n. 9.605/98. Se não, vejamos: O art. 40 prevê pena de reclusão
de um a  cinco anos para  quem “causar  dano direto ou  indireto às
Unidades  de  Conservação [...]”.  O  §  1  do  art.  40-A,  por  sua  vez,
esclarece que o tipo abarca as UCs de Uso Sustentável. Nos termos do
art. 14, I, da Lei n. 9.985/00, as APAs são classificadas como UCs de
Uso Sustentável.

Já o art. 48 da mesma lei define como crime “Impedir ou dificultar a
regeneração natural de florestas e demais formas de vegetação: Pena –
detenção, de seus meses a um ano, e multa”. 

Os delitos imputados – art. 40 e 48 da Lei n. 9.605/98 – têm a seguinte

redação:

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.

§ 1º Entende-se por Unidades de Conservação as Reservas Biológicas,
Reservas  Ecológicas,  Estações  Ecológicas,  Parques  Nacionais,
Estaduais e Municipais, Florestas Nacionais, Estaduais e Municipais,
Áreas de Proteção Ambiental, Áreas de Relevante Interesse Ecológico
e Reservas Extrativistas ou outras a serem criadas pelo Poder Público.

§ 1o Entende-se por Unidades de Conservação de Proteção Integral as
Estações Ecológicas, as Reservas Biológicas, os Parques Nacionais, os
Monumentos Naturais e os Refúgios de Vida Silvestre. (Redação dada
pela Lei nº 9.985, de 2000)

§ 2º A ocorrência de dano afetando espécies ameaçadas de extinção no
interior das Unidades de Conservação será considerada circunstância
agravante para a fixação da pena.

§ 2o A ocorrência de dano afetando espécies ameaçadas de extinção no
interior  das  Unidades  de  Conservação  de  Proteção  Integral  será
considerada circunstância agravante para a fixação da pena. (Redação
dada pela Lei nº 9.985, de 2000)

§ 3º Se o crime for culposo, a pena será reduzida à metade.

Art. 40-A. (VETADO) (Incluído pela Lei nº 9.985, de 2000)

§ 1o Entende-se por Unidades de Conservação de Uso Sustentável as
Áreas  de  Proteção  Ambiental,  as  Áreas  de  Relevante  Interesse
Ecológico,  as  Florestas  Nacionais,  as  Reservas  Extrativistas,  as
Reservas de Fauna, as Reservas de Desenvolvimento Sustentável e as
Reservas  Particulares  do  Patrimônio  Natural.  (Incluído  pela  Lei  nº
9.985, de 2000)
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§ 2o A ocorrência de dano afetando espécies ameaçadas de extinção no
interior  das  Unidades  de  Conservação  de  Uso  Sustentável  será
considerada circunstância agravante para a fixação da pena. (Incluído
pela Lei nº 9.985, de 2000)

§ 3oSe o crime for culposo, a pena será reduzida à metade. (Incluído
pela Lei nº 9.985, de 2000)

Art.  48.  Impedir  ou  dificultar  a  regeneração  natural  de  florestas  e
demais formas de vegetação:

Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.

Para o Juízo, a denúncia não se fez acompanhar de provas de que tenha

havido dano ambiental pelo só fato de a denunciada haver trafegado com seu veículo

pela área de dunas e restingas, o que implicaria a sua rejeição. Além disso, a atuação

administrativa, com a aplicação de multa, seria bastante a reprovar a conduta.

Entretanto, verifica-se que a inicial acusatória fez menção não apenas ao

aludido auto de infração lavrado pelo ICMBio, como ainda a Relatório de Fiscalização e

Nota Técnicas exarados pelo órgão ambiental, todos acostados ao Inquérito Policial que

subsidiou  a  denúncia;  em ambos  aponta-se que a  conduta  perpetrada  pela  recorrida

implica consequências negativas ao meio ambiente, com o comprometimento da biota,

dos recursos naturais e da qualidade ambiental.

