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(…) A terra não é sua irmã, mas sua inimiga; 

depois que a submete a si, que a conquista, ele 

vai embora, à procura de outro lugar. Deixa 

atrás de si a sepultura de seus pais e não se 

importa. Sequestra os filhos da terra e não se 

importa. A cova de seus pais e a herança de 

seus filhos, ele as esquece. Trata a sua mãe, a 

terra, e a seu irmão, o céu, como coisas a serem 

compradas, ou roubadas, como se fossem peles 

de carneiro ou brilhantes contas sem valor. Seu 

apetite vai exaurir a terra, deixando atrás de si 

só desertos (…)

(Cacique Seattle, Tribo Suquamsh, 

em carta dirigida ao Presidente 

dos Estados Unidos, aos 1885)
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Prefácio

O Ministério Público do Estado do Ceará, por meio do Centro de 

Apoio Operacional de Proteção à Ecologia, Meio Ambiente, Urbanis-

mo, Paisagismo e Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural 

– CAOMACE, disponibiliza o presente Roteiro de Atuação – Crimes 

Ambientais no Juizado Especial, como contribuição à otimização 

dos trabalhos desenvolvidos pelos Promotores de Justiça que atuam 

junto às Unidades de Juizados Especiais Cíveis e Criminais existentes 

em nosso estado.

Sua publicação foi motivada por vários questionamentos encami-

nhados ao referido Centro de Apoio, os quais serviram de balizamento 

para a linha de trabalho desenvolvida pelo autor.

Com efeito, a Lei nº 9.605/98, embora encerre um texto de fácil 

compreensão, possui incidência e aplicabilidade que reclamam uma 

maior reflexão, em especial quando justaposta à Lei 9.099/95 que, 

dentre outras matérias, dispõe sobre o rito que os feitos afetos aos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais se submetem. Esta reflexão se 

torna necessária não apenas em face dos regramentos de ordem pro-

cessual que a Lei 9.605/98 encerra, mas sobretudo (e principalmente) 

em face de direcionamentos de ordem prática que este diploma, ao 

incidir sobre o fato concreto, suscita.

Assim, a proposta contida neste roteiro é exatamente esta: obje-

tivar o objetivável de modo que a persecução dos crimes ambientais, 

no âmbito das Promotorias de Justiça afetas aos JECC, se torne mais 

eficaz. Com isto, espera-se que esta contribuição reverbere tanto 

na perspectiva do quantificável, com a redução da impunidade am-

biental que ainda persiste em elevados índices, quanto na melhoria 

da prestação jurisdicional, cuja qualidade será tanto mais elevada 

quanto mais célere for sua emissão.

Uma recomposição mais rápida dos danos que lhes são impostos, 

é o que espera a Natureza. 
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Uma sanção mais proporcional ao grau e amplitude da lesividade 

imposta ao equilíbrio do bem jurídico meio ambiente, é o que deseja 

a coletividade.

Este é um Fundamental Direito garantido por nossa Constituição.

Esta é uma das tutelas que mais legitimam a atuação do Minis-

tério Público.

Desejamos, assim, uma boa leitura e um bom trabalho a todos.

Maria Jacqueline Faustino de S. A. do Nascimento

Promotora de Justiça

Coordenadora do CAOMACE
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Introdução

A fiscalização dos ilícitos ambientais é realizada, predominante-

mente, pelos órgãos do sistema nacional de meio ambiente da União, 

dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. No Estado do Ceará, 

os Promotores de Justiça com atribuição ambiental rotineiramente se 

deparam com comunicações provenientes da Superintendência Esta-

dual do Meio Ambiente – SEMACE, não obstante haver possibilidade 

de o Ministério Público receber peças de informação provenientes 

do IBAMA ou de órgãos ambientais municipais. Da mesma forma, 

não raro a comunicação de ilícito ambiental pode ser oriunda de 

diversos outros órgãos públicos (polícia militar ambiental, polícia 

civil, conselho gestor de unidade de conservação, etc.) e entidades 

privadas (associações, ONG’s, abaixo-assinado, etc.).

Este pequeno roteiro de atuação tem como proposta subsidiar 

o(a) promotor(a) de justiça com informações rápidas sobre as medi-

das cabíveis no campo criminal, com enfoque nos crimes de médio 

e pequeno potencial ofensivo: a grande maioria de demandas que 

aportam nas promotorias de justiça. Para tanto, não se descuidou 

de sugerir modelos de peças de rotina, sobretudo aquelas úteis 

desde o recebimento da comunicação do crime até o ajuizamento 

da demanda.

Recebimento das peças de informação: 
autuação da notícia de fato

A fiscalização dos ilícitos ambientais é realizada, predominante-

mente, pelos órgãos do sistema nacional de meio ambiente da União, 

dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. No Estado do Ceará, 

os promotores de justiça com atribuição ambiental rotineiramente se 

deparam com comunicações provenientes da Superintendência Esta-

dual do Meio Ambiente – SEMACE, não obstante haver possibilidade 
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de o Ministério Público receber peças de informação provenientes 

do IBAMA ou de órgãos ambientais municipais. Da mesma forma, 

não raro a comunicação de ilícito ambiental pode ser oriunda de 

diversos outros órgãos públicos (polícia militar ambiental, polícia 

civil, conselho gestor de unidade de conservação, etc.) e entidades 

privadas (associações, ONG’s, abaixo-assinado, etc).

De acordo com a Resolução 036/2016 do OECPJ do MPCE e a 

Resolução nº 174/2017 do CNMP, aportadas as peças de informação 

na Promotoria de Justiça, deve a secretaria providenciar a autuação 

da notícia de fato e submetê-la à imediata apreciação do membro. 

