
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. MÁRCIO MURILO DA CUNHA RAMOS

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001122-65.2005.815.0071  -  Juízo da Vara Única  da
Comarca de Areia
RELATOR: O Exmo. Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos
01 APELANTE: José Fernandes dos Santos
DEFENSOR: Laura Neuma Camara Bonfim Sales
02 APELANTE: José do Nascimento e Israel Francisco de Medeiros
DEFENSOR: Laura Neuma Camara Bonfim Sales 
APELADO: A Justiça Pública

APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIME  AMBIENTAL.
DESTRUIÇÃO  DE  FLORESTA.  CORTE  DE  ÁRVORES
EM RESERVA  FLORESTAL  INSTITUÍDA  POR  LEI
(MATA  DO  PAU  FERRO).  PROVOCAÇÃO  DE  DANO
DIRETO. ARTIGO 40 DA LEI Nº  9.605/98.  AUTORIA E
MATERIALIDADE  COMPROVADAS.  PROVAS
ROBUSTAS.  ABSOLVIÇÃO.  NÃO  CABIMENTO.
OFENSA  AO  BEM  JURÍDICO  DEMONSTRADA.
ESTADO DE NECESSIDADE. NÃO  COMPROVAÇÃO.
CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. DESPROVIMENTO.

- Nos termos do art. 40, caput, da Lei nº 9.605/98 pratica crime
quem  causar  dano  direto  ou  indireto  às  Unidades  de
Conservação e às áreas de que trata o art. 27 do Decreto nº
99.274/1990, independente de sua localização.

- Comprovado através de perícias técnicas e prova oral que os
apelantes, agindo com dolo, desmataram parte de uma Área de
Preservação  Ambiental  para  comercializar  a  madeira,
causando dano direto  e  indireto  à Unidade de  Conservação,
não há que se falar em absolvição.

- O meio ambiente é um assunto que diz respeito a todos, sendo
prudente  fazer  o uso  correto  e  equilibrado deste  patrimônio,
típico direito de terceira geração, penalizando-se aqueles que,
em pleno século  XXI,  concorrem para o ilícito.  O estado de
necessidade pressupõe situação de perigo atual, não provocado
voluntariamente pelo agente, em que este lesa bem de outrem
para  não  sacrificar  seu  direito,  hipótese  não  ocorrente  nos
autos. In casu,  os recorrentes alegam que praticaram o crime
descrito na denúncia em estado de necessidade, contudo, não se



pode retirar o caráter antijurídico de um fato tipificado como
crime.  Não  havendo  que  se  falar  em  reconhecimento  da
justificante do estado de necessidade, se em nenhum momento
se  desincumbiram  os  apelantes  do  ônus  de  comprovar  que
praticou  a  conduta  delitiva  amparado  por  tal  circunstância
(Precedentes).

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos
acima identificados.

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Colendo Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba,  à unanimidade, em negar provimento aos apelos, nos
termos do voto do relator, em harmonia com o parecer.

RELATÓRIO

Perante  o  Juízo  da  Vara  única  da  Comarca  de  Areia,  o
Ministério Público ofereceu denúncia em face de José Fernandes dos Santos, vulgo
“Estrela”, José do Nascimento, conhecido como “José Caboclo” e Israel Francisco de
Medeiros, pela prática das condutas tipificadas nos  arts. 38, 39 e 40, c/c o art. 15,  II,
alíneas “a” e “e”, todos da Lei n° 9.605/98 (Lei dos Crimes Ambientais).

Narra a peça vestibular (fls. 02/03), em síntese, que os acusados,
na qualidade de posseiros do Assentamento Emanoel Joaquim, localizado no sítio Vaca
Brava, no Município de Areia/PB, desmataram as áreas de suas posses, consideradas de
preservação permanente, destruindo floresta, cortando as árvores e, depois, vendendo-as
na cidade de Alagoa Nova/PB, sem que tivessem autorização dos órgãos competentes,
conforme laudo circunstanciado elaborado pelo IBAMA, requisitado pelo curador do
Meio Ambiente, em decorrência de denúncias de pessoas da região.

Recebida a denúncia em 15/05/2007 (fl. 02).

