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APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE
FOGO  DE  USO  PERMITIDO. ART. 14 DA LEI Nº
10.826/2003. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO.
AUTORIA  E  MATERIALIDADE  INCONTESTÁVEIS.
CONFISSÃO  JUDICIAL  CORROBORADA  POR
DEPOIMENTOS  TESTEMUNHAIS.  LAUDO  DE
EFICIÊNCIA  DE  DISPARO  DE  ARMA  DE  FOGO.
PRESCINDIBILIDADE.  CRIME FORMAL,  DE MERA
CONDUTA E PERIGO ABSTRATO. IN DUBIO PRO REO.
NÃO APLICAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA.

– O crime do artigo 14 da Lei 10826/2003 é de perigo abstrato,
ou seja,  a  consumação do delito  independe do dano concreto
eventualmente causado pela atitude criminosa, pois o perigo de
dano já é presumido pela própria Lei.

CAÇA  ILEGAL  DE  ANIMAIS  SILVESTRES.  ART.  29,
CAPUT,  DA  LEI  Nº  9.605/98.  ABATE  DE  DUAS
ROLINHAS  E  UM  GAVIÃO.  APLICAÇÃO  DO
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE
NO  CASO  CONCRETO.  PRÁTICA  REITERADA  E
INCENTIVADA  MEDIANTE  TERCEIROS,  COM
CARACTERÍSTICAS  DE  SOFISTICAÇÃO.  CONDUTA
QUE  GERA  RISCO  AO  MEIO  AMBIENTE.
PRESERVAÇÃO EM FACE DAS GERAÇÕES FUTURAS.
IMPERATIVO  DE  CUNHO  CONSTITUCIONAL.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DA
APELAÇÃO.

– Ao decidir-se sobre a aplicação do princípio da insignificância
nos crimes contra o meio ambiente, deve o julgador considerar
que esta aparente irrelevância não deva ser vista apenas a partir
de  uma  interpretação  subjetiva,  mas  deve  estar  demonstrada,
acima de qualquer  dúvida,  na prova técnica e  conclusiva dos



autos.  Também não deve  o  magistrado lastrear-se apenas  nos
aspectos isolados da infração para absolver o acusado, devendo
considerar  uma  visão  integrada  e  completa  do  equilíbrio
ambiental e do ecossistema atingido.

–  Destaque-se  o  arrojado  aparato  para  a  prática  da  caça,
composto  de  diversas  armas  e  munições,  caixas  de  som
portáteis, mídia contendo canto de aves, arremedos (que servem
para  atrair  os  passarinhos)  e  até  rádios  de  comunicação,  que
demonstram sofisticada  organização  para  o  abate,  própria  de
praticantes experientes, como o ora apelante.

– Assim, não há como se desconsiderar que a conduta na qual
foi flagrado o apelante é uma ilustração de atividade penalmente
relevante e que, ao longo dos anos, tem contribuído para o risco
de dano ambiental e cuja reprimenda se faz imperativa, mesmo
como forma de desestimular a reiteração e, consequentemente,
preservar o meio ambiente para gerações futuras.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados. 

Acorda a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, à unanimidade, em negar provimento ao apelo, nos termos do
voto do relator, em harmonia com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

O Ministério Público denunciou Thiago  Faustino  Alves  de
Almeida, João Francisco das Mercês, José Givaldo Lima Sales e Afonso Bezerra de
Oliveira Júnior, qualificados nos autos, como incursos nas penalidades dos arts. 14 da
Lei nº 10.826/2003, e art. 29, §5º, da lei nº 9.605/98, fls. 02/03 e 37.

Depreende-se da peça pórtica que, no dia 13  de setembro  de
2015, no sítio Malhadinha, na cidade de Boa Vista, os denunciados foram presos em
flagrante pela prática de caça ilegal de espécimes da fauna silvestre, pois não possuíam
autorização legal para a prática, bem como por portarem ilegalmente armas de fogo de
uso permitido.