Tal procedimento será desnecessário se a demanda for encaminhada 

como inquérito policial ou termo circunstancial de ocorrência, pois o 

membro deve se manifestar nos autos deste procedimento policial, 

sem prejuízo de, caso queira, extrair cópias para instauração de 

procedimento paralelo, como o inquérito civil, por exemplo, para 

apurar a repercussão civil dos fatos.

Autuada a notícia de fato, cabe à secretaria certificar a (in)exis-

tência de procedimentos extrajudiciais, investigações policiais ou 

ações em curso com objeto correlato à demanda apresentada. Tal 

certidão deverá expor uma relação de procedimentos ou ações cujo 

objeto guarde similitude com a notícia de fato apreciada. De posse 

dessa certidão juntada aos autos, cabe ao membro analisar a exis-

tência de duplicidade de procedimento, optando, caso positivo, pelo 

arquivamento ou aproveitamento da documentação nova no proce-

dimento ou ação já em curso. Havendo constatação da inexistência 

de procedimentos ou ações com objeto correlato, a secretaria deverá 

certificar essa informação e concluir os autos ao Promotor de Justiça 

detentor da respectiva atribuição.
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Modelo 01 - Certidão

Certifico que, em pesquisas realizadas em livros, pastas e sistemas 

da Promotoria de Justiça de _________ e do Tribunal de Justiça do Es-

tado do Ceará, constatei inexistir quaisquer procedimentos extrajudi-

ciais ou processos judiciais de objeto correlato a esta notícia de fato.

Cidade, data.

Assinatura do servidor.

Modelo 02 - Certidão

Certifico que, em pesquisas realizadas em livros, pastas e sis-

temas da Promotoria de Justiça de ________, utilizando os termos 

“______ EMPREENDIMENTOS LTDA”, “SEMACE”, “LICENCIAMENTO”, 

“POLUIÇÃO”,  “CRIME AMBIENTAL” , constatei estar em trâmite os 

seguintes procedimentos extrajudiciais:

a) Inquérito Civil nº _____ – investigado: ________ EMPREENDI-

MENTOS LTDA – situação: arquivado.

b) Notícia de Fato nº _____ – noticiante: SEMACE – noticiado: 

_______ EMPREENDIMENTOS LTDA – situação: concluso ao Promotor 

de Justiça.1

Cidade, data.

Assinatura do servidor.

1 Trata-se de metodologia meramente exemplificativa. O número de informações constantes na 
certidão variará conforme o sistema de informação de dados e complexidade do órgão de execução.
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Arquivamento da notícia de fato

Pelo artigo 4º da Resolução 174/2017, alterada pela Resolução 

189/2018, ambas do CNMP, a notícia de fato será arquivada quando 

o fato narrado já tiver sido objeto de investigação ou de ação judicial 

ou já se encontrar solucionado (inciso I); a lesão ao bem jurídico tute-

lado for manifestamente insignificante, nos termos de jurisprudência 

consolidada ou orientação do Conselho Superior ou de Câmara de 

Coordenação e Revisão (inciso II); for desprovida de elementos de 

prova ou de informação mínimos para o início de uma apuração, e o 

noticiante não atender à intimação para complementá-la (inciso III).

Haverá o arquivamento quando o fato narrado já tiver sido objeto 

de investigação ou de ação judicial ou já se encontrar solucionado 

(inciso I). Realmente, não se faz necessário, em regra, a tramitação 

de procedimentos em duplicidade, nem ajuizamento de ação já ajui-

zada, em que resultará litispendência ou coisa julgada. Daí se faz 

importante o zelo na informação contida na certidão vista logo acima 

sobre a existência de ações/procedimentos com objeto correlato ao 

da nova notícia de fato.

No entanto, dois cuidados são recomendados. O primeiro é que 

toda notícia de fato deve ser detalhadamente examinada, pois nem 

toda coincidência de fatos gera necessária coincidência do ilícito a 

ser investigado. Por isso, essa informação deve ser checada atenta-

mente pelo próprio membro devidamente qualificado para realizar 

este filtro. A segunda cautela é que a coincidência de notícia de fato 

não necessariamente deve fazer extinguir os autos da demanda mais 

recente. Faz-se necessário analisar os elementos de prova trazidos 

pelo noticiante para que, sendo o caso, o membro aglutine toda a 

documentação pertinente em um só procedimento, com a junção das 

melhores peças de informação e elementos probatórios colhidos de 

uma ou de outra demanda.

Na segunda hipótese (previsão do inciso II do artigo 4º), há dis-
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cussão travada na doutrina e jurisprudência sobre a aceitabilidade da 

insignificância dos danos ambientais. De qualquer forma, o arquiva-

mento da notícia de fato no próprio órgão de execução só ocorrerá 

caso haja jurisprudência consolidada ou orientação do Conselho 

Superior. Caso contrário, o arquivamento de notícia de fato e sua 

fundamentação deverá ser submetida ao crivo do Conselho Superior, 

nos termos do artigo 9º da Lei nº 7.347/85.

Por fim, o arquivamento da notícia de fato, quando desprovida de 

elementos de prova ou de informação mínimos, raramente ocorre 

quando a provocação é realizada pelos órgãos do SISNAMA, cujos 

autos de infração já delimitam precisamente autoria, materialidade e 

a circunstâncias do ato ilícito. Quando a provocação for realizada por 

outros agentes, poderá ser o caso de não haver elementos de infor-

mação mínimos para apuração. Nessa situação, deve o Promotor(a) 

de Justiça adotar um critério de razoabilidade, não determinando 

o pronto arquivamento, pois os ilícitos ambientais necessitam de 

informações técnicas que só podem ser fornecidas por órgãos es-

pecializados, sendo estas imprescindíveis à correta avaliação do 

arquivamento. Assim, caberia notificar a parte noticiante caso haja 

lacuna de caráter simples (informar o local do dano, por exemplo, 

determinante para a apuração in loco). Quando ausentes elemen-

tos de informação básicos, mas que requeiram diligências a serem 

cumpridas por órgãos técnicos, deve o membro requisitar diligências 

de constatação diretamente do órgão ambiental de fiscalização ou 

corpo técnico da própria instituição, evitando provocar a parte noti-

ciante, tecnicamente leiga para prestar a complementação prevista 

no inciso III.