Finda a instrução processual, o magistrado sentenciante, julgou
procedente, em parte, a denúncia, por entender que “as condutas são diferentes e não
cumuláveis entre si (data vênia). Pela narrativa da peça acusatória, a que se amolda
aos atos dos réus, c, tão somente, a reprimida pelo art. 40 da Lei n° 9.605/1998, tendo
em vista que eles cortaram árvores dentro da reserva do Pau Ferro, instituída por lei
(vide Relatório de Inspeção ás fls. 07/08, feito pelo IBAMA). Caso cumulássemos os
três delitos, estaríamos impondo aos réus o bis in idem (o que não é admissível pela
legislação pátria)”. 

Assim,  estabeleceu  a  reprimenda  ao  denunciado  JOSÉ  DO
NASCIMENTO  em  03  (TRÊS)  ANOS e  03  (TRÊS)  MESES DE RECLUSÃO,  no
regime  aberto,  depois  substituiu  a  pena  privativa  de  liberdade  por  02  (DUAS)
RESTRITIVAS  DE  DIREITOS  (prestação  de  serviços  à  comunidade  e  interdição
temporária de direitos), pelo mesmo prazo da pena aplicada.

Para  o  acusado  ISRAEL  FRANCISCO  DF.  MEDEIROS,  a
reprimenda foi de 03 (TRÊS) ANOS e 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, no regime
aberto, tendo substituído  por  02 (DUAS) RESTRITIVAS DE DIREITOS  (prestação de
serviços à comunidade e interdição temporária de direitos), também pelo mesmo prazo.



Por fim, ao acusado JOSÉ FERNANDES DOS   SANTOS  , fixou
a reprimenda em 03 (TRÊS) ANOS e 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO, no regime
aberto, substituindo a pena privativa de liberdade, por  02 (DUAS) RESTRITIVAS DE
DIREITOS  (prestação de serviços à comunidade e interdição temporária de direitos),
pelo mesmo prazo da pena aplicada.

Inconformados, os réus interpuseram apelações criminais, às fls.
114 e 121. 

Nas  razões  recursais  de  fls.  3123/124,  apresentada  pela
Defensoria  Pública  para  todos  os  acusados,  postula  a  absolvição  dos  crimes
denunciados, invocando a excludente de ilicitude do estado de necessidade. 

Alega, em síntese, que as circunstâncias pessoais favorecem os
acusados; que “na qualidade de posseiros, ou seja, pessoas que receberam uma área de
terra para plantar e com ela sustentar a sua família, estes empreenderam no de cultivá-
la para trazer rendimentos. […] com essa atitude causaram algum prejuízo ao meio
ambiente, mas o prejuízo que causaram foi de pequena monta e de fácil recuperação”.

Sustenta  ainda,  que:“Toda  a  ação  dos  recorrentes  está
amparada pelo ESTADO DE NECESSIDADE em que se encontravam, pessoas pobres
tendo na terra o único meio de subsistência”.

Em contrarrazões, o Parquet rebateu os argumentos defensivos
explanados  nas  apelações  e pugnou pela manutenção do decisum recorrido (fls.
126/128).

A Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do insigne Dr.
Francisco  Sagres  Macedo  Vieira –  Procurador de Justiça –, manifestou-se pelo
desprovimento dos recursos, a fim de que seja mantida incólume a sentença singular
(fls. 133/141).

É o relatório. 

VOTO: 

Conheço dos recursos, porque presentes os pressupostos para a
sua admissão.

Alegam os apelantes, em síntese, que o prejuízo causado foi de
pequena monta e de fácil reparação, devendo ser reconhecida a justificante do estado de
necessidade, por serem pobres tendo na terra o único meio de subsistência, que portanto,
a r. sentença deve ser reformada.

Todavia, não lhes assiste razão. 

Os apelantes foram condenados  como incursos nas sanções do
art.  40 c/c o art.  15,  II,  letras “a” e “e”,  todos da Lei n° 9.605/98 (Lei dos Crimes
Ambientais). Preceitua o art. 40 da referida Lei:

Art. 40. Causar dano direto ou indireto às unidades de conservação e às áreas
de  que  trata  o  art.  27  do  Decreto  99.274,  de  6  de  junho  de  1990,
independentemente de sua localização:



Pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos.

Verifico que o conjunto probatório juntado aos autos se mostrou
coeso e firme, indicando que os réus efetivamente causaram dano à área de proteção
ambiental. Senão vejamos.

A  materialidade  é  evidenciada  pelo  termo  de  constatação
elaborado pelo IBAMA (fls. 06/08), relatório da autoridade policial (fls. 15/16) e prova
oral colhida.

Quanto  à  autoria,  constata-se  que  os  apelantes  José  do
Nascimento e José Fernandes dos Santos,  em seus depoimentos admitiram os fatos.
Vejamos:

O acusado José do Nascimento afirmou às fls. 40/42:

“[...]  que  é  verdadeira  a  acusação  que  lhe  feita  na  denúncia  [...]  que
desmatou  parte  do  seu  terreno,  cujo  desmatamento  equivaleu  a  umas  02
hectares;  que  assim  procedeu  em  virtude  de  ter  sido  orientado  por
funcionários do INCRA, no sentido de que deveria fazê-lo  [...]”.

O  outro  acusado,  José  Fernandes  dos  Santos,  em  seu
interrogatório (fls. 46/48) falou:

“[...]  que  é verdadeira a  acusação  que lhe foi  feita  na denúncia [...]  que
cortou  uma  área  de  capoeira,  preservando  a  mata  nativa,  a  exemplo  de
sucupira e ipê; que não recebeu nenhuma orientação do INCRA para assim
proceder; Que derrubou cerca de 1 hectare de capoeira [...]”

O acusado Israel  Francisco  de  medeiros,  quando  interrogado
(fls. 43/45), alegou não ser verdadeira a acusação que lhe foi feita, contudo, afirmou
que “cortou alguns galhos de árvores da mata atlântica, mas não as derrubou; que
tirou uns 12 m2 de lenha, dos galhos das árvores, vendendo-os nas redondezas [...]”.

Destaque-se  que  às  fls.  57,  a  presidente  da  associação  dos
produtores rurais do Assentamento Manoel Joaquim, a  Sra. Maria de Lourdes Souza,
quando ouvida, sustentou:

“[...] que, na função que exercia, fazia palestra orientando os assentados que
desmatamento  só  poderia  ocorrer  com autorização  do  órgão  competente;
que, mesmos orientados, não só pela depoente mas por funcionários da
Emater  e  pelo  chefe  dos  assentamentos,  os  denunciados  José  do
Nascimento,  Israel  Francisco  e  José,  desmataram  árvores  da  mata
atlântica, em desrespeito à legislação ambiental; que o fato foi constatado
pelo Ibama; que os denunciados venderam madeira do desmatamento […]
que  qualquer  desmatamento  só  poderia  ser  iniciado  com  a  competente
autorização do Ibama; que no loteamento de cada denunciado, tinha um
espaço  onde  podia  haver  a  produção  de  alimentos,  sem  precisar
derrubar árvores; que outros assentados não fizeram o desmatamento de
árvores da mata atlântica, fizeram roçados em capoeiras [...]”. g.n.

Os depoimentos prestados pelas testemunhas Maria das Dores
Batista Vasconcelos (fls. 58), Severino do Ramo Batista Vasconcelos (fls. 59) e Damião
Batista  de  Vasconcelos  (fls.  60),  corroboram com o da  presidente  da Associação e
confirmam que os apelantes desmataram área de Unidade de Conservação para vender
a madeira, sem qualquer preocupação com o meio ambiente/coletividade. 



Como  sabido,  os  crimes  ambientais são,  em  princípio,  de
natureza  formal:  tutelam  o  meio  ambiente  enquanto  tal,  ainda  que  uma  conduta
isoladamente não o venha a prejudicar. Busca-se a preservação da natureza, coibindo-se,
na medida do possível, ações humanas que a degenerem. Há precedentes no STJ, no
sentido  de  que  o  crime de  dano  ambiental descrito  no  art.  40  da  Lei 9.605 /98 é
instantâneo de efeitos permanentes.

No caso dos autos,  a área destruída,  situada no município de
Areia-PB, se trata da Unidade de Conservação  Parque Estadual Mata do Pau Ferro,
que possui bioma Mata Atlântica, sendo que a referida vegetação faz parte das Áreas de
Preservação Permanente (APPs). Vale ressaltar que o meio ambiente é um assunto que
diz respeito a todos, sendo prudente fazer o uso correto e equilibrado deste patrimônio,
típico direito de terceira geração, penalizando-se aqueles que, em pleno século XXI,
concorrem para o ilícito.

Desse  modo,  a  tese  defensiva  concernente  ao  estado  de
necessidade não se sustenta, pelas razões a seguir expendidas.

O estado de necessidade pressupõe situação de perigo atual, não
provocado voluntariamente  pelo agente,  em que este  lesa bem de outrem para  não
sacrificar seu direito, hipótese não ocorrente nos autos.

Ademais,  como  bem  esclareceu  o  douto  representante  da
procuradoria de Justiça:

“[…]  não  há  nos  elementos  capazes  de  comprovar  que  os  recorrentes
praticaram o  crime  descrito  na  denúncia  em estado  de  necessidade,  não
podendo,  assim,  ser  retirado  o  caráter  antijurídico  de  um fato  tipificado
como crime.

Sobre o assunto, vem decidindo o STJ:

AGRAVO  REGIMENTAL.  RECURSO  ESPECIAL.  DIREITO  PENAL.
LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE.  CRIME AMBIENTAL.  ART. 34 DA
LEI  N.  9.605/1998.  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE  EM  RAZÃO  DAS  CIRCUNSTÂNCIAS  DO
DELITO.  ELEVADA QUANTIDADE  DE  PEIXES.  UTILIZAÇÃO  DE
PETRECHOS  PROIBIDOS.  PESCA  DURANTE  O  PERÍODO  DE
DEFESO.  ESTADO  DE  NECESSIDADE  NÃO  CARACTERIZADO.
ACÓRDÃO A QUO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA
DESTE TRIBUNAL.
[...]
3. O estado de necessidade não está caracterizado se não esteve presente,
em nenhum momento, o perigo atual e iminente para o réu, condição
essencial  ao reconhecimento da excludente de ilicitude,  nos termos do
art. 24 do Código Penal. A mera alegação de dificuldade financeira não
justifica a prática delitiva.
4. A conduta do apenado atendeu tanto à tipicidade formal, pois constatada a
subsunção do fato à norma incriminadora, quanto à subjetiva, uma vez que
comprovado  o  dolo  do  agente;  consequentemente,  há  como  reconhecer
presente a tipicidade material, na medida em que o comportamento atribuído
se mostrou suficiente para desestabilizar, em certa medida, o ecossistema.
5.  O acórdão recorrido se encontra  em consonância com a jurisprudência
assente  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  assim  sendo,  aplica-se  ao  caso
vertente a Súmula 83/STJ.
6. O agravo regimental não merece prosperar, porquanto as razões reunidas



na  insurgência  são  incapazes  de  infirmar  o  entendimento  assentado  na
decisão agravada.
7. Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp 1591408/PR, Rel.  Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,
SEXTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 17/06/2016) g.n.

Por  fim, a  ampla  jurisprudência  dos  tribunais  pátrios  é
assente no sentido de que não há que se falar em reconhecimento da justificante do
estado de necessidade ou da exculpante da inexigibilidade de conduta diversa, se
em  nenhum  momento  se  desincumbiu  o  apelante  do  ônus  de  comprovar  que
praticou a conduta delitiva amparado por tais circunstâncias.

Assim, comprovados as autorias e a materialidade do crime e o
dano ambiental, não há que se falar em absolvição.

Ante o exposto, NEGO  PROVIMENTO  aos  apelos,  em
harmonia com o parecer ministerial.

É como voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador
Márcio Murilo da Cunha Ramos, decano no exercício da Presidência da Câmara
Criminal e relator,  dele participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
Arnóbio  Alves  Teodósio  (com  jurisdição  limitada),  revisor,  e  Marcos  William  de
Oliveira (Juiz de Direito convocado até o preenchimento da vaga de Desembargador,
vogal). Ausentes justificadamente os Desembargadores João Benedito da Silva e Carlos
Martins Beltrão Filho.

Presente  à  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Joaci  Juvino  da
Costa Silva, Procurador de Justiça.

Sala  de Sessões  da  Câmara  Criminal  “Des.  Manoel  Taigy de
Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João
Pessoa, 10 de maio de 2018.

Márcio Murilo da Cunha Ramos
Desembargador/Relator


