
@
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO
li Vara Federal de Registro - 29e Subseção Judiciária

e

CONCLUSÃO
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ASSUNTO: CRIMES CONTRA A FLORA -- CRIMES CONTRA O MEIO AMBIENTE E O
MATRIMONIO GENETICO - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE DIREITO
PENAL

AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO E/OU MPF

REU : AILTON GARCIA

Reg. r2018

S E N T E N Ç A Tipo "D

1. RELATÓRIO

o MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, com fundamento no
Inquérito Policial n' 209/2012, oriundo da Delegada de Polícia Civil de lguape/SP,
distribuído inicialmente para a lg Vara da Comarca de lguape/SP, posteriormente
remetido para este Juízo, sendo autuado sob o n' 0000058-94.2018.403.6129, ofereceu
denúncia em face de:

AILTON GARCIA, indígena brasileiro, casado, analfabeto, cacique da etnia
Guarani M'Bya, portador da cédula de identidade n'37.606.168-6 SSP/SP,
inscrito no CPF sob o n' 378.128.478-98, filho de Noemia Garcia e Jogo
Garcia, natural de Panambi/RS, residente na Terra Indígena/Aldeia iejy-ty,
situada na Estrada do lcapara, km 5, s/n, bairro Pinheirinho, em lguape/SP.

Em desfavor do acusado, foi imputada a prática do delito previsto no artigo
38-A, capuz, da Lei n' 9.605/1998.

Veja-se o resumo da narrativa fática da denúncia, a qual foi ofertada na data
de 14.05.2015

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, em data incerta, mas sabe-se
{
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que antes de 22 de agosto de 2012, na Estrada do lcapara, km 5, Pinheírinho, nesta
cidade e comarca de lguape, AiLTON GARCIA, qualificado a fls. 33, danifícau
vegetação de floresta alta de restinga, em estágio média de regeneração, do Bioma
Mata Atlântica, em área correspondente a 0,753ha.
Segundo joí apurado, o denunciado é cacique responsáve! pela aldeia indígena
Jejyty e, na data dos fatos, em conluio com outros indígenas integrantes do grupo,
não identificados, chegou ao local acima mencionado e danificou a vegetação de
floresta alta de restinga, em estágio médio de regeneração, do Bioma Mata
Atlântica, em três pontos distintos, totalizando uma área correspondente a
0,753ha, ao "limpar o terreno", com o objetivo de aii instalarem suas "ocas" e
realizarem o plantio para a subsistência das famílias.
No dia 22 de agosto de 2012, policiais Militares Ambientais, em vistoria no local,
certiflcaram os danos cometidos e, em conversa com o denunciado, este confessou
Q prática do delito.
O cauda ambiental de fls. 69/73 ateia a efetiva degradação levada a efeito pela
denunciado.
[...]

A denúncia foi recebida pelo juízo da la Vara da Comarca de lguape/SP
em 20.05.2015 (fl. 76)

Citado pessoalmente jfí. 791, o acusado AILTON GARCIA apresentou
resposta à acusação, por intermédio da Procuradoria Federal Especializada junto à FUNAI
de ltanhaém/SP. Na defesa suscitou, preliminarmente, a incompetência da Justiça Estadual
para apreciação e julgamento do feito, a inépcia da petição inicial, bem como a existência
de excludentes da ilicitude e culpabilidade, relativas ao exercício regular do direito e erro
de proibição. No tocante ao mérito, pugnou pela aplicação do princípio da insignificância,
diante da ínfima área atingida Ifls. 80/138). Apresentou rol de testemunhas e juntou
documentos (fls. 139/180)

Instado, o Órgão do MPE/SP manifestou-se pela competência da Justiça
Estadual, afastamento das teses defensivas e, ao final, ofertou proposta de suspensão
condicional do processo(fls. 182/187).

)

Adiante, o Juízo da li Vara da Comarca de lguape/SP declinou da
competência para processar e julgar o feito em favor da Justiça Federal(fls. 188/190)

0 0rgão do MPE/SP interpôs recurso em sentido estrito perante o Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo, a fim de declarar competente a Justiça Comum Estadual
paulista (fls. 196/201).

Apresentadas as contrarrazões pela PFE-FUNAl-REGIONAL em ltanhaém/SP
jfls. 209/238), os autos foram remetidos ao TJ/SP -- Seção Criminal (fl. 246), o qual negou
provimento ao recurso em sentido estrito e confirmou a competência da Justiça Federal
jfls. 261/267)

Aportados os autos processuais neste Juízo em data de 05.03.2018
determinou-se a intimação do Ministério Público Federal(fl. 279).
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Em manifestação, o órgão do MPF postulou pelo reconhecimento da
competência deste Juízo Federal para processar e julgar a demanda, nos termos do artigo
109, incisos IV e XI, da Constituição da República, pela juntada de cópias relativas à
publicação do resumo do Relatório Circunstanciado de Identificação e Delimitação da Terra
Indígena Ka'agua Hovy e, após, por nova vista dos autos (fls. 281/287)

A seguir, foi prolatada decisão dando pela competência deste Juízo Federal,
ratificados os atos decisórios e convalidados os atos processuais realizados no presente
feito criminal, determinou-se a Intimação do MPF(fls. 293/293v).

Adiante, o Órgão do MPF requereu a absolvição sumária do acusado, cm
base no artigo 397, inciso 111, do Código de Processo Penal e, subsidiariamente, no artigo
397, incisa 1, do Código de Processo Penal Ifls. 295/305). Juntou cópia do Relatório
Circunstanciado de Identificação e Delimitação da Terra Indígena Guarani Ka'Hguy }/ovy
Ifls. 306/324)

Vieram os autos conclusos para julgamento

É o breve relatório

11. FUNDAMENTAÇÃO

Cuida-se de ação penal pública incondicionada na qual se apura a
responsabilidade criminal do acusado, indígena AILTON GARCIA, por violação, em tese, do
artigo 38-A, capuz, da Lei n' 9.605/1998.

Segundo se infere da peça acusatória, em data incerta, porém anterior ao
dia 22.08.2012, o acusado AILTON GARCIA, cacique responsável pela aldeia indígena Jelyty,
localizada no bairro Pínheirinho, em lguape/SP, em conluio com outros integrantes do
grupo indígena, teria danificado vegetação de floresta alta de restinga, em estágio médio
de regeneração, do Bioma Mata Atlântica, em área correspondente a 0,753ha, com o
objetivo de instalar suas ocas e realizar o plantio de subsistência

L

Ocorre que, embora já recebida a denúncia (fl. 76) e ofertada resposta à
acusação (fls. 80/138) perante o Juízo da lê Vara da Comarca de lguape/SP, impõe-se a
absolvição sumária do acusado, nos termos do artigo 397, incisos l e 111, do Código de
Processo Penal, como bem assinalado pelo Ministério Público Federal em seu parecer (fls.
295/305), cujos fundamentos de fato e de direito também adoto como razão de decidir

Dispõe o artigo 397 do Código de Processo Penal, /n vero/s

Art. 397. Após o cumprimento do disposto no ort. 396-A, e parágrafos, deste
Código, a juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar;
1- a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato;
11 - a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente, salvo
ínimputabilidade;
111 - que ojato narrado evidentemente não constitui crime; ou
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IV - extinta Q punibilidade do agente

A técnica de motivação 'per relationem' revela-se legítima se a sentença
absolutória, ou mesmo condenatória, faz remissão às circunstâncias ensejadoras da
absolvição sumária, como no caso em exame (Precedente RHC 201700119753, RHC
RECURSO C)RDINARIO EM HABEAS CORPUS - 80362, Relatorja) ANTONIO SALDANHA
PALHEIRO, STJ)

Registre-se, no ponto que, ,4 /terat/va ./urisprudênc/a desta Core adm/te a
validade da fundamentação per reiationem, peia qual o julgador se vale de motivação contida em
ato judicial anterior e em parecer ministerial, como razões de decidir.(RESP 20140036S23a, RESP -
RECURSO ESPECIAL - IS12639, Relatorfa} RA UL ARAÜIO, STJ}

Em derradeira manifestação (fls. 295/305), o MPF pugnou pela absolvição
sumária do acusado, pois a prática agrícola, entendida como elemento estruturante da
dentidade cultural dos índios Guarani estabelecidos no Vale do Ribeira/SP, seria protegida
pelo artigo 231, $$ 1' e 2', da Constituição da República e pelos artigos 22 e 24, ambos da
Lei n' 6.001/1973. Assim, sob o prisma conglobante, a conduta praticada pelo acusado
seria atípica, a teor do artigo 397, inciso 111, do Código de Processo Penal

Igualmente, acaso não se entenda pela atipicidade conglobante, pontuou
que o acusado atuou em erro de proibição inevitável, consoante disposição do artigo 21,
do Código Penal, porquanto "limpou a área do terreno" em absoluta vinculação a seus
modos tradicionais e ancestrais de manejo do uso de seu território. Logo, como agiu de
forma não culpável, também configuraria hipótese de absolvição sumária, nos moldes do
artigo 397, inciso 1, do Código Processo Penal

Por oportuno, peço vênía para transcrever excerto das alegações finais do
órgão ministerial, que conclui com pedido de absolvição sumária do acusado AILTON
GARCIA (fls. 298/305)

Ocorre que, independentemente da existência ou não de provas suficientes a
confirmarem essa narrativa acusatória, fato é que, bem compreendida, a acão
imputada sado é obietivamente atípica, PQrqye p(gliçqdq.;gD.glgtcícío de
direito fundamental ligado à condição tradicionaLdo acusado

Como se sabe, o tipo penal é um modelo abstrato que descreve um
comportamento (comíssivo au omissivo) proibida, e, ao fazê-lo, exerce uma função
ndividualizadora das condutas humanas criminalmente relevantes. Com isso, como
expressão do princípio do nu//um cr/men, nu//a poema s/ne praev/a /ege, o tipo penal
estabelece condição limitadora, ao Estado, em seu poder de sancionar seu cidadão,
exigindo que apenas possam ser alvo de responsabilização aquelas condutas
definidas em lei, precisamente, como ilícitas à luz da ordem jurídica

A moderna teoria do injusto, contudo, já abandonou há muitas décadas a simplista
compreensão de tipicidade como mera adequação abstrata de uma conduta a um
modelo de conduta formalmente proibida em uma lei, e ensina que, para além da
simples possibilidade de subsunção de uma ação ou omissão a um tipo penal, o
juízo de tipicidade deve demonstrar, ainda, a incompatibilidade de um
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comportamento concreto e com a proteção de bens jurídicos considerados dignos
de tutela. e. mais ainda. com as normas do ordenamento como um todo. É esta
percepção que está na base da percepção atual de que, para que se possa afirmar
que dado comportamento é penalmente típico, é preciso, além da mera subsunção
entre uma conduta e um tipo penal ltfp/cfdadejorma/), também aferir se ele lesou
ou exposto a perigo um bem jurídico relevante (tipicidade material), e, ainda, se ele
se mostra, à luz de outras searas do Direito, também um comportamento ilícito
jtipicidade conglobonte).

Tal indicativo é, de fato, essencial à análise do presente caso, pois, embora
estejamos diante de conduta que, sob o prisma da tipicidade !g11mê!, se subsume,
em tese, à figura do art. 38-A, capot, da Lei ng 9.605/19981, e que, sob o prisma da
tipicidade material, eventua/mente afetou de maneira relevante o bem jurídico
meio-ambiente2, não ostenta ela um caráter de antinormatividade, mas sim de
adequação em relação a normas extrapenais, sendo, portanto, çgnglgbênlemSOle
atípjçq.

E isso porque, efetivamente, os diversos elementos constantes dos autos são
suficientes para demonstrar que a conduta imputada a AILTON GARCIA está
nserida em um contexto de uso tradicional do meio ambiente em que vivem e se
reproduzem os povos indígenas em geral, e a etnia Guarani M'Bya em particular, e
faz parte, por consequência, de um plexo de comportamentos que normas
constitucionais e internacionais, longe de proibirem, /omenram, protegem e
agasalham na forma do reconhecimento de di(oitos fundamentais de t tularidêdg
coletiva dessas comunidades

Afinal, o art. 231, $1e e $2ç da Constituição federal dispõe

Art. 231. Sãe reçonheçiçiQ$ .êQt;;ínçii
IÍngUg$:JiçOçp$ ç.:!adições, e os direitos originários sobre as terras que
tradicionalmente ocupam. competindo à União demarca-las, proteger e fazer
respeitar todos os seus bens.
$ 1g São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por eles habitadas
em caráter permanente, as utilizadas para suas ativídades produtivas, as
imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu
bem-estar e as necessárias a sua reprodução física e cultural, segundo seus
usos, costumes e tradições.
$ 29 As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se a sua
posse permanente,
dos rios e dos lagos nelas existentes.

Neste mesmo sentido, os artigos 22 e 24 da Lei ng 6.00]/1973, chamado de Estatuto
do índio, preveem

Art. 38-A. Destruir ou danificar vegetação primária ou secundária, em estágio avançado ou médio de
regeneração, do Bioma Mata Atlântica, ou utiliza-la com inâingência das normas de proteção. Pena - detenção
de l (um) a 3 (três) anos, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente
Diz-se, aqui, "eventualmente" porque, de fato, o dano imputado, de uma área de apenas 0,753ha, poderia ser
considerado, no curso da instrução, penalmente insignificante, o que tomaria a conduta do acusado
pqlçliç ! çptqaÍiDicQ.

Autos n. 0000058-94.2018.403.6129
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Art. 22. Cabe aos índios ou silvícolas a posse permanente das terras que
habitam e o direito ao usufruto exclusivo das riquezas naturais e de todas as
utilidades naquelas terras existentes.

Art. 24. O usufruto assegurado aos índios ou silvícolas compreende o direito
à posse, ySQ e percepção das riquezas naturais e de todas as utilidades
existentes nas terras ocupadas, bem assim ao produto da exploração
económica de tais riquezas naturais e utilidades

[...]

Ou seja, tanto a ordem constitucional quanto a legislação extrapenal assegura aos
povos indígenas seu modo de vida tradicional, e deixam explícito que o
reconhecimento às suas ativídades produtivas concernentes à exploração dos
recursos ambientais necessários a seu bem-estar e reprodução física e cultural

Desta forma, todo manejo ambiental que se insira neste contexto de direito
tradicional (e não esteja, por exemplo, voltado à monetização da terras deve ser
considerado inserido em um plexo de direitos fundamentais indígenas

No presente caso, é precisamente disso que se trata

Pois, em que pese aparentemente não ter sido de conhecimento do Ministério
Público do estado de São Paulo quando do oferecimento da denúncia que deu
origem à presente ação penal, a INFORMAÇÃO TÉCNICA ng
otl/SeGAr7CORLIS/FUNAI, apresentada pela FUNAI em resposta à acusação, deixa
claro que g.apQíltadQ:dç:$matamentQ se dqy :çm área iDsçlidq Dq +rlq lndígçr)q
gê.baux...Hgyz, a qual, já à época, era objeto de estudos voltados às suas
dentifícação e delimitação (cf. fls. 139/147). Este indicativo, aliás, é confirmado pelo
Relatório Circunstanciado de Identificação e Delimitação da Terra Indígena Ka'bgt/y
Hovy, publicado no Diário Oficial da União em 2EH)'1/2017, e já trazido aos autos por
este órgão ministerial às fls. 2S8/292, e que também aponta que a área em tela está,
de fato, inserida nos limites da área tradicionalmente ocupada pelos Xa'agua //ov,
etnia da qual o denunciado é cacique

E fato é que o item 3.3 do mesmo Relatório Circunstanciado (cujos excertos
pertinentes são postos ora em anexo), deixam claro como g agljçyjlyrg prgliçgdg
pelas comunidades guarani nesta região envolve, frad;çbng/©e:ote, o "core.da
veaetacõo, queima da cobertura vegetal, plantio, colheita e abandono da área
cultivada até que Q cobertura vegetal nativa se estabeleça de novo no local
$ qy/ de $yg /çigfçe de $uçe$$êQ;pçly(e/". Ou seja: é evidente que, oara os indígenas
Guarani do Vale do Ribeira Identre os quais os da Kabguy Hovy), Z glá!!ça ggCÍçglaÉ
elemento ©struturante de sua própria identidade cultural, tanto assim que os
membros destas comunidades se preocupam, de modo não predatório, com a
conservação de espécies repassadas por gerações, identificando-as como
verdadeiras "plantas guarani", e inserindo este manejo, portanto, no contexto de
usos e costumes destes grupos

j

Este o quadro, não há como não reconhecer que a conduta imputada ao acusado
AIUON GARCIA, de "limpar" uma pequena área, para construir ocas e realizar
plantio para a subsistência de sua comunidade, sem quaisquer indícios de
finalidade económica, embora a princípio possa ser entendida..ÇQDQDroibid&peJa
norma prevista no art. 38-A, capuz. da Lei nP 9.60y1998, é, a bem da verdade,
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e
protegida e albergada pelo art. 231. $1e e $29 da Constituição Federal. e pelos
artigos 22 e 24 da Lei n9 6.00]/1973, r)õQ.:pQdçodQ $çl ÇQ $idçrpdp, 29t
consequência, conglobantemente típica

Neste tocante, é de se lembrar que as normas jurídicas não podem ser
interpretadas isoladamente. Pelo contrário, devem ser analisadas de forma
co/Venta, pois o simples fato de integrarem um ordenamento exige do intérprete
uma leitura que busque harmonizar os comandos normativos que aparentam,
numa visão rápida, serem conflitantes. É neste contexto que, na lição de Zaffaroni,
se insere o chamado juízo de tipicidade conglobante, pelo qual o alcance de uma
norma penal isolada deve ser filtrado a partir de seu confronto com outras normas
penais e extrapenais, inclusive de hierarquia superior à meramente legal. Em suas
palavras,

La conglobación como operación determinante de la lesividad es una
función claramente normativa, es decir que yi)g.:pççiçi0::g$ :1típiçq r)a:jçilQ
cuando reúne los caracteres particulares exigidos por pectivg.lido
sistemático, sina también çuandQ e$ anljDgEmgljyê (o sea, cuando viola la
norma que se deduce del tipos y con ellg lesíona un bien iurídico. cêra.d
alcance prohibítívo de esa norma no emerge sólo de su consideración tal
como se la deduce del tipo sistemático, sino tambíén dQwue forma pai.te.de
un universoJe normas preHbjljvas v oreceptivas que deben ser consideradas
como un orden normativo. EI princípio republicano exige qu© las sentencias
respeten el Principie de ÇQtlgrencia o nQ ÇQrltr diççiéo: y pêra ellç d bQr)
Qlgbçrpcsl.;ç)giççliêLlçgp! -- y las normas que de él se deducen -- como un
orden o todo coherente. en el aue iuegan otras normas penales v no penales,
como también las normas constitucionales e internacionales. De ese universo
de normas suite el.alcance prohibitivo de la norma kart cular. Sin proceder a
la deducción de la norma y a su conglobación en el orden normativo es
mposible determinar si la acción que forma parte del pragma típico afecta
un bien jurídico, esto es, si es o no lesiva a la luz del orden normativo"3.

Nesta linha, se realizarmos essa devida filtragem interpretativa, confrontando o
alcance do tipo penal em análise com as normas permissivas e fomentadoras de
condutas componentes de modos de vida tradicionais, o que temos, portanto, é
que a conduta em tese praticada por AIUON GARCIA é, sob um prisma
conglobante, atípica, sendo devida, portanto, sua absolvição sumária, forte no art.
397, 111 do Código de Processo Pena14.

Mas mesmo caso esse juízo assim não entenda, e considere que a conduta em tela
seria, a princípio, típica, é de imperioso reconhecer, ao menos, que este acusado
patente e claramente atuou em erro de proibição inevitável, estando albergado, por
isso, pe]a exc]udente de cu]pabi]idade prevista no art. 2]. do Código Pena15
De fato, a responsabilidade penal do indígena deve, inevitavelmente, levar em
conta as especificidades de suas tradições (tanto assim que a Constituição da
República atribuiu competência especial à Justiça Federal para tratar de disputas

In: ZAFFARONI, Eugenio Raúl. .De/ec/zo pe/?a/ - Pa/'/e gene/'a/, 2' Edição. Buenos Abres. Pp. 484/485
' Art. 397. Após o cumprimento do disposto no art. 396-A, e parágrafos, deste Código, ojuiz deverá absolver
sumariamente o acusado quando verificar: (...) 111 - que o fato narrada evidentemente não constitui crime
' Erro sobre a ilicitude do fato
Art. 21 - O desconhecimento da lei é inescusável. O erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de
pena; se evitável, poderá diminui-la de um sexto a um terço
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envolvendo seus direitos), e, nesta esteira, para a verificação da ilicitude e da
culpabilidade da ação, a cultura, as tradições e os modo de vida destes povos
devem ser devidamente ponderadas

Neste sentido, Ela Wiecko Volkmer e Pauta Bajer Fernandes Martins da Costa
\embram que, " {...} No paradigma da piurietnicidade o grau maior de integração do
indígena à sociedade nacional não o descaracteriza como indígena, tampouco exclui
a imputabilidade penal. 'Os índios têm o direito de permanecerem como índios,

mesmo que saiam de seus territórios ou percam parte de suas características
étnicas' (VILLARES, 2a09, p. 63}. É Q consequência do reconhecimento de que não
hó uma escala de desenvolvimento de grupos étnicos. Eles apenas são dBerentes. 4
inimputabilidade dosjndíqenas seque as regras gerais aplicáveis a todas as pessoas
maiores de 18 anos..Todavia. é possível excluir a culpabilidade pelo reconhecimento
do erro de proibição ou da i xigibüidgde de conduto diversas:'

E analisado o presente caso à luz dessa percepção, o que se percebe são fortes
evidências de que AIUON GARCIA, por estar agindo de forma absolutamente
vinculada a seus modos tradicionais e ancestrais de manejo e de uso de seu
território, não poderia ter clareza sobre a suposta ilicitude do ato de "limpar
aquela área para, nela, construir ocas e plantar para subsistência da comunidade de
que e cacique.

Nos dizeres de Zaffaroni e Pierangeli, no momento em que os índios praticam um
ato supostamente delitivo atuando de acordo com os costumes, crenças e tradições
de seu povo, tem-se paro exemplo do chamado erro de proibição culturalmente
corxd\c\orlado: "Muito embora exista delito que o silvícola pode entender
perfeitamente, existem outros cuja ilicitude ele nãa pode entendem e, em tal caso,
não existe outra solução que não a de respeitar a sua cultura no seu meio, e não
interferir mediante pretensões de tipo etnocentrista, que escondem, ou exibem, a
pretendida superioridade da nossa civilização industrial, para destruir todas as
relações culturais a ela alheias7

Deste modo, é de ver que, ao menos, atuou ele de forma manifestamente não
culpável, sendo sua absolvição sumária devida, neste plano, nos termos do art. 397,
1, do Código de Processo Pena18.

Ante todo o exposto, o MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL reauer a absolvicão de
AltTON GARCIA da acusação de prática do delito tipíficado no art. 38-A da Lei ne
9.605-98, com fundamento no art. 397. 111 do Código de Processo Penal, e
subsidiariamente, com fundamento no art. 397, 1, do mesmo diploma. Igrifos no
original)

6 CASTILHO, Ela Wiecko Volkmer de; COSTA, Paula Bajer Femandes Martins da. "0 Prometo de Lei do
Senado n. 1 56, de 2009, que institui novo Código de Processo Penal e os crimes praticados contra indígenas ou
por indígenas". Brasília, 2009. Disponível em: http://www2.senado.leg.br/bdsf7handle/id/1 9493 1
'ZAFFARONI, Eugenio Raul; PIERANGELI, José Henrique. Manual de direito penal brasileiro, volume l,
parte geral, 6' edição, São Paulo, RT, 2006, pág. 554 e 555
kart. 397. Após o cumprimento do disposto no aít. 396-A, e parágrafos, deste Código, o juiz deverá absolver
sumariamente o acusado quando verificar: (...) 1 - a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do
fato

Autos n. 0000058-94.2018.403.6129 8



®
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO

le Vara federal de Registro - 291 Subseçã
(

Cito julgado do Tribunal Regional da le Região que, em hipótese similar
crime ambiental previsto no artigo 50-A, da Lei n' 9.605/1998, considerando os requisitos
para a aplicação do princípio da insignificância, associada à condição dos denunciados
jlavradores e índios), entendeu pela absolvição sumária, vero/s

PENAL PROCESSO PENAL ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. CRIME AMBIENTAL DESMATE
De TERRAS PÚBLICAS SEM AUTORIZAÇÃO. ART. se A DA LEI 9.60s/í998. PRINCiPio
DA INSIGNIFICÂNCIA. POSSIBILIDADE. 1. Segundo a jurisprudência deste Tribunal,
apenas em caróter excepcional admite-se Q aplicação do Princípio da Insigni$cõncia
aos crimes ambientais, considerando a indisponibilidade do bem jurídico tutelado.
2. Verificado Q ausência de periculosidade social da ação, mínima ofensividode da
conduta do agente, inexpressividade da lesão jurídica causada e reduzido grau de
reprovabilidade do comportamento, deve ser mantida a sentença que absolveu
sumariamente os réus. ainda mais levando-se em conta tratarem-se de lavradores e
índios. 3. O dano ao bem jurídico tutelado - corte de três árvores - foi mínimo. A

tutela penal, no caso, é desproporcional, podendo ser resolvida nas instâncias cível
e admfn/straffpa. 4. Ape/anão não proa/da. (TRFI, Apelação Criminal 0011241-
68.2013.4.01.4100/RO, Terceira Turma, Relator Desembargador Federal Ney Bello,
publicado no e-DJFI em 12.12.2016)

A fundamentação per relacionem constitui medida de economia processual
e não malfere os princípios do juiz natural e da fundamentação das decisões." (REsp
1.443.593/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe
12/06/2015)

111. DISPOSITIVO

Ante o exposto, ABSOLVO SUMARIAMENTE o réu AILTON GARCIA,
qualificado nos presentes autos, da prática do delito previsto no artigo 38-A, capot, da Lei
n' 9.605/1998, com fulcro no artigo 397, Incisos le 111, do Código de Processo Penal

Sem custas processuais

Transitada em julgado, proceda a Secretaria às comunicações necessárias e
arquivem-se os autos

À SUDP para alteração da situação processual do mencionado réu

Publique-se. Registre-se. Intime-se a PFE-FU NAl-REGIONAL em ltanhaém/SP
Cumpra-se.

Registro/SP, 31 de julho de 2018

F
JOGO BATISTA MACHADO

Juiz federal
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