A Resolução nº 189/2018 incluiu o §4º no artigo 4º da Resolução 

nº 174/2017 com a seguinte redação: “Será indeferida a instauração 

de Notícia de Fato quando o fato narrado não configurar lesão ou 

ameaça de lesão aos interesses ou direitos tutelados pelo Ministério 

Público ou for incompreensível”. A proteção aos bens ambientais é 
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interesse difuso por excelência, passível de tutela inquestionável pelo 

Ministério Público. Mas há zonas cinzentas, em especial quando a 

problemática se resumir a meros conflitos de direitos de vizinhança. 

Deverá o membro analisar cada caso concreto, perquirindo se a ce-

leuma não se restringe a interesses sem repercussão coletiva, ainda 

que de natureza ambiental. São exemplos: a poluição no quintal 

pelo imóvel vizinho que não afete bens coletivos e outro número 

relevante de imóveis ou a poluição sonora reclamada por um con-

dômino perturbado por seu vizinho, sem que os ruídos se estendam 

para além do prédio.

Em sendo o fato narrado incompreensível, esta inépcia, para levar 

ao indeferimento imediato da notícia de fato, deve ser em nível tal 

que impossibilite qualquer medida por parte do Ministério Público. 

Pela relevância da proteção dos bens coletivos, em especial dos bens 

ambientais, deve o membro requisitar fiscalização do órgão ambien-

tal ou apuração prévia do órgão técnico do Ministério Público para 

apurar a demanda, ainda que a informação esteja confusa ou mal 

redigida. O que importa, para tanto, é estar certa a narrativa de uma 

conduta ilícita e estar minimamente delimitado o local dos fatos para 

possibilitar a apuração in loco. De toda forma, estando incompreen-

sível os fatos narrados, nada impede que a parte noticiante – quando 

identificada – seja notificada para comparecer à Promotoria de Justiça 

para esclarecer as informações prestadas.

Modelo 3 - Arquivamento de notícia de fato

1. Trata-se de comunicação oriunda do Conselho Municipal de Meio 

Ambiente dando conta de desmatamento de Área de Preservação 

Permanente (APP) realizada pelo imóvel pertencente a FULANO 

SEVERIANO.

2. Certidão de fls. 15 informa a tramitação do inquérito civil nº 
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123/2018, instaurado por provocação da SEMACE, que lavrou o 

auto de infração nº 123/2018 em face de FULANO SEVERIANO por 

ter descumprido condicionante de licenciamento ambiental. No 

caso, proibia-se o desmatamento de Área de Preservação Perma-

nente (APP).

3. Verifico, portanto, que os fatos trazidos pela parte noticiante já 

estão sendo apurados no bojo do inquérito civil nº 123/2018.

4. Diante do exposto, arquivo a presente notícia de fato, com fulcro 

no inciso I do art. 4º da Resolução nº 174/2017 do CNMP.

5. Ciência à parte noticiante, preferencialmente por meio eletrônico, 

informando a possibilidade de recorrer ao Conselho Superior do 

Ministério Público, no prazo de 10 dias, devendo a peça recursal ser 

apresentada perante esta Promotoria de Justiça.

6. Após, arquive-se a presente. Dê-se baixa nos livros e registros 

desta Promotoria.

Cidade, data.

ASSINATURA

Modelo 4 - Arquivamento de notícia de fato 

Trata-se de notícia de fato apresentada pelo sr ____________, 

residente na Rua __________, nº ___, Bairro _______ informando que 

naquelas imediações o Sr. FULANO SEVERIANO possui uma oficina 

de motos nas proximidades que produz ruídos insuportáveis. Afir-

mam os noticiantes que o barulho começa às 06h30 e cessa depois 

das 20h, de domingo a domingo.

Analisando o caso, e após instaurada investigação prévia para 

análise da repercussão da lesão, verifico que a lesão repercute tão 

somente na esfera de direitos do vizinho da oficina, ora reclamante, 

posto que inexistem outros indivíduos prejudicados com referidos 
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fatos. Apesar de legítimo o interesse pleiteado, não há repercussão 

coletiva e social que clame pela intervenção ministerial no campo 

cível, conforme pacífica jurisprudência dos tribunais superiores.

Assim, verificado o abuso de direito contra sujeito individual, este 

deve demandar judicialmente ou extrajudicialmente sem intervenção 

ministerial pela tutela do seu legítimo direito de vizinhança tutelado 

no código civil.

Diante do exposto, indefiro a presente notícia de fato, com fulcro 

no §4º do art. 4º da Resolução nº 174 do CNMP.

Ciência à parte noticiante, preferencialmente por meio eletrôni-

co, informando a possibilidade de recorrer ao Conselho Superior do 

Ministério Público no prazo de 10 dias.

Constatada situação fática tipificada no art. 54, da Lei 9.605/98 

(Crimes Ambientais) ou art. 42 da Lei de Contravenções Penais, 

remeta-se a presente notícia de fato à autoridade policial para ins-

tauração de TCO, após verificação da situação in loco e constatação 

do problema e, sendo o caso, encaminhamento imediato do autor 

do fato à delegacia para lavratura do expediente.

Dê-se baixa nos livros e sistemas.

Cidade, data.

ASSINATURA

Modelo 5 - Arquivamento de notícia de fato

Trata-se de notícia de fato originalmente direcionada à Ouvido-
ria-Geral, que declinou sua atribuição para a Promotoria de Justiça 
de Trairi.

Em manifestação de fls. 06, o documento apócrifo narra situações 
genéricas de desmatamento de áreas verdes, sem delimitar algum 
fato específico ou mesmo o local do dando, impossibilitando o início 
da apuração.
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O fato de o auto da denúncia não ter se identificado prejudica sua 

notificação para delimitar os fatos narrados.

A resolução nº 174 do CNMP permite o arquivamento da notícia 

de fato pela ausência de fatos delimitados:

Art. 4º A Notícia de Fato será arquivada quando: IV – for des-

provida de elementos de prova ou de informação mínimos para o 

início de uma apuração, e o noticiante não atender à intimação para 

complementá-la.

Diante do exposto, determino o arquivamento da presente notícia 

de fato, dispensando ciência à parte requerente pela ausência de sua 

identificação.

Dê-se baixa nos livros e registros de controle.

Cidade, data.

ASSINATURA

Declínio de atribuição

Na maioria dos casos, os próprios órgãos de fiscalização ambien-

tal já possuem em seu fluxograma de atuação o ramo do Ministério 

Público para o qual deverá ser encaminhada a demanda. Tem-se 

percebido ser regra o encaminhamento de autos de infração ao ramo 

do Ministério Público correlato à vinculação federativa do órgão de 

fiscalização: o IBAMA oficiando ao Ministério Público Federal e a 

SEMACE oficiando o Ministério Público do Estado do Ceará. Todavia, 

deve o membro do Ministério Público do Estado do Ceará ficar atendo 

às regras de competência, as quais não são definidas pela atuação 

da entidade fiscalizadora, mas pela análise dos artigos 20 e 109 da 

Constituição da República.

Dessa forma, a competência estadual – que permeia o campo de 

atribuição dos promotores estaduais – é residual. Portanto, tudo o 
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que não for da competência da União, rol estritamente discriminado 

no artigo 109, será atribuição do Ministério Público do Estado.

Em matéria ambiental, importam os seguintes dispositivos:

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

I – as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública 

federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes 

ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e 

as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;

[…]

IV - os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detri-

mento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades 

autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções e 

ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral; 

Os bens da União, citados no inciso IV do artigo 109, são predomi-

nantemente de relevante interesse ambiental e estão arrolados no 

artigo 20, vejamos:

Art. 20. São bens da União:

I - os que atualmente lhe pertencem e os que lhe vierem a ser 

atribuídos;

II - as terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras, das 

fortificações e construções militares, das vias federais de comunica-

ção e à preservação ambiental, definidas em lei;

III - os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de 

seu domínio, ou que banhem mais de um Estado, sirvam de limites 

com outros países, ou se estendam a território estrangeiro ou dele 

provenham, bem como os terrenos marginais e as praias fluviais;

IV - as ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com outros paí-

ses; as praias marítimas; as ilhas oceânicas e as costeiras, excluídas, 

destas, as que contenham a sede de Municípios, exceto aquelas 

áreas afetadas ao serviço público e a unidade ambiental federal, e 

as referidas no art. 26, II;

V - os recursos naturais da plataforma continental e da zona eco-

nômica exclusiva;
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VI -  o mar territorial;

VII -  os terrenos de marinha e seus acrescidos;

VIII -  os potenciais de energia hidráulica;

IX -  os recursos minerais, inclusive os do subsolo;

X -  as cavidades naturais subterrâneas e os sítios arqueológicos e 

pré-históricos;

XI -  as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. 

Neste contexto, situação interessante decorre da Lei 8.176/91, 

que em seu art. 2º nos diz: 

Art. 2° Constitui crime contra o patrimônio, na modalidade de 

usurpação, produzir bens ou explorar matéria-prima pertencentes à 

União, sem autorização legal ou em desacordo com as obrigações 

impostas pelo título autorizativo.

Pena: detenção, de um a cinco anos e multa.

Veja que o bem tutelado, neste caso, é o patrimônio da União. 

Assim, em inexistindo a autorização do Departamento Nacional 

de Produção Mineral (DNPM), o agente passa a realizar o crime de 

usurpação de patrimônio da União, cuja competência para denunciar, 

conhecer e julgar é do Ministério Público Federal e da Justiça Federal, 

respectivamente, não obstante o Auto de Infração Administrativa seja 

lavrado pelo órgão ambiental estadual (no nosso caso, SEMACE), o 

que poderá ser feito em face à ausência de licenciamento ambiental. 

Perceba que aqui temos dois delitos: um tipificado pelo referido 

art. 2º, da Lei 8.176/91 (usurpação do patrimônio da União), de 

competência da Justiça Federal, e outro tipificado no art. 602, da Lei 

9.605/98 (realizar atividade potencialmente poluidora sem licença 

ambiental). Neste contexto, temos as seguintes possíveis situações:

1) atividade autorizada pelo DNPM e licenciada pelo órgão ambiental 

2 Art. 60. Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar, em qualquer parte do território 
nacional, estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente poluidores, sem licença ou autorização 
dos órgãos ambientais competentes, ou contrariando as normas legais e regulamentares pertinentes:
Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.
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=>  situação regular.

2) atividade autorizada pelo DNPM e não licenciada pelo órgão am-

biental => situação irregular. Crime tipificado na Lei 9.605/98, art. 

55. Dependendo do impacto, a competência tanto pode ser da Justiça 

Estadual (impacto local), quanto da Justiça Federal (impacto espe-

cialmente definidos como de interesse da União, ou que envolvam 

mais de 2 estados federados). 