Particularmente  o  Laudo  Pericial  produzido  no  curso  do  Inquérito

Policial dá conta dos danos advindos da conduta, ao apontar dela advirem, in verbis:

a) a destruição da vegetação de restinga existente nas proximidades da
areia  e  impedimento/dificuldade  de  regeneração  natural  dessa
vegetação,  com  consequente  destruição  de  habitats  de  diversas
espécies de praia e restinga, além de perda de nichos ecológicos e de
biodiversidade;

b) compactação da areia, com interferência das trocas de ar e água,
criando  condições  anaeróbicas  que  impedem  a  sobrevivência  de
espécies da fauna que buscam seus alimentos nesses locais;

c) destruição das áreas de desova de tartarugas marinhas que utilizam
a área de estuário do Rio Mirini como sítio de alimentação e as praias
para desova, como a tartaruga-verde (Chelonia mydas) e a tartaruga-
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de-pente (Eretmochelys imbricata), que constam da Lista Oficial de
Espécies  da  Fauna  Ameaçadas  de  Extinção,  respetivamente,  na
categoria “Vulnerável” e na categoria “Criticamente em perigo”;

d) atropelamento de animais (impacto potencial); e

e) risco de poluição por efluentes de veículos automotores, como óleo
e/ou combustível (impacto potencial).

Nessa medida, ao contrário do que consignou o Juízo de origem, o MPF

apontou a  ocorrência  de danos ambientais  de forma a configurar  justa causa para o

recebimento da denúncia.

Sabe-se que a prova efetiva do dano ambiental, ou mesmo a validade do

referido laudo pericial, são matérias a serem objeto de debate no curso da ação penal,

que precisamente a isso se destina; porém no atual momento da persecução penal, o

órgão acusador desincumbiu-se do dever de apontar a presença da justa causa para o

recebimento da denúncia.

Particularmente em sede de crimes ambientais,  o Superior Tribunal de

Justiça tem considerado ser bastante ao recebimento da inicial acusatória a descrição

dos elementos constitutivos do tipo penal e do dano – se requerido para a configuração

do crime -, prescindindo-se, porém, de prova mais efetiva de sua ocorrência, de vez que

há de ser produzida no curso do processo. Nesse sentido:

RECURSO  EM  HABEAS  CORPUS.  ART.  38  DA  LEI  N.
9.605/1998. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ATIPICIDADE
DA CONDUTA. INEVIDÊNCIA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE
APROFUNDADA DE PROVAS. PARECER ACOLHIDO.

1. O trancamento da ação penal no âmbito de habeas corpus é medida
excepcional,  somente  se  justificando  quando  demonstrada,
inequivocamente, a absoluta ausência de provas da materialidade do
crime e de indícios de autoria, a atipicidade da conduta ou a existência
de causa extintiva da punibilidade.

2. Na hipótese, da narrativa contida na inicial acusatória, verifica-
se  que  os  fatos  atribuídos  ao  recorrente  se  amoldam  ao  tipo
previsto no art.  38 da Lei  n.  9.605/1998,  não havendo como se
concluir, aqui e agora, pela ausência do dano ambiental, o qual, ao
menos  em um exame  perfunctório,  encontra-se  suficientemente
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demonstrado  pelos  autos  de  infração  elaborados  pelo  Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
- IBAMA e pelo laudo do Instituto Geral de Perícias, revelando-se
prematuro o pretenso trancamento.

3. Recurso em habeas corpus improvido.

(RHC  65.544/SC,  Rel.  Ministro  SEBASTIÃO  REIS  JÚNIOR,
SEXTA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 24/11/2017)

HABEAS  CORPUS  SUBSTITUTIVO  DE  RECURSO  PRÓPRIO.
DESCABIMENTO. CRIMES AMBIENTAIS. ART. 38-A C/C ART.
60  DA  LEI  N.  9.605/1998.  EXTINÇÃO  DA  PUNIBILIDADE
QUANTO AO ÚLTIMO DELITO RECONHECIDA NA ORIGEM.

PREJUDICIALIDADE  QUANTO  AO  PONTO.  ALEGAÇÃO  DE
EXTEMPORANEIDADE DA DENÚNCIA E DE COMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA ESTADUAL. MATÉRIAS NÃO SUBMETIDAS AO
TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO
DE  INÉPCIA  DA  DENÚNCIA.  DESCRIÇÃO  SUFICIENTE  DA
CONDUTA  DELITUOSA.  PROVA  DA  MATERIALIDADE
DELITIVA  E  INDÍCIOS  DE  AUTORIA  DEMONSTRADOS.
ATENDIMENTO  AO  REQUISITOS  DO  ART.  41  DO  CPP.
PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.  INAPLICABILIDADE.
ALEGAÇÃO DE EXCLUSÃO DA ILICITUDE (ART. 9º DA LEI N.
11.428/2006).  MATÉRIA  QUE  DEMANDA  REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. Por se tratar  de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a
impetração  não  deve  ser  conhecida,  segundo  a  atual  orientação
jurisprudencial  do  Supremo  Tribunal  Federal  -  STF  e  do  próprio
Superior  Tribunal  de  Justiça  -  STJ.  Contudo,  considerando  as
alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar
a existência de eventual constrangimento ilegal.