A  proemial  ainda  aponta  que  no  local  e  dia  citados,  uma
guarnição  militar  efetuava  rondas  naquela  localidade,  quando  avistaram  o  veículo
LAND ROVER FREELANDER, no qual estavam os acusados, trafegando na via em
atitude suspeita. Feita a abordagem foram apreendidos: 

• 01  espingarda  calibre  28,  marca  BOITO,  sem  numeração
aparente;
• 01 espingarda calibre 36, marca BOITO. Nº 568419;
• 01 espingarda, calibre 32, marca CBC, nº 314472;
• 01 espingarda, calibre 28, marca ROSSI, nº A301539;
• 01 rifle, calibre 32, marca CBC, nº E 039859, com carregador
e luneta;
• 03 cartucheiras de couro;
• 03 caixas de metal contendo espoletas;



• 01 saco contendo esferas de chumbo;
• certa quantidade de buchas para carregamento dos cartuchos;
• 04 cartuchos deflagrados, calibre 36;
• 04 cartuchos deflagrados, calibre 28;
• 02 alforges em couro;
• 04 batedores para compactar o carregamento dos cartuchos;
• 01 medidos de pólvora e chumbo;
• 02 extratores de espoleta deflagrada;
• 06 arremedos;
• 01 cortador de bucha;
• 01 batedor de bucha;
• 02 rádios de comunicação portátil, marca INTELBRAS (HT);
• 02 facas para caça;
• 01  cartão  de  memória  contendo  mídia  de  canto  de  aves
silvestres;
• 03 aves mortas, sendo 02 rolinhas e 01 gavião;
• 79 cartuchos intactos, calibre 28;
• 53 cartuchos intactos, calibre 36;
• 33 cartuchos intactos, calibre 32, 99 munições de calibre 22.

Denúncia recebida, no dia 02 de março de 2016 (fl. 38).

Audiência de instrução, fls. 104/105 e 125/126. 

Alegações finais pelo Parquet e defesa, fls. 128/130 e 133/152,
respectivamente.

Sentença condenatória às fls. 162/169, julgando parcialmente
procedente a denúncia, condenando os réus Thiago Faustino Alves de Almeida, João
Francisco das Mercês e Afonso Bezerra de Oliveira Júnior nas penalidades do art. 14, da
Lei nº 10.826/2003, a uma pena final de 02 (dois) anos de reclusão,  para cada,  em
regime  inicial  aberto,  as  quais  foram substituídas  por  penas  restritivas  de  direitos,
consistente  na  prestação de  serviços  à  comunidade e  prestação pecuniária.  Também
condenado o corréu José Givaldo Lima Sales, art. 14, da Lei nº 10.826/2003, a uma
pena final de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, bem como pelo delito
do art. 29,  caput da lei nº 9.605/98, à reprimenda de 06 (seis) meses de detenção, em
concurso  material,  as  quais  foram  substituídas  por  penas  restritivas  de  direitos
semelhantes às dos demais condenados.

Irresignado, apelaram os  acusados às fls. 175/176. Em suas
razões, às  fls. 191/207, requerem a absolvição, aduzindo a inexistência de  prova
inconteste da tipicidade do crime de porte, tendo em vista que a arma, nas condições em
que  foi  apreendida,  não  era  eficiente  para  a  produção  de  disparo,  não  dispondo,
potencial  lesivo  capaz  de  ofender  ao  bem  jurídico  tutelado.  Ademais,  afirmou  ser
impossível lastrear condenação sem prova do efetivo dano à incolumidade pública e do
dolo  de dano,  visto que  sequer  uma perícia  foi  realizada  nos  artefatos  apreendidos.
Especificamente quanto ao réu José Givaldo Lima Sales,  foi  requerida a  absolvição
quanto  ao  delito  do  art.  29,  caput,  da  lei  nº  9.605/98,  invocando-se  o  princípio  da
insignificância e da intervenção mínima do Estado, pois o abate de 02 rolinhas e 01
gavião, para alimentação própria e não para comercialização, não geraram dano ou risco
de dano ao meio ambiente, mesmo porque as espécies não estão na lista de animais em
risco de extinção. Bem assim, reforça que já foi penalizado na esfera administrativa com



a imposição de multa,  sendo a reprimenda suficiente  para reparar  o  mal  porventura
causado à natureza.

O  parquet, em suas contrarrazões de fls.209/212, requer o
desprovimento do apelo.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça, através do Dr.
José  Roseno  Neto, Procurador de Justiça, opinou pelo desprovimento do recurso
apelatório, mantendo-se a sentença na íntegra (fls.222/228).

É o relatório.
VOTO: 

O recurso atende aos requisitos legais para o seu conhecimento.
Não  há  preliminares  deduzidas,  tampouco  cognoscíveis  de  ofício,  razão  pela  qual
debruço-me sobre o mérito.

Consta dos autos que os apelantes foram presos em flagrante na
posse de munição e armas de fogo de uso permitido, além de alguns animais nativos da
fauna brasileira já abatidos. Consoante as peças processuais, os acusados deslocavam-se
no carro Land Rover, de propriedade de Thiago, pela estrada que dá acesso ao sítio
Calhuete, no município de Boa Vista, quando foram interceptados por uma viatura da
polícia militar, que, após a ordem de parada, lhes abordou e apreendeu os objetos e
animais descritos na inicial. Descrevem as provas dos autos, ainda, que a abordagem se
deu após cerca de um quilômetro do local em que foi dada a ordem de parada.

Em juízo, todos os réus confirmaram a reunião para uma caçada,
embora Thiago,  João Francisco  e  Afonso Bezerra  tenham negado peremptoriamente
terem utilizado as armas apreendidas em seu poder para tal desiderato. Já José Givaldo
assumiu tanto o porte da espingarda calibre 36, como o abate das aves.

No  presente  recurso,  questiona-se  não  a  autoria,  mas  a
materialidade dos delitos em tela.

No que concerne à condenação por porte ilegal de arma de uso
permitido, os recorrentes requerem o reconhecimento da atipicidade do delito por dois
motivos: o um, porque não há laudo de eficiência de disparo nos autos, o qual seria
capaz de comprovar e justificar o perigo de dano da conduta de portá-las, mesmo em
desacordo  com  determinação  legal;  o  dois,  porque  as  armas  estavam  desmontadas
quando  foram  encontradas,  estando  a  munição  acondicionada  em  compartimento
diverso, o que, igualmente, não oferece risco à incolumidade pública.

Os  recorrentes  argumentam,  também,  que  as  armas  eram
destinadas unicamente à caça e que teriam sido repassadas de geração em geração, por
tradição cultural, como é o caso dos apelantes José Givaldo e João Francisco, moradores
da zona rural, que mantêm a posse e propriedade dos artefatos para o abate de pequenos
animais, que lhes servem como alimento. Assim, aduzem quem nunca entenderam como
ilícita  a  conduta  típica  da  caça,  mas  como  manifestação  cultural,  razão  pela  qual
convidaram os demais apelantes, o sr. Thiago e o Sr. Afonso para se juntarem ao grupo
de abate, para, posteriormente, desfrutarem da carne conquistada.

Data vênia o brioso esforço da defesa, não vejo como prover



suas apelações.

Aliás,  destaco que a  sentença de forma sucinta,  porém muito
direta e eficazmente rechaçou os argumentos aqui relançados para refutar a absolvição
dos increpados por atipicidade.

Diga-se, inicialmente, que estão presentes todos os elementos do
crime, ou seja, o fato é típico, antijurídico e culpável. 

Primeiramente, não se sustenta a assertiva de que o crime não
lesionou o objeto jurídico tutelado, pois o crime do artigo 14 da Lei 10826/2003 é de
perigo  abstrato,  ou  seja,  a  consumação  do  delito  independe  do  dano  concreto
eventualmente causado pela atitude criminosa, pois o perigo de dano já é presumido
pela própria Lei. 