3) atividade não autorizada pelo DNPM e não licenciada pelo órgão 

ambiental => situação irregular. Crime tipificado na Lei 8.176/91, art. 

2º, e na Lei 9.605/98, art. 55, em concurso formal. A competência 

é obrigatória da Justiça Federal, em face do delito tipificado na Lei 

8.176/91.

4) atividade não autorizada pelo DNPM e licenciada pelo órgão am-

biental => situação irregular. Crime tipificado na Lei 8.176/91, art. 

2º e na Lei 9.605/98, art. 55, em concurso formal.  A competência 

é obrigatória da Justiça Federal, em face do delito tipificado na Lei 

8.176/91 que firma a atrai a competência para a esfera federal.

Sendo assim, verificado que o ilícito ambiental foi praticado em 

detrimento a bem da União, deve o(a) Promotor(a) de Justiça declinar 

sua atribuição no bojo da notícia de fato (ou de qualquer outro proce-

dimento extrajudicial) e submeter seu posicionamento ao Conselho 

Superior do Ministério Público (com base na Resolução nº 36/2016 do 

OECPJ) que, homologando o declínio, permitirá o encaminhamento 

dos autos ao órgão de execução do Ministério Público Federal com 

atribuição na secção da Justiça Federal correspondente.
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Modelo 6 - Declínio de atribuição

Egrégio Conselho Superior,

Douto(a) Relator(a),

Trata-se de notícia de fato que aportou a esta Promotoria por 

provocação da SEMACE, comunicando suposto crime ambiental 

praticado por FULANO SEVERIANO, fato relatado no Auto de Infra-

ção nº 123.

Segundo consta, o demandado foi autuado por equipe de fiscais 

da SEMACE no dia 23 de janeiro de 2018, por fazer funcionar ativi-

dade potencialmente poluidora, na praia de _________ , no município 

de ________.

Em razão disso, o órgão ambiental provocou o Ministério Público 

pela prática da conduta tipificada criminalmente no art. 60 da Lei nº 

9.605/98.

Ocorre que, conforme relatado pelo SEMACE, a construção da 

barraca se encontra totalmente inserida em faixa livre de praia (fls. 

06), área conceituada pelo art. 23 da Constituição Estadual como 

“faixa livre, com largura mínima de trinta e três metros, entre a linha 

da maré máxima local e o primeiro logradouro público ou particular”. 

Reza o inciso VII do art. 20 da Constituição da República serem 

bens da União os terrenos de marinha e seus acrescidos. A delimi-

tação do terreno de marinha é trazida pelo Decreto-Lei nº 9.760/46, 

ainda vigente. Seu art. 2º diz ser terrenos de marinha, “em uma 

profundidade de 33 (trinta e três) metros, medidos horizontalmente, 

para a parte da terra, da posição da linha do preamar-médio de 1831: 

a) os situados no continente, na costa marítima e nas margens dos 

rios e lagoas, até onde se faça sentir a influência das marés”.

Trata-se, portanto, de infração praticada em detrimento de bens 

da União. Destarte, conforme art. 109, inciso I e IV da Constituição 

da República, a competência para processamento e julgamento da 

presente demanda é da Justiça Federal.
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Assim já confirmou a jurisprudência, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO 

RECURSO ESPECIAL. BENS PÚBLICOS. TERRENO DE MARINHA.  ART. 

535, II DO CPC/1973. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO.  REINTEGRAÇÃO 

DE POSSE. CESSÃO DE USO A MUNICÍPIO. POSSE  IRREGULAR POR 

PARTICULAR. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA 

FEDERAL. INSPEÇÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE 

PROVA. IMPOSSIBILIDADE   DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-

-PROBATÓRIO. AGRAVO INTERNO DA ASSOCIAÇÃO DESPROVIDO.

1. Reafirma-se  a  ausência  de  contrariedade  ao  art. 535, II do 

CPC/1973,  porquanto  o  acórdão  recorrido analisou todos os pon-

tos suscitados  nos Embargos de Declaração, não havendo qualquer 

omissão a  ser  sanada,  sendo notório  o  mero  inconformismo da 

parte ora agravante com o resultado do julgado.

2. A  jurisprudência  desta  Corte  Superior  é  firme  quanto  ao en-

tendimento  de  haver  interesse  da União em processo que envolva 

terreno  de  marinha,  o  que atrai a competência da Justiça Federal 

para  o  julgamento  do  feito. Precedente: REsp. 1.563.151/ES, Rel. 

Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 6.3.2017.

3. O  Tribunal  de  origem,  diante  das circunstâncias fáticas dos 

autos,  concluiu  pela desnecessidade da prova requerida de inspeção 

judicial,  motivo  pelo  qual é inviável o acolhimento das alegações 

deduzidas  no Apelo Nobre, porquanto demandaria a incursão no 

acervo fático-probatório  da  causa,  medida  vedada  em  sede  de  

Recurso Especial.

4. Agravo Interno da Associação desprovido.

(STJ - AgInt no REsp 1612089 / RS. Relator Ministro Napoleão 

Nunes Maia Filho. Primeira Turma. Data do Julgamento: 23/05/2017.)

***

PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. 

CRIME AMBIENTAL. LEI Nº 9.605/98. ART. 54. § 2º, INCISO V. PO-
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LUIÇÃO. LANÇAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, LÍQUIDOS OU 

GASOSOS, OU DETRITOS, ÓLEOS OU SUBSTÂNCIAS OLEOSAS, 

EM DESACORDO COM AS EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS EM LEIS 

OU REGULAMENTOS. RIO LOCALIZADO EM PRAIA MARÍTIMA. 

INFLUÊNCIA DAS MARÉS. BEM DA UNIÃO. INTERESSE DIRETO E 

ESPECÍFICO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.

1. Em se tratando de delitos praticados contra o meio ambiente, a 

jurisprudência dos Tribunais Superiores, e bem assim desta Corte, 

vem se consolidando no sentido de que compete à Justiça Comum 

Estadual, de regra, o processamento e o julgamento dos feitos que 

visem sua apuração.

2. Todavia, na hipótese, o crime, em tese, teria afetado as águas do 

Rio Acaraí, situado junto ao Balneário de Enseada/SC, logo, em praia 

marítima, a sofrer influência das marés (art. 20 da CF/88).

3. Assim, em se tratando de potencial dano em detrimento de bens, 

serviços ou interesse da União, competente é a Justiça Federal para 

processar e julgar o feito, nos termos do art. 109, IV, da CF/88.

(TRF4 – RSE 5154 SC 2005.72.01.005154-9)

Com base nisso, entendo pelo declínio de atribuição para atuar 

no presente caso, determinando que:

a) Dê-se ciência aos interessados (FULANO SEVERIANO e SEMACE), 

preferencialmente por meio eletrônico;

b) No prazo máximo de 3 (três) dias previsto no art. 9º, §1º, da Lei 

7.347/85, a contar da comprovação de ciência dos interessados, seja 

esta notícia de fato remetida ao E. Conselho Superior do Ministério 

Público do Estado do Ceará, para o necessário reexame desta pro-

moção de declínio de atribuição e, após a devida homologação, seja 

autorizado o envio dessas peças de informação ao Ministério Público 

Federal de Itapipoca – CE.

c) Dê-se baixa no livro de registros de procedimentos extrajudiciais 

desta Promotoria de Justiça.
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Reserva-se esta Promotoria de Justiça, porém, a possibilidade de 

reabrir as investigações, caso de outras provas tenha notícia.

Cidade, data.

ASSINATURA

Modelo 7 - Declínio de atribuição

Egrégio Conselho Superior,
Douto(a) Relator(a),

Trata-se de notícia de fato que aportou a esta Promotoria por 
provocação da SEMACE, comunicando suposto crime ambiental 
praticado por FULANO SEVERIANO, fato relatado no Auto de Infração 
nº 123. Segundo consta, o noticiado foi autuado por equipe de fiscais 
da SEMACE no dia 24 de fevereiro de 2015, por executar extração 
de saibro em desacordo com a licença de operação, no município 
de _______.

Em razão disso, o órgão ambiental provocou o Ministério Público 
em razão da tipificação criminal inscrita no art. 55 da Lei nº 9.605/98 
e do art. 2º, da Lei 

Reza o inciso IX do art. 20 da Constituição da República serem 
bens da União os recursos minerais, inclusive os do subsolo.

Trata-se, portanto, de infração praticada em detrimento de bens 
da União. Destarte, conforme art. 109, inciso IV da Constituição da 
República, a competência para processamento e julgamento é da 
Justiça Federal.

Assim já confirmou a jurisprudência, senão vejamos:
Ementa: REPRESENTAÇÃO CRIMINAL. EXTRAÇÃO DE SAIBRO. 

RECURSO MINERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. De 
acordo com o art. 20, inciso IX, da CF, saibro é considerado recurso 
mineral de propriedade da União. Assim, a competência para pro-
cesso e julgamento de eventual crime ambiental, envolvendo a ex-
tração daquele mineral, é da Justiça Federal. Competência declinada. 
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(Representação Criminal Nº 70048467237, Quarta Câmara Criminal, 
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gaspar Marques Batista, Julgado 
em 02/08/2012).

PENAL E PROCESSO PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPE-
TÊNCIA. EXTRAÇÃO DE CASCALHO SEM AUTORIZAÇÃO. ART. 55 DA 
LEI 9.605/98. PROPRIEDADE PRIVADA. IRRELEVÂNCIA. RECURSO 
MINERAL. BEM DA UNIÃO. ART. 20, IX,DA CF. COMPETÊNCIA DA 
JUSTIÇA FEDERAL. ART. 109, IV, DA CF. 1. Cuidando-se de delito 
contra bem da União, explicitamente trazido no artigo 20 da Cons-
tituição Federal, mostra-se irrelevante o local de sua prática, pois 
onde o legislador constituinte não excepcionou,não cabe ao intér-
prete fazê-lo. 2. Conflito conhecido para julgar competente o JUÍZO 
FEDERAL DERONDONÓPOLIS - SJ/MT, suscitante. (STJ - CC: 116447 
MT 2011/0062400-4, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 
MOURA, Data de Julgamento: 25/05/2011, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, 
Data de Publicação: DJe 02/06/2011)

Com base nisso, entendo pelo declínio de atribuição para atuar 
no presente caso, determinando que:
a) Dê-se ciência ao interessado (FULANO SEVERIANO e SEMACE), 
preferencialmente por meio eletrônico;
b) No prazo máximo de 3 (três) dias previsto no art. 9º, §1º, da Lei 
7.347/85, a contar da comprovação de ciência dos interessados, seja 
esta notícia de fato remetida ao E. Conselho Superior do Ministério 
Público do Estado do Ceará, para o necessário reexame desta pro-
moção de declínio de atribuição e consequente envio dessas peças 
de informação ao Ministério Público Federal de Itapipoca – CE.
c) Dê-se baixa no livro de registros de procedimentos extrajudiciais 
desta Promotoria de Justiça.

Reserva-se esta Promotoria de Justiça, porém, a possibilidade de 
reabrir as investigações, caso de outras provas tenha notícia.

Cidade, data.

ASSINATURA
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Providências no rito processual criminal

A lei dos crimes ambientais (Lei nº 9.605/98) trouxe uma sistemá-

tica de tutela voltada prioritariamente para a reconstituição do dano 

ambiental. Isso porque a recomposição do dano é medida obrigatória 

para possibilitar a transação penal ou servir para a extinção de pu-

nibilidade, no caso da suspensão condicional do processo (artigo 27 

e 28). Esse é um dado relevante, pois a quase totalidade dos crimes 

ambientais previstos na Lei nº 9.605/98 é de pequeno ou médio 

potencial ofensivo, com poucas exceções, como, por exemplo, os 

crimes dos artigos 41, 50-A e 69-A.

Dessa forma, o rito processual trazido pela Lei nº 9.605/98 permite 

que a tutela criminal seja aproveitada para que se obtenha a tutela 

no campo da responsabilização civil, compelindo o agente delituoso 

a recompor o dano ou ser forçado a pagar indenização ou adotar 

medidas de compensação ambiental.

Chama atenção a importância do artigo 273 da Lei nº 9.605/98 

o qual condiciona o benefício da transação à prévia composição do 

dano ambiental. Para tanto, tem-se aceito o prévio comprometimento 

com a reparação futura do dano, o que pode ser formalizado tanto 

nos autos criminais quanto por compromisso de ajustamento de 

conduta em procedimento ou ação em separado. Assim, a transa-

ção penal pode ser realizada sem que a efetiva reparação do dano 

ocorra, mas desde que o autor do fato se comprometa a repará-lo. 

Essa possibilidade ocorre porque, por vezes, a reparação integral 

do dano ambiental não poderá ser efetuada antes da audiência pre-

liminar. Isso pode ser contornado com a formalização de cláusulas 

seguras de comprometimento futuro dessa reparação. Quanto mais 

detalhadas e organizadas tais cláusulas, colocadas à discussão 

3 Art. 27, Lei nº 9.605/98. “Nos crimes ambientais de menor potencial ofensivo, a proposta de apli-
cação imediata de pena restritiva de direitos ou multa, prevista no artigo 76 da Lei nº 9.099/95, de 26 
de setembro de 1995, somente poderá ser formulada desde que tenha havido a prévia composição do 
dano ambiental, de que trata o art. 74 da mesma lei, salvo em caso de comprovada impossibilidade”.
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entre parte e Ministério Público, mais eficaz poderá ser a tutela no 

campo cível. Ressalta-se que nada obsta que a roda de negociação 

se estenda para além da audiência preliminar e seja realizada em 

outras datas, inclusive na sede da Promotoria de Justiça e no bojo de 

procedimentos extrajudiciais. A depender da complexidade do caso, 

essa postura pode ser mais viável. O que importa é que o trabalho seja 

feito da forma mais diligente e eficaz possível na proteção do meio 

ambiente, tomando os devidos cuidados com a possível prescrição 

destes crimes de baixas penas.

O artigo 27 é expresso ao se referir a composição de dano. Não 

vemos razão para deixar de aplicar a norma em comento para situa-

ções em que, ainda que não haja constatação de dano, há ao menos 

constatação de um ilícito, ou seja, conduta ilícita sem resultado da-

noso. Além disso, parece ser claro que a norma possibilita não só a 

reparação do dano já ocorrido, como também a cessação de danos 

em curso (obrigação de não fazer) ou imediata adequação às nor-

mas ambientais. Nestes casos, a aplicabilidade desse ajustamento é 

imediata ou admitida a curto prazo, devendo o membro ser diligente 

e sensível a essas particularidades. Temos como exemplos: cessa-

ção de atos de poluição sonora, visual ou disposição ilegal de lixo; 

adequação de esgoto; providências quanto a obtenção de licenças; 

adequação à condicionantes do licenciamento etc.

Havendo a constatação do dano, é indispensável que a Promotoria 

se muna ao menos de um laudo técnico do órgão técnico do MPCE 

ou proveniente de qualquer dos órgãos ambientais do SISNAMA 

– Sistema Nacional do Meio Ambiente ou outras instituições, infor-

mando ao membro e ao juízo as possibilidades e medidas adequadas 

à recuperação do dano. A depender das circunstâncias, este laudo 

pode ser perfeitamente fornecido pelo próprio infrator, por meio de 

um PRAD, por exemplo. Esses parâmetros técnicos deverão ser uti-

lizados na elaboração das cláusulas do acordo da transação penal. 

O laudo técnico a que se refere este parágrafo tem utilidade também 
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para informar se o dano é irreparável ou reparável em parte, evitando 

que a impossível reparação do dano seja alegada indevidamente pelo 

autor do fato para se desviar da responsabilização civil.

A maioria das demandas que aportam na promotoria de justiça 

é oriunda de autos de infração dos órgãos de fiscalização ambien-

tal. Neste documento, deve-se constar a existência do delito, suas 

circunstâncias, a autoria, e o dano (se houver), tudo devidamente 

descrito em relatório circunstanciado4. O auto de infração ambien-

tal é a peça inaugural do procedimento administrativo por infração 

ambiental, que será dado início no órgão ambiental. Ao final deste 

procedimento administrativo, poderão ser aplicadas as sanções de 

advertência; multa simples; multa diária; apreensão de animais, 

produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, 

equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infra-

ção; destruição ou inutilização do produto; suspensão de venda e 

fabricação do produto; embargo de obra ou atividade; demolição de 

obra; suspensão parcial ou total de atividades e restritiva de direitos 

(artigo 72).

Pela independência das instâncias administrativa e criminal, nada 

obsta que o membro adote imediatamente as medidas cabíveis no 

campo penal tão logo receba o detalhamento do ilícito pelo Auto 

de Infração encaminhado ao Ministério Público por força do artigo 

27 do Código de Processo Penal5, antes mesmo da finalização do 

procedimento administrativo em tramitação no órgão ambiental.

Destarte, possuindo o auto de infração informações suficientes 

sobre o fato, autoria, tempo, lugar e elementos de convicção, sugere-

-se o ajuizamento da manifestação acompanhada da respectiva 

4 Os autos de infração lavrados pela SEMACE e seus respectivos relatórios técnicos estão disponíveis 
na intranet, no sistema COMPESE. Trata-se de instrumento de pesquisa informatizado criado por meio 
de convênio entre o MPCE e a SEMACE. Acesso no link: http://intranet.mpce.mp.br/semace.html.
5 Art. 27.  Qualquer pessoa do povo poderá provocar a iniciativa do Ministério Público, nos casos em 
que caiba a ação pública, fornecendo-lhe, por escrito, informações sobre o fato e a autoria e indicando 
o tempo, o lugar e os elementos de convicção.
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notícia de fato6 o mais breve possível, levando em conta os curtos 

prazos prescricionais dos crimes da Lei nº 9.605/98. A instauração 

de inquérito civil é recomendada para os casos em que a apuração 

do dano se mostrar necessária e não houver elementos suficientes 

do prejuízo ambiental no auto de infração. Em razão disso, deve 

ficar atento o membro do Ministério Público sobre a existência de 

dano efetivo do crime noticiado7. Em caso negativo, reforça-se a 

desnecessidade da instauração de inquérito civil.

Não se pode esquecer também da possibilidade de, mesmo diante 

da ausência das medidas no campo cível – inquérito civil, TAC’s e 

ações civis públicas –, é possível também que o agente delitivo apre-

sente proposta de recomposição de dano ambiental nas negociações 

da transação penal, muitas vezes elaborando um PRAD – Plano de 

Recuperação de Área Degradada.

Em resumo, recebida a notícia de fato contendo o auto de infra-

ção e comunicação de crime ambiental, convencido o membro do 

Ministério Público da existência de mínimos indícios de materialidade 

e autoria, sugere-se que seja ajuizada a denúncia pelo respectivo 

crime. Nos crimes com pena mínima for igual ou inferior 01 (um) 

ano, presentes os demais requisitos do artigo 89 da Lei nº 9.099/95, 

deve ser proposta suspensão condicional do processo. Nos crimes 

de menor potencial ofensivo – pena máxima não superior a 2 (dois) 

anos (artigo 61, Lei nº 9.099/95) –, presentes os demais requisitos do 

artigo 76 da Lei nº 9.099/95, deve o(a) promotor(a) de justiça provocar 

o juizado criminal requerendo designação de audiência preliminar 

para oferecimento de transação penal.

6 A ação penal pode ser ajuizada independentemente da conversão da notícia de fato em procedimento 
de apuração, conforme interpretação em contrario sensu do artigo 7º da Resolução 174 do CNMP: Art. 
7º O membro do Ministério Público, verificando que o fato requer apuração ou acompanhamento ou 
vencido o prazo do caput do art. 3º, instaurará o procedimento próprio.
7 Há crimes formais previstos na Lei nº 9.605/98, como é o caso do artigo 60.
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A justiça penal negociada e a dosimetria 
das penas antecipadas

Como já dito, a quase totalidade dos crimes da Lei nº 9.605/98 

possibilita a suspensão condicional do processo ou transação penal, 

oportunidades em que haverá a negociação da aplicação antecipa-

da das penas e das condicionantes do sursis. O artigo 76 da Lei nº 

9.099/95, ao tratar da transação, fala em aplicação imediata de pena 

restritiva de direitos e multa. O termo “imediata”, utilizado no texto 

do artigo, deve significar a antecipação de pena sem necessidade de 

finalização do processo por meio de sentença condenatória. Ademais, 

algo que deve ser destacado é que as penas de multa e restritiva de 

direitos são regulamentadas pelo próprio Código Penal, não havendo 

disposição especial sobre este tema na Lei nº 9.099/95.

Nos casos de suspensão condicional do processo, o artigo 89 

da Lei nº 9.099/95 não fala em aplicação imediatada de pena, mas 

submete o agente delitivo ao cumprimento de condições durante o 

período de prova.

Portanto, há duas hipóteses diferentes que demandam tratamen-

tos diferentes: a aplicação imediata das penas na transação penal e a 

imposição de condições para a suspensão condicional do processo. 

Ainda que se trate de institutos distintos, em muitos casos as saídas 

práticas serão bastante similares.

Comecemos com os crimes de menor potencial ofensivo e a 

possibilidade de aplicação de transação penal. A legislação não traz 

uma metodologia de dosimetria da pena a ser aplicada antecipada-

mente. Com o fito de se evitar critérios subjetivos na aplicação dessas 

penas, e estando estas regulamentadas no Código Penal, pode o(a) 

Promotor(a) de Justiça realizar a dosimetria em perspectiva da pena, 

considerada aquela advinda de uma hipotética condenação, com as 

ponderações cabíveis em uma negociação preliminar ao processo, 

segundo as circunstâncias procedimentais e de fato enfrentadas 

caso a caso.
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Dessa forma, permitindo o artigo 76 da Lei nº 9.099/95 a apli-

cação antecipada da multa, por exemplo, deve o membro realizar a 

dosimetria da multa conforme o método do artigo 49 e seguintes do 

Código Penal. Ressalta-se que a destinação dos valores recolhidos 

a título de multa são destinados ao Fundo Penitenciário – isso deve 

ser ponderado nas situações em que a multa se mostra adequada 

como caráter meramente sancionatório. Por estas razões, a prática 

desaconselha sua escolha, se mostrando mