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EMENTA

CRIME AMBIENTAL. ART. 64 DA LEI N. 9.605/98. DECURSO
DE MAIS DE TRÊS ANOS APÓS O FATO SUPOSTAMENTE
DELITUOSO  ATÉ  O  RECEBIMENTO  DA  DENÚNCIA.
INCIDÊNCIA  DA  PRESCRIÇÃO.  MATÉRIA  DE  ORDEM
PÚBLICA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.
01- Consta na peça de fl. 02 que em 06 de janeiro de 2005 o
Ministério  Público  teria  recebido  informação  de  que  a
empresa  apelada  teria  promovido  uma  construção  nas
falésias da praia de Canoa Quebrada em desacordo com a
licença  expedida  pelo  órgão  ambiental,  sendo  que  a
denúncia foi apresentada em 06/04/2011 (fl. 260) e recebida
em 15/06/2011 (fl. 264), mais de 6 anos depois.
02-  O  crime  de  promover construção  no  solo  não
edificável, ou no seu entorno, assim considerado em razão
de  seu  valor  paisagístico,  ecológico,  artístico,  turístico,
histórico, cultural, religioso, arqueológico, etnográfico ou
monumental, sem a autorização da autoridade competente
ou em desacordo com a concedida é crime instantâneo de
efeitos permanentes.
03- Já decorrido mais de dois anos do fato até a denúncia,
resta  forçoso  admitir  por  prescrita  a  pretensão  punitiva
estatal, nos moldes do art. 109, inciso VI (com a redação
em vigor na data do crime) c/c o art. 107, inciso IV, ambos
do CPB.



ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos acima epigrafados.

Acordam os  membros  da  Quarta  Turma Recursal  Cível  e  Criminal  do
Estado  do  Ceará,  por  unanimidade  de  votos,  em  CONHECER da  apelação
criminal, mas reputá-la prejudicada em face da incidência da prescrição, declarando-
se de ofício a EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU, tudo nos termos do voto do
relator.

Acórdão assinado pelo Juiz Relator, em conformidade com o art. 41 do
Regimento Interno das Turmas Recursais.

Fortaleza, 14 de dezembro de 2016.

WILLER SÓSTENES DE SOUSA E SILVA
Juiz Relator

RELATÓRIO E VOTO
 

Conforme narrado na denúncia,  a empresa REMO – COMÉRCIO E
CONSTRUÇÕES LTDA., teria promovido construção de um sistema de drenagem na
localidade  de  Canoa  Quebrada,  em  área  de  falésia,  em  desacordo  com  a
autorização concedida, isso em data anterior a 06 de janeiro de 2005.

Após a constatação de tal fato, verifica-se nos autos inúmeras ações
determinadas  pelo  IBAMA  para  a  recuperação  da  área,  inclusive  com  a
demonstração  de  que  a  empresa  promoveu  esforços  para  obter  a  regeneração
conforme determinado por referido órgão.

Inicialmente, a denúncia foi recebida em 15/06/2011 (fl. 264), sem que
tenha  ocorrido  qualquer  causa  de  interrupção  ou  suspensão  da  prescrição  da
pretensão punitiva.

O delito do art. 64 da Lei n. 9.605/98 tem pena em abstrato de 6 meses
a 01 ano, prescrevendo em dois anos, conforme regra do art. 190, VI do CP, com a
redação em vigor na data do delito (06/01/2005).

Em 16 de setembro de 2015 foi publicada a sentença de fls. 279/284,
onde foi decretada a prescrição intercorrente, tendo em vista a data do recebimento
da denúncia até o momento em que a causa foi julgada.

Inconformado,  o  Ministério  Público  interpôs  apelação  criminal  (fls.
288/292).

Após o decurso do prazo de contrarrazões recursais, ascenderam os
fólios  a  esta  Turma  Recursal,  ocasião  em que  o  Ministério  Público  opinou  pelo
provimento da apelação, subsequente anulação da sentença de prescrição, pois a
prescrição só ocorreria dia 14/04/2016.

Eis o que importa a relatar.



Inobstante  o  recurso  apelatório  tenha  preenchido  os  requisitos  de
admissibilidade, e por isso mesmo merece ser recebido, verifico que o mérito não
deve ser acolhido.

Inicialmente cabe aqui destacar que o delito previsto no art. 64 da Lei
n. 9.605/98 é um crime instantâneo de efeitos permanentes.

Não se trata de uma ação permanente ao longo do tempo, mas de um
ato único de promover construção em situação ilícita, ou seja, uma vez suspenso o
ato de construção em desacordo com o art. 64 da Lei n. 9.605/98, embora os efeitos
danosos ao meio ambiente permaneçam, a ação delituoso cessou.

Neste  sentido,  já  decidiu  o  STJ  reconhecendo  que  construção  em
desacordo  com  a  Lei  Ambiental,  é  caso  de  delito  instantâneo  de  efeitos
permanentes.

PENAL.  DANO  AO  MEIO  AMBIENTE (ART.  40  DA LEI  N.
9.605/98).  CONSTRUÇÃO  DE  CASA DE  ADOBE.  DELITO
INSTANTÂNEO  DE  EFEITOS  PERMANENTES.  CONDUTA
ANTERIOR  À  LEI  INCRIMINADORA.  PRINCÍPIO  DA
LEGALIDADE.  CRIME.  INEXISTÊNCIA.  DOLO  DE  DANO.
AUSÊNCIA.  MORADIA.  DIREITO SOCIAL FUNDAMENTAL.
ÁREA  CONSTRUÍDA.  22  (VINTE  E  DOIS)  METROS
QUADRADOS.  INSIGNIFICÂNCIA.  PROCESSO  PENAL.
JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA.
1. A construção de casa de adobe em área de preservação
ambiental  constitui  dano  direto  instantâneo  de  efeitos
permanentes. Precedentes.
2. Não há crime sem lei anterior que o defina (art. 1º do
Código Penal.
3. Conduta anterior à vigência da Lei n. 9.605/1998.
4. A construção de casa para servir de moradia ao acusado
e  sua  família  não  configura  dolo  de  dano  ao  meio
ambiente,  pois  traduz necessidade e  direito  fundamental
ao chão e ao teto (art. 6º da Constituição Federal).
5. O direito penal não é a  prima ratio; o dano causado ao
meio ambiente decorrente da edificação de casa com 22
(vinte e dois) metros quadrados não ultrapassa os limites
do crime de bagatela  e  pode ser  resolvido por  meio  de
instrumentos previstos em outros ramos do Direito Civil.
6. Ordem concedida para cassar o acórdão e restaurar a
sentença absolutória.
(HC  124.820/DF,  Rel.  Ministro  CELSO  LIMONGI
(DESEMBARGADOR  CONVOCADO  DO  TJ/SP),  SEXTA
TURMA, julgado em 05/05/2011, DJe 22/08/2011)

48725811 -  EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE.
CRIME AMBIENTAL. LEI Nº 12.651/12. ART. 4º, INC. III. APP.
LAGO  PARANOÁ.  LICENÇA  AMBIENTAL.
INEXIGIBILIDADE.  ATIPICIDADE.  INOCORRÊNCIA.  DEC.
35.850/14.  NOVATIO  LEGIS  IN  MELIUS.  LEI  Nº  9.605/98.
ART.  48.  CRIME  PERMANENTE.  ART.  63.  CRIME
INSTANTÂNEO  DE  EFEITOS  PERMANENTES.
PRESCRIÇÃO  DECLARADA.  É  inexigível,  para
empreendimentos concluídos antes da vigência da Lei nº
12.651/12,  já  qualificados  como  Área  de  Proteção



Ambiental segundo as normas vigentes na época da sua
implantação,  nova  licença  ambiental  que  estabeleça  os
limites demarcatórios da APP. A entrada em vigor do novo
Código Florestal não tornou atípicas as condutas descritas
na  Lei  nº  9.605/98  pela  simples  inexistência  do  ato
administrativo  (licença  ambiental),  requisito  instaurado
pelo  novel  diploma  legal  para  a  instalação  de  novos
empreendimentos. O artigo 48 da Lei nº 9.605/98 classifica-
se como crime permanente, cuja consumação se protrai no
tempo e cessa com o fim de permanência. Não havendo
notícia da cessação da conduta descrita no artigo 48 da Lei
nº 9.605/1998 anteriormente ao recebimento da denúncia,
não  se  verifica  prescrição.  Em  se  tratando  de  crime
instantâneo de efeitos permanentes, tendo decorrido mais
de 4 anos entre a data do recebimento da denúncia e dos
fatos descritos na denúncia, proclama-se a prescrição do
crime  do  art.  63  da  Lei  nº  9.605/98  para  extinguir  a
punibilidade da pena de 1 ano imposta (arts. 107, IV, e 109,
V,  CP).  Embargos  conhecidos  e  parcialmente  providos,
para manter a condenação pela prática do crime descrito
no art. 48 da Lei nº 9.605/98 e, modificando o entendimento
sufragado no acórdão embargado, classificar o crime do
art.  63  da  Lei  em comento  como instantâneo de  efeitos
permanentes e, assim, declarar extinta a punibilidade pela
prescrição.  (TJ-DF;  EIR  2007.01.1.055261-9;  Ac.  950.309;
Câmara  Criminal;  Rel.  Des.  José  Carlos  Souza  e  Ávila;
Julg. 20/06/2016; DJDFTE 30/06/2016)

Diferentemente seria a situação de impedir ou dificultar a regeneração
natural de florestas e demais formas de vegetação (art. 48 da Lei n. 9.605/98), o que
configuraria crime permanente, diante da ação reiterada.

Assim,  reconhecendo  que  se  trata  de  delito  instantâneo  de  efeitos
permanentes, o termo inicial da prescrição é a data da conclusão do ato de construir,
que ocorreu neste processo antes de 06 de janeiro de 2005, o que gera a prescrição
em janeiro de 2007.

Frise-se ainda que o instituto da prescrição configura matéria de ordem
pública, e por isso mesmo deve ser reconhecido de ofício pelo órgão julgador, senão
vejamos:

AGRAVO  REGIMENTAL  EM  RECURSO  ESPECIAL.
CRIMES  CONTRA  O  PATRIMÔNIO.  APROPRIAÇÃO
INDÉBITA  PREVIDENCIÁRIA.  PRESCRIÇÃO
RETROATIVA.  MATÉRIA  DE  ORDEM  PÚBLICA.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. OCORRÊNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL PROVIDO.
1.  Considerando  a  quantidade  de  pena  aplicada,  4
(quatro) anos de reclusão, e o último marco interruptivo da
prescrição, qual seja, a data de publicação da sentença
condenatória,  em  06/09/2004  (fls.  1.299),  constato  que
ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal,  pois
superado, nesta data, o prazo de 8 (oito) anos, previsto no
artigo 109, inciso IV, do Código Penal (em sua redação
anterior à Lei nº 12.234/10).



2. Agravo regimental provido.
(AgRg  no  REsp  1304406/SP,  Rel.  Ministro  MOURA
RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe
01/09/2014);

PENAL.  EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO.  INEXISTÊNCIA.  MATÉRIA  DE  ORDEM
PÚBLICA.  EXTINÇÃO  DA  PUNIBILIDADE  PELA
PRESCRIÇÃO  DA  PRETENSÃO  PUNITIVA
SUPERVENIENTE. CRIMES DOS ARTS. 68 E 69 DA LEI
N. 9.605/1998. PROCEDÊNCIA. Embargos de declaração
rejeitados. Declarada, de ofício, extinta a punibilidade do
agravante apenas em relação aos crimes dos arts. 68 e
69  da  Lei  n.  9.605/1998,  em  razão  da  prescrição  da
pretensão punitiva estatal.
(EDcl  no  AgRg  no  Ag  1383285/RS,  Rel.  Ministro
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em
16/04/2015, DJe 06/05/2015).

Isto posto, ante os fatos e fundamentos jurídicos ora coligidos, voto no
sentido e reconhecer prejudicado o recurso apelatório, ante a subjacente incidência
da prescrição, nos termos do art. 109, inciso VI do CPB, razão por que mantenho a
EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE DO RÉU DECRETADA, com amparo no art. 107,
inciso IV do mesmo diploma legal.

É como voto.

Fortaleza, 14 de dezembro de 2016.

WILLER SÓSTENES DE SOUSA E SILVA
Juiz Relator


