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Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba

Gabinete do Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO 

A C Ó R D Ã O

NOTÍCIA  CRIME Nº 2007060-11.2014.815.0000   -  Comarca  de 
Juazeirinho

RELATOR : Exmo. Des. Arnóbio Alves Teodósio
NOTICIANTE : O Ministério Público Estadual
NOTICIADO : Evilázio de Araújo Souto – Prefeito Municipal de Tenório

TERMO  CIRCUNSTANCIADO  DE  OCORRÊNCIA. 
Procedimento instaurado contra Prefeito municipal. 
Imputação de crime ambiental previsto no art. 46 da 
Lei nº 9.605/98. Suposta condição de sócio-gerente 
da  empresa  Cauvil  Minérios  Industriais  Ltda. 
Armazenamento de madeira sem licença ambiental. 
Manifestação  da  Procuradoria-Geral  de  Justiça  no 
sentido  de  que  se  trata  de  crime  praticado  pela 
empresa e não pelo alcaide. Pedido de remessa dos 
autos  para  o  Juízo  a  quo.  Obrigatoriedade do 
atendimento. Remessa dos autos a 1ª Instância.

- A Procuradoria-Geral de Justiça,  dominus litis 
da ação penal, não ofereceu denúncia em desfavor 
do alcaide municipal pelo suposto crime ambiental, 
opinando que o fato delituoso objeto do TCO teria 
como autor,  em tese,  a  pessoa jurídica  da qual  o 
autuado era aparentemente sócio-gerente e não ele 
próprio.  Frente  a  tal  entendimento,  manifestou-se 
pela remessa dos autos ao 1º grau para apuração do 
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fato contra a empresa.    

- O pedido de remessa dos autos a 1ª Instância por 
se  entender que o detentor de prerrogativa de foro 
(Prefeito)  não  praticou  fato  delituoso  vincula o 
Tribunal e é de atendimento obrigatório, uma vez 
que ao chefe do Ministério Público, na qualidade de 
dominus litis, cabe a palavra definitiva sobre a 
pertinência da ação penal pública, competindo ao 
Tribunal de Justiça tão-somente acatar a proposta 
por ele formulada. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima 
identificados.

Acorda o Egrégio Tribunal de Justiça do  Estado  da 
Paraíba, em sessão plenária, por votação unânime, em acolher 
manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça e remeter os autos 
para o Juízo a quo.

   RELATÓRIO

Trata-se de termo circunstanciado de ocorrência lavrado, 
na Delegacia de Tenório, em desfavor de Evilázio de Araújo Souto, Prefeito 
Constitucional daquele Município, tendo em vista infração ambiental prevista 
no art. 46 da Lei nº 9.605/98, uma vez que, na data de 16 de novembro de 
2011, fiscais do IBAMA apreenderam, na empresa Cauvil Minérios Industriais 
Ltda., situada no Sítio Tenório, e da qual o autuado é aparentemente sócio-
gerente, 15 stereo de lenha nativa jurema, sem a devida licença ambiental  

A empresa foi  autuada pelo IBAMA, com imposição de 
multa. 

Ademais, o Ministério Público Estadual, frente a possível 
ocorrência de crime ambiental, abriu procedimento administrativo preliminar 
(49/56),  que  culminou  com  a  determinação  de  abertura  de  termo 
circunstanciado  de  ocorrência,  na  Delegacia  de  Tenório,  em desfavor  do 
investigado.

Após a conclusão, remetidas as peças do TCO ao Juiz da 
Comarca de Juazeirinho, este, considerando tratar-se de crime envolvendo 
Prefeito Constitucional, requereu a remessa dos autos a este Tribunal, à fl. 
60.
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Nesta  instância,  com  vista  dos  autos,  a douta 
Procuradoria-Geral de Justiça –  por seu Subprocurador-Geral, Dr. Nelson 
Antônio Cavalcante Lemos – entendeu, todavia, que o sujeito ativo do crime 
ambiental era a empresa Cauvil Minérios Industriais Ltda., e não o alcaide 
municipal, pedindo o retorno dos autos ao Juízo de origem, uma vez que 
pessoa jurídica não possui prerrogativa de foro (fls. 65/68).

É o relatório. 

VOTO: Exmo. Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO 
(Relator).

Trata-se de TCO instaurado contra o Prefeito Municipal de 
Tenório,  Evilásio  de  Araújo  Souto,  pela  possível  ocorrência  de  crime 
ambiental.

Os autos foram remetidos a esta Instância pelo Juiz  a 
quo, tendo em vista a prerrogativa de foro do autuado (art. 29, X, da CF).

Com  a  chegada  dos  autos,  foi  aberto  vistas  à 
Procuradoria-Geral de Justiça, dominus litis da ação penal, que, ao invés de 
oferecer denúncia, assim se pronunciou (fls. 65/68):

“Com todo o respeito equivocada a remessa dos autos.
Em tese,  o  crime  tratado  nos  autos  foi  praticado  pela 
empresa  Cauvil  Minérios  Industriais  Ltda  –  ME,  pessoa  
jurídica de direito privado, que segundo a regra da Lei nº  
9.605/98, pode ser responsabilizada criminalmente pelos  
crimes definidos em mencionada legislação (art. 3º)
[…]
Se  a  prerrogativa  de  foro  é  estabelecida  em razão  da  
função  desempenhada  e  no  caso  quem  detém  é  o  
Prefeito, que não teria cometido infração penal, mas sim 
a empresa que ele representa, não há que se falar em 
processamento do TCO perante o Tribunal de Justiça”  

A Procuradoria-Geral  de  Justiça,  dominus  litis  da  ação 
penal, não ofereceu denúncia em desfavor do alcaide municipal pelo suposto 
crime ambiental, opinando que o fato delituoso objeto do TCO teria como 
autor,  em tese,  a  pessoa jurídica  da qual  o  autuado era  aparentemente 
sócio-gerente e não ele próprio, como preceitua o art. 3º da Lei nº 9.605/98 
permitindo a responsabilização criminal das pessoas jurídicas. Frente a tal 
entendimento,  manifestou-se  pela  remessa  dos  autos  ao  1º  grau  para 
apuração do fato contra a empresa.

A meu sentir, em crimes ambientais, há coautoria entre o 
diretor  ou  gerente  da  empresa  e  a  própria  pessoa  jurídica,  conforme  o 
parágrafo único do citado art. 3º:
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Art.  3º  As  pessoas  jurídicas  serão  responsabilizadas 
administrativa,  civil  e  penalmente  conforme  o  disposto 
nesta Lei, nos casos em que a infração seja cometida por  
decisão de seu representante legal ou contratual, ou de  
seu  órgão  colegiado,  no  interesse  ou  benefício  da  sua  
entidade.
Parágrafo  único.  A  responsabilidade  das  pessoas 
jurídicas não exclui a das pessoas físicas, autoras,  
co-autoras ou partícipes do mesmo fato.

Nesse  sentido,  era  também cabível  a  responsabilidade 
criminal do alcaide, na qualidade de coautor.

Todavia,   o  pronunciamento  definitivo  do chefe do 
Ministério Público Estadual não comporta discussão, vinculando o Tribunal. É 
que cabendo a ele a iniciativa da ação penal e sendo dele a última palavra 
sobre a pertinência da ação, a chamada  opini delicti,  não pode esta Corte 
questionar as razões que o levaram a formular tal pedido. Assim têm 
entendido os Tribunais Superiores: 

"Inquérito - Ação penal - Titularidade do Procurador-
Geral da República, que requer o arquivamento da  
representação. Não cabe ao Tribunal examinar-lhe o  
mérito, senão aceitar-lhe a decisão, como titular que  
é  da  ação  penal.  Jurisprudência  da  Corte.  Agravo 
regimental  improvido".  (SUPREMO TRIBUNAL 
FEDERAL, RTJ 116/7).
 
“(...)  II.  Processo  Penal  de  competência  originária  
dos  tribunais,  irrecusabilidade  do  pedido  de 
arquivamento  de  inquérito  ou  outra  peça  de 
informação quando formulada pelo Procurador-
Geral  competente e fundada na falta de base 
de  fato  para  a  denúncia" (AP-QO371 /MG, 
Questão de Ordem na Ação Penal, Pleno, 
Ministro Sepúlveda Pertence, DJ. de 4.6.2004, 
p. 29, Ement. Vol. 02154-01,p. 13) – destaquei.

“INQUÉRITO POLICIAL. Pedido de arquivamento pelo  
procurador-geral  de  justiça.  Acatamento.  "Na 
hipótese de ação penal originária, isto é, da que se  
promove  junto  ao  Supremo  Tribunal  Federal,  
Superior  Tribunal  de  Justiça,  tribunais  de  justiça,  
tribunais  regionais  eleitorais  e  Tribunais  Regionais  
Federais,  se  o  procurador-geral  de  justiça  ou  da 
república,  dentro  em  suas  respectivas  áreas,  
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entender  dever  o  inquérito  ser  arquivado,  outra 
posição não poderá tomar o tribunal senão acolher o  
pedido, pelo simples fato de o arquivamento ter sido  
solicitado pelo próprio chefe da instituição (tourinho  
filho, Fernando da costa, código de processo penal  
comentado, volume 1, 7ª ED. , rev. , aum. E atual. ,  
São  Paulo,  saraiva,  2003,  p.  113).  " (inquérito n. 
2007.000478-6, de campo belo do sul, relator: 
Sérgio paladino, data da decisão: 28-8-2007) (TJSC; 
INQ 2007.017023-6; Capital; Órgão Especial; 
Rel. Des. Carlos Prudêncio; Julg. 04/05/2011; 
DJSC 17/05/2011; Pág. 1)

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA E LESÃO 
CORPORAL LEVE. PEÇAS CONSUBSTANCIADORAS 
DE NOTIDIA CRIMINIS. Arquivamento requerido pelo 
procurador geral de justiça, que não vislumbra a 
existência de elementos mínimos de prova a 
respaldar a ocorrência de ilícito penal. 
Impossibilidade de objeção ao pleito formulado pelo 
parquet. Remessa dos autos ao juízo de primeiro 
grau para prosseguimento quanto aos demais 
envolvidos por não possuirem foro por prerrogativa 
de função. A jurisprudência do STF é uníssona no 
sentido de que o monopólio da ação penal pública, 
incondicionada ou condicionada, pertence ao 
ministério público. Trata-se de função institucional 
que lhe foi deferida, com exclusividade, pela 
Constituição Federal de 1988. É incontrastável o 
poder jurídico-processual do chefe do ministério 
publico que requer, na condição de dominus litis, o 
arquivamento judicial de qualquer inquérito ou peça 
de informação. Inexistindo, a critério do procurador-
geral elementos que justifiquem o oferecimento de 
denuncia, não pode o tribunal, ante a declarada 
ausência de formação da opinio delicti, contrariar o 
pedido de arquivamento deduzido pelo chefe do 
ministério público. Precedentes do Supremo Tribunal 
Federal (INQ n. 510/DF, in DJ de 19.4.91). O STJ 
também tem consignado o pedido de arquivamento 
do inquérito policial ou de quaisquer peças de 
informação formulado pelo procurador-geral da 
república em procedimento tendente a apurar 
eventual infração penal cometida por autoridade 
com privilégio de foro por prerrogativa de função, 
vincula o tribunal, impondo-se seu acatamento (INQ. 
357/ma, DJ 10/03/2003). Decisão unânime”. (TJSE; 



6

TC 2009117297; Ac. 4474/2010; Tribunal 
Pleno; Rel. Des. Ricardo Múcio Santana de 
Abreu Lima; DJSE 26/05/2010; Pág. 7) 

Guilherme de Souza Nucci em comentários acerca do 
assunto, ensina:

“Requerimento  de  arquivamento  em  competência  
originária:  quando  o  inquérito  é  controlado  
diretamente pelo Procurador-Geral de Justiça (ou da  
República, conforme o caso), por se tratar de feito de 
competência originária (crime cometido por juiz, por  
exemplo),  o  pedido  de  arquivamento  é  dirigido  
diretamente ao Tribunal (cabe ao relator determinar  
o arquivamento, segundo a maioria dos Regimentos  
Internos dos Tribunais). Não há, nesse caso, como 
utilizar o art. 28, sendo obrigatório o acolhimento do  
pedido.” (Código de Processo Penal Comentado, 
10ª Edição, 2011 - Pág. 143).

Fernando da Costa Tourinho Filho, por sua vez, é bem 
esclarecedor:

“Ora, se o Procurador-Geral, recebendo as peças  de 
informação  ou  o   inquérito   (se  for   o caso), 
entender   que   descabe   a   denúncia, requererá  o 
arquivamento.   Poderá   o   Tribunal deixar de 
atender ao pedido? Embora haja,  em sentido 
afirmativo, a palavra sempre autorizada de Frederico 
Marques, dela discordamos com a devida vênia. 
Onde, na lei, a atribuição do Poder Judiciário   de 
exercer   o   controle   da   atividade inicial do 
Ministério Público nesses casos? Não há. 
Em   virtude   da   estrutura   processual acusatória 
que   tem  entre   nós   a  persecutio criminis, outro 
caminho não restará ao Tribunal senão acolher o 
pedido de arquivamento,  quando formulado pelo 
Chefe do Ministério Público. Este, como verdadeiro 
dominus  litis,  é quem pode, no   nosso Direito, 
dizer   se   é   caso  ou   não   de denúncia   nos 
processos   da   competência originária dos 
Tribunais. O poder de ação  lhe é conferido, sob pena 
de se quebrar o princípio do ne procedat judex ex 
officio. O argumento de que   o   Tribunal   tem  um 
controle   jurisdicional absoluto   sobre   a 
propositura   da   ação   penal, mesmo porque o 
Ministério Público não goza de independência 
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suficiente  para  poder   opor-se a injunções 
governamentais,   data   vênia,   não convence. 
Nessa ordem de idéias, os Tribunais poderiam, 
também, exercer o controle sobre toda a   ação 
pública,   pois   os   governantes   poderiam 
pressionar  o  Ministério   Público  a   não   oferecer 
denúncia   em   casos   da   competência   do   Juiz 
singular. 
Além do mais, hoje o Ministério Público é 
independente. Administrativa e  funcionalmente.” 
(Processo Penal, Saraiva, 19ª edição, volume 1, 
p. 396/397).

Desse modo, pleiteado pelo Procurador-Geral de Justiça, 
em exercício, a remessa do TCO ao Juízo a quo por entender que não foi o 
detentor de prerrogativa de foro (Prefeito) o autor da infração penal, impõe-
se o deferimento do pedido, sem maiores considerações.

Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO e REMETO O 
PRESENTE TCO AO JUÍZO A QUO, dando-se baixa.

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Senhor 
Desembargador Romero Marcelo da Fonseca Oliveira, Vice-
Presidente, na eventual ausência da Presidente, Excelentíssima 
Senhora Desembargadora Maria de Fátima Moraes Bezerra 
Cavalcanti. Relator: Excelentíssimo Senhor Desembargador Arnóbio 
Alves Teodósio. Participaram ainda do julgamento os 
Excelentíssimos Senhores Desembargadores Carlos Martins Beltrão 
Filho, Luiz Sílvio Ramalho Júnior,  Joás de Brito Pereira Filho, José 
Ferreira Ramos Júnior  (Juiz de Direito convocado para substituir a 
Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria das Neves do Egito 
de Araújo Duda Ferreira), Miguel de Britto Lyra Filho (Juiz de Direito 
convocado para substituir o Excelentíssimo Senhor Desembargador 
João Alves da Silva), Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho, José 
Ricardo Porto,  Ricardo Vital de Almeida (Juiz de Direito convocado 
para substituir o Excelentíssimo Senhor Desembargador Saulo 
Henriques de Sá e Benevides) e Marcos Cavalcanti de Albuquerque.  
Ausentes os Exmos. Srs. Desembargadores João Benedito da Silva,  
Maria das Graças Morais Guedes, Leandro dos Santos, José Aurélio 
da Cruz, Oswaldo Trigueiro do Valle Filho,  Abraham Lincoln da 
Cunha Ramos e Márcio Murilo da Cunha Ramos (Corregedor-Geral de 
Justiça).

Presente à sessão o  Excelentíssimo Senhor Doutor 
José Raimundo de Lima, Procurador de Justiça, em substituição  ao  
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Excelentíssimo  Senhor  Doutor Bertrand de Araújo Asfora, 
Procuradora Geral de Justiça. 

Tribunal Pleno, Sala de Sessões “Des. Manoel 
Fonseca Xavier de Andrade”  do Tribunal de Justiça do Estado da 
Paraíba, em João Pessoa, dia 13 de agosto de 2014.

Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
RELATOR