Sobre o tema, destaco o entendimento pacificado do Superior
Tribunal de Justiça: verbis,

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO
CABÍVEL.  UTILIZAÇÃO  INDEVIDA  DO  REMÉDIO
CONSTITUCIONAL.  NÃO CONHECIMENTO.  1.  A via  eleita  se  revela
inadequada para a  insurgência contra o ato apontado como coator,  pois o
ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância que
impede  o  seu  formal  conhecimento.  Precedentes.  2.  O  alegado
constrangimento  ilegal  será  analisado  para  a  verificação  da  eventual
possibilidade de atuação ex officio, nos termos do artigo 654, § 2º, do Código
de  Processo  Penal.  PORTE  ILEGAL  DE  MUNIÇÃO.  AUSÊNCIA  DE
TIPICIDADE  MATERIAL  DA  CONDUTA.  IMPOSSIBILIDADE  DE
RECONHECIMENTO.  CRIME  DE  PERIGO  ABSTRATO.  LESÃO  À
SEGURANÇA PÚBLICA E À PAZ COLETIVA. 1.  Os crimes de perigo
abstrato  são  os  que  prescindem  de  comprovação  da  existência  de
situação que tenha colocado em risco o bem jurídico tutelado, ou seja,
não se exige a prova de perigo real, pois este é presumido pela norma,
sendo suficiente a periculosidade da conduta, que é inerente à ação. 2. As
condutas  punidas por meio  dos delitos  de perigo abstrato  são  as  que
perturbam  não  apenas  a  ordem  pública,  mas  lesionam  o  direito  à
segurança, daí porque se justifica a presunção de ofensa ao bem jurídico.
3.  Não é possível  a  aplicação do princípio da insignificância ao porte
ilegal de 11 (onze) munições calibre 38, por se tratar de crime de perigo
abstrato,  que  visa  a  proteger  a  segurança  pública  e  a  paz  coletiva.
Precedentes. MUNIÇÃO  DESACOMPANHADA DE  ARMA DE  FOGO
APTA  A  DEFLAGRA-LA.  IRRELEVÂNCIA.  POTENCIALIDADE
LESIVA.  CRIME  DE  MERA  CONDUTA.  COAÇÃO  ILEGAL  NÃO
EVIDENCIADA.  1.  O  simples  fato  de  portar  ilegalmente  munição
caracteriza a conduta descrita no artigo 14 da Lei 10.826/2003, por se tratar
de delito de mera conduta ou de perigo abstrato, cujo objeto imediato é a
segurança coletiva. 2. Habeas corpus não conhecido. (HC 324.695/RS, Rel.
Ministro  LEOPOLDO  DE  ARRUDA  RAPOSO  (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe
01/09/2015).

PENAL.  AGRAVO  REGIMENTAL EM  RECURSO  ESPECIAL.  PORTE
ILEGAL  DE  MUNIÇÃO.  DESNECESSIDADE  DE  SE  ENCONTRAR
ACOMPANHADA DE  ARMA DE  FOGO  COMPATÍVEL.  CRIME  DE
PERIGO  ABSTRATO.  1.  Segundo  o  entendimento  deste  eg.  Superior
Tribunal  de  Justiça,  os  crimes  previstos  nos  arts.  14  e  16  da  Lei  n.
10.826/2003  são  de  perigo  abstrato,  suficiente,  portanto,  a  prática  do
núcleo do tipo "ter em posse" ou "portar", sem autorização legal, para a
caracterização  da  infração  penal,  pois  são  condutas  que  colocam em



risco a incolumidade pública, independentemente de a munição vir ou
não  acompanhada  de  arma  de  fogo (AgRg  no  AREsp  n.  577.169/SC,
Ministro Felix Fischer,  Quinta Turma, DJe 23/3/2015).  2. Uma vez que o
Juízo  sentenciante  afastou  as  demais  alegações  da  defesa,  sobretudo  ao
asseverar que o fato é formalmente típico, conclui-se que, ao se considerar
insubsistente  o  único  fundamento  da  absolvição,  a  condenação  do  réu  é
medida  que  se  impõe.  3.  Agravo  regimental  improvido.  (AgRg no  REsp
1459926/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA,
julgado em 18/08/2015, DJe 03/09/2015)

Por tais razões igualmente, torna-se irrelevante o fato de a arma
apreendida ter efetivo potencial ofensivo, sendo  despiciendo o laudo de aferição de
efetividade de disparos para aferição do grau de lesividade das armas,  as quais
estariam  em  pleno  funcionamento,  do  contrário  os  réus  não  cogitariam  sequer  a
pretensão de usá-las para a caça, como chegou a afirmar durante a instrução processual.

HABEAS  CORPUS  SUBSTITUTIVO  DE  RECURSO  ESPECIAL.
DESCABIMENTO.
MODIFICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ, EM
CONSONÂNCIA COM  ORIENTAÇÃO  ADOTADA PELO  PRETÓRIO
EXCELSO.  ESTATUTO  DA CRIANÇA E  DO  ADOLESCENTE.  ATO
INFRACIONAL EQUIVALENTE AO DELITO TIPIFICADO NO ART. 14,
DA LEI N° 10.823/2003. POTENCIAL LESIVO. LAUDO PERICIAL.
DESNECESSIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
- O Supremo Tribunal Federal, pela sua Primeira Turma, passou a adotar
orientação  no  sentido de  não  mais  admitir  habeas  corpus  substitutivo de
recurso  ordinário.  Precedentes:  HC 109.956/PR,  Ministro  Marco  Aurélio,
DJe de 11.9.2012 e HC 104.045/RJ, Ministra Rosa Weber, DJe de 6.9.2012,
dentre outros.
-  Este  Superior  Tribunal  de  Justiça,  na esteira  de  tal  entendimento,   tem
amoldado o cabimento do remédio heróico, sem perder de vista, contudo,
princípios constitucionais, sobretudo o do devido processo legal e da ampla
defesa. Nessa toada, tem-se analisado as questões suscitadas na exordial a
fim de se verificar a existência de constrangimento ilegal para, se for o caso,
deferir-se a ordem de ofício. A propósito: HC 221.200/DF, Ministra Laurita
Vaz, DJe de 19.9.2012.
- O crime previsto no art. 14 da Lei 10.826/2003, por ser delito de mera
conduta ou de perigo abstrato, configura-se com a simples conduta de
portar a  arma,  sendo "despicienda a  ausência  ou  nulidade do laudo
pericial da arma por ter sido realizado por peritos sem conhecimento
técnico especializado" (STF, HC 93188, 1.ª Turma, Rel.
Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 5.2.2009).
Habeas corpus não conhecido.
(HC  180.717/MG,  Rel.  Ministra  MARILZA  MAYNARD
(DESEMBARGADORA CONVOCADA DO  TJ/SE),  QUINTA TURMA,
julgado em 23/10/2012, DJe 26/10/2012)

Também  é  irrelevante  o  fato  de  as  armas,  no  momento  da
apreensão,  estarem  desmontadas,  desmuniciadas,  separadas  em  compartimentos
estanques, porque, repito, o que se tutela não é a incolumidade física de terceiro, mas a
segurança pública e a paz social:

PENAL.  HABEAS  CORPUS  SUBSTITUTIVO  DE  RECURSO.
INADEQUAÇÃO. PORTE ILEGAL  DE  ARMA DE FOGO DE USO
PERMITIDO.  ABSOLVIÇÃO.  IMPROPRIEDADE  DA  VIA  ELEITA.
CRIME DE PERIGO ABSTRATO. POTENCIALIDADE OFENSIVA DO
ARTEFATO  DEMONSTRADA  EM  EXAME PERICIAL. MUNIÇÕES
INAPTAS  A CAUSAR  DANOS.  IRRELEVÂNCIA.  TIPICIDADE  DA
CONDUTA.  DOSIMETRIA.  PENA-BASE  ACIMA  DO  MÍNIMO
LEGAL. CONDENAÇÃO SEM TRÂNSITO EM JULGADO. SÚMULA



444/STJ.  REGIME  SEMIABERTO.  CARÊNCIA  DE
FUNDAMENTAÇÃO   IDÔNEA.  POSSIBILIDADE   DE
SUBSTITUIÇÃO   DA   PENA  CORPORAL  POR  RESTRITIVA  DE
DIREITOS.  WRIT  NÃO  CONHECIDO  E  ORDEM  CONCEDIDA DE
OFÍCIO.
[...]
3.  A  conclusão  do Colegiado a quo se coaduna com a jurisprudência deste
Superior Tribunal de Justiça, pacificada nos autos do AgRg nos EAREsp  n.
260.556/SC,  no  sentido  de  que  o  crime  previsto  no  art.  14  da  Lei  n.
10.826/2003 é de perigo abstrato,  sendo irrelevante o fato de  a  arma
estar desmuniciada ou,  até  mesmo,  desmontada,  porquanto  o objeto
jurídico  tutelado  não  é  a  incolumidade  física, e sim a segurança
pública e a paz social, colocados em risco com o porte de arma de fogo
sem autorização ou em desacordo com determinação legal, revelando-se
despicienda  a  comprovação  do  potencial ofensivo do artefato através
de laudo pericial. Precedentes. [...]
(HC 396.863/SP,  Rel.  Ministro  RIBEIRO DANTAS,  QUINTA TURMA,
julgado em 13/06/2017, DJe 22/06/2017)

Também não assume relevância para descaracterização do delito
o fato de as armas apreendidas em poder de José Givaldo e João Francisco terem-lhes
sido repassadas por tradição cultural pelos seus ascendentes, posto que a lei exige o
registro  e  a  autorização  para  o  porte,  mesmo  se  destinarem-se  apenas  para  a  caça
esportiva ou de subsistência (art. 6º, IX e §§ 5º e 6º, art. 9º da lei nº 10.826/03). 

Vencida a questão sobre a tipicidade do porte ilegal de arma de
fogo, passo ao segundo ponto de insurreição da apelação defensiva, agora referente a
atipicidade  do  delito  de  caça  previsto  no  art.  29  da  lei  nº  9.605/98,  em  face  da
irrelevância da ofensa ao bem jurídico penalmente tutelado.

Registro, por oportuno, que a autoria do delito foi reconhecida
apenas em face do réu José Givaldo, o qual confessou o abate de duas rolinhas e um
gavião, aves características da fauna nordestina.

Argumenta a defesa que o réu, ora condenado, não é dado à caça
profissional e que os animais, além de não integrarem a lista de extinção, foram abatidos
para comer, não para comercialização. Reforça, ademais, que recebeu punição suficiente
na via administrativa, sendo penalizado com imposição de multa, cf. fls. 14 dos autos, o
que demonstra que a responsabilização criminal, no caso vertente, seria subsidiária e
desnecessária,  mormente  porque  não  representativa  de  qualquer  dano  ambiental
significativo  a  exigir  punição  estatal  mais  severa.  Assim,  reclama  a  aplicação  do
princípio da insignificância, reforçando que a questão cultural reflete um reduzido grau
de reprovabilidade  da conduta,  sobretudo porque na  localidade  em que o  crime foi
cometido (zona rural  de Campina Grande)  a  prática é comezinha,  sendo feita  como
forma de subsistência de várias famílias.

Pois bem. Impende destacar,  em primeira análise  da  quaestio
iuris, que  o  meio  ambiente,  ao  contrário  dos  demais  bens  jurídicos  penalmente
tutelados,  é  objeto  de  especial  proteção  constitucional,  dispondo o  art.  225,  §3º  da
CF/88 que “as condutas e atividades lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores,
pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da
obrigação de reparar os danos causados.”

Assim, destacou o constituinte a especial e reforçada tutela do
meio ambiente, objetivando a proteção e criação de condições para que a coletividade



goze de seu direito fundamental, de caráter transindividual, inscrito no art. 225, caput,
da Carta Maior, segundo a qual “todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado,  bem  de  uso  comum  do  povo  e  essencial  à  sadia  qualidade  de  vida,
impondo-se ao Pode Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para
as presentes e futuras gerações.”

É  de  suma  importância  observar,  portanto,  que  a  norma  de
regência  procura  resguardar  o  bem  jurídico  não  somente  para  as  gerações
contemporâneas,  mas,  e  sobretudo,  para  as  vindouras,  garantindo-se  a  estas  uma
qualidade  de  vida  melhor  e  mais  sadia,  por  meio  da  disposição  ecologicamente
equilibrada do meio ambiente.

E  neste  ínterim,  é  de  se  considerar  que  mesmo  que  caça
constitua, em algumas comunidades, prática com valor cultural, repassada de geração
em geração, com razoável aceitação social, a depender da localidade e da forma como é
feita, certo é que a relevância dos objetos tutelados pela lei penal não é extraída das
relações antropológicas ou dos juízos de valor inerentes ao ser humano, mas de uma
cadeia de relações responsável pela manutenção do frágil equilíbrio do meio ambiente, e
que se desenvolveu e se fortaleceu ao longo de milhares de anos, evoluindo até os dias
atuais.

Por tais razões é que a lei nº 9.605/98, com base no art. 225 da
CF,  objetivou  evitar  e  prevenir  o  risco,  impondo  uma  sanção  penal  àqueles  que
descumprem regras da legislação ambiental tidas por relevantes (tipificadas) e reparar
ou incentivar a reparação do dano, buscando a educação ambiental do infrator. Neste
espeque,  aliás,  a  simples  sanção administrativa  não se revela  suficiente,  muitas  das
vezes,  já que o caráter  extrapatrimonial do bem jurídico tutelado requer  reprimenda
pedagógica  mais  contundente,  sobretudo  no  que  diz  respeito  ao  desestimulo  da
reiteração delitiva.

Consequentemente, ao decidir-se sobre a aplicação do princípio
da insignificância nos crimes contra o meio ambiente, deve o julgador considerar que
esta  aparente  irrelevância  não  deva  ser  vista  apenas  a  partir  de  uma  interpretação
subjetiva, mas deve estar demonstrada, acima de qualquer dúvida, na prova técnica e
conclusiva dos autos. 

Também não deve o magistrado lastrear-se apenas nos aspectos
isolados da infração para absolver o acusado, devendo considerar uma visão integrada e
completa do equilíbrio ambiental e do ecossistema atingido. Nesta esteira, reproduzimos
lição do jurista Cândido Alfredo Silva Leal Júnior, para quem:

“Embora em tese seja possível a absolvição do acusado pela atipicidade de
conduta  em decorrência  da  aplicação  do  princípio  da  insignificância  nos
crimes contra o meio ambiente, o juiz deve:  (a) examinar as circunstâncias
do  caso  concreto;  (b) levar  em  conta  todas  as  circunstâncias  do  caso
concreto;  (c) basear-se  em  prova  técnica,  completa  e  conclusiva;  (d)
considerar que o meio ambiente goza de especial e explícita proteção penal
por força do art. 225, § 3º, da CF/88 e que a alegação e comprovação da
insignificância é matéria de defesa, cabendo ao réu produzir prova suficiente
e conclusiva para sua configuração;  (e) justificar de forma fundamentada,
lógica, coerente e conclusiva a inocorrência de significância na conduta que
aparentemente  constitua  infração  à  legislação  ambiental;  (f) abster-se  de
considerar  argumentos  isolados  ou  meramente  econômicos,  levando  em
consideração o valor do bem tutelado para a higidez do equilíbrio ecológico
daquele  ecossistema  e  suas  repercussões,  diretas  e  indiretas,  mediatas  e



imediatas, para as gerações presentes e as gerações futuras.”1

No  caso  dos  autos,  em  um  primeiro  momento,  poderíamos
considerar que o abate de apenas duas rolinhas e um gavião não configuraria expressivo
dano ao meio ambiente, capaz de, por si só, reclamar a atuação estatal no sentido de sua
repressão  e  punição  exemplar  do  infrator,  posto  que  não  representaria  qualquer
desequilíbrio  ou  risco  de  desequilíbrio  ecológico,  em  face  da  sua  reduzida
expressividade.

Mas  ao  analisarmos  as  demais  provas  acostadas  ao  caderno
processual, sobretudo as declarações do acusado José Givaldo, dadas por ocasião de seu
interrogatório perante a autoridade judicial,  vemos que a prática é corriqueira e vem
arrastando-se por gerações em sua família, sendo difundida e incentivada, sem qualquer
pudor ou receio, entre terceiros (os demais corréus), o que demonstra a relevância da
conduta para o (des) equilíbrio ambiental e a necessidade de intervenção estatal mais
contundente e desestimulante da prática, como forma de garantir e preservar o meio
ambiente para as gerações futuras.

Destaque-se o arrojado aparato para a prática da caça, composto
de diversas armas e munições, caixas de som portáteis, mídia contendo canto de aves,
arremedos (que servem para atrair os passarinhos) e até rádios de comunicação, que
demonstram sofisticada organização para o abate,  própria de praticantes experientes,
como o ora apelante.

Assim, não há como se desconsiderar que a conduta na qual foi
flagrado o apelante é uma ilustração de atividade penalmente relevante e que, ao longo
dos anos,  tem contribuído para o risco de dano ambiental  e  cuja reprimenda se faz
imperativa,  mesmo  como  forma  de  desestimular  a  reiteração  e,  consequentemente,
preservar o meio ambiente para gerações futuras.

Destaque-se que em nenhum momento a defesa logrou êxito em
provar que o abate dos animais era necessário para a subsistência, ou seja, de que o réu
dependia da caça para prover sua alimentação e de sua família, sendo certo que mesmo
os caçadores a este título necessitam de uma autorização prévia do órgão ambiental para
que possam praticar a caça de forma regular e legal, o que também não ficou provado
nos autos.

Por  fim,  lamenta-se,  apenas,  que  todos  os  réus  não  tenham
incorrido  nas  iras  do  referido  tipo  penal,  pois  fica  bem  evidenciado  da  instrução
probatória que todos convergiram e participaram da caçada, ao menos de forma tentada.
Todos mereceriam igual repreensão, na proporcionalidade de suas culpas, mas, tratando-
se de recurso exclusivo da defesa, nada pode ser feito por este julgador, sob pena de
reformatio in pejus.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO  PROVIMENTO AO
APELO, em harmonia com o parecer ministerial.

É como voto.

1 LEAL JÚNIOR, Cândido Alfredo Silva.  O princípio da insignificância nos crimes ambientais: a
insignificância da insignificância atípica nos crimes contra o meio ambiente da Lei 9.605/98. Revista
de Doutrina da 4ª Região, Porto Alegre, n.17, abr. 2007. 



Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador
João Benedito da Silva, decano no exercício da Presidência da Câmara Criminal, dele
participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Tércio Chaves de Moura
(Juiz convocado, com jurisdição limitada, para substituir o Exmo. Sr. Des. Márcio
Murilo da Cunha Ramos), relator, Arnóbio Alves Teodósio, revisor, e Marcos William
de Oliveira (Juiz de Direito convocado até o preenchimento da vaga de Desembargador,
vogal).

Presente  à  sessão  a  Excelentíssima  Senhora  Maria  Lurdélia
Diniz de Albuquerque Melo, Procuradora 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, 19 de abril de 2018.

Tércio Chaves de Moura
Juiz de Direito convocado/Relator