2.  As alegações que dizem respeito  ao delito de desvio de recurso
hídrico (art. 60 da Lei n. 9.605/1998) encontram-se prejudicadas pela
extinção da punibilidade reconhecida na origem. 

3.  O  Tribunal  de  origem  não  se  pronunciou  sobre  a  alegação  de
extemporaneidade da denúncia (art. 46 do Código de Processo Penal -
CPP) de forma que é defeso a esta Corte imiscuir-se na análise da
razoabilidade ou não do atraso de 15 dias no oferecimento da inicial
acusatória, sob pena de supressão indevida de instância. 

4.  Também  não  foi  analisada  pelo  Tribunal  a  quo  a  alegação  de
incompetência  absoluta  da  Justiça  Estadual,  razão  pela  qual,  o
enfrentamento da matéria, a princípio, incidiria em indevida supressão
de  instância.  Ademais,  a  paciente/impetrante  sequer  indica  quais
interesses da União teriam sido supostamente lesados. 
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5.  Esta Corte Superior pacificou o entendimento segundo o qual,
em razão da excepcionalidade do trancamento da ação penal, tal
medida somente se verifica possível quando ficar demonstrado, de
plano e sem necessidade de dilação probatória, a total ausência de
indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade
da  conduta  ou  a  existência  de  alguma  causa  de  extinção  da
punibilidade.  É certa,  ainda, a possibilidade de trancamento da
persecução penal  nos casos  em que  a  denúncia for  inepta,  não
atendendo o que dispõe o art.  41 do CPP, o que não impede  a
propositura de nova ação desde que suprida a irregularidade.

6.  No caso dos autos, da leitura da denúncia extrai-se que a peça
vestibular  descreve  o  fato  delituoso  com  todas  as  suas
circunstâncias, aponta prova da materialidade - consubstanciada
em  laudo  pericial,  que  atesta  dano  ambiental  -  e  indícios  de
autoria,  apontados em fiscalização da Polícia Militar que constatou
intervenções ambientais feitas pela paciente, sem autorização prévia
dos órgãos competentes,  com utilização  de  máquina  e  remoção  de
terra (terraplenagem).

7. Inaplicabilidade do princípio da insignificância porquanto, no caso
dos autos, existe laudo pericial informando a existência de dano ao
ecossistema,  o  que  afasta  o  atendimento  de  condição  essencial  à
aplicação do aduzido princípio, qual seja, a inexpressividade da lesão
jurídica.  Ademais,  a  denúncia  informa  que  "durante  a  fiscalização
foram constatadas intervenções, com utilização de máquina e remoção
de terra (terraplenagem)", circunstância que desatende à exigência de
mínima ofensividade da conduta.

8.  Matérias  afetas  à  exclusão  da  ilicitude,  às  custas  de  esforço
interpretativo, não têm o condão de obstar o andamento da ação penal.

Habeas corpus não conhecido.

(HC 386.109/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA
TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 27/03/2017)

Tal é o caso dos autos, no qual a denúncia fez referência a laudo pericial

no qual constatada a ocorrência de danos ambientais, ao contrário do que afirmado na

decisão recorrida.

Demais  disso,  discussões em torno da extensão do dano,  mormente  a

propósito de crimes ambientais, são próprias apenas para o curso da ação penal, que não

deve ser obstada pela consideração prematura de que o dano não foi significativo.

RESE n. 0004129-51.2016.4.05.8200 7



.

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA - 5.a REGIÃO

Logo, presentes os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal –

reconhecidos pelo Juízo de origem – e havendo justa causa para a persecução penal, é

de ser recebida a denúncia. 

3. CONCLUSÃO

Ante o exposto, o Ministério Público Federal opina pelo provimento do

Recurso em Sentido Estrito, para o fim de que a decisão recorrida seja reformada e,

então, recebida a denúncia oferecida contra a recorrida.

Recife (PE), 23 de janeiro de 2018

FÁBIO GEORGE CRUZ DA NÓBREGA

Procurador Regional da República

FGCN/ECTP
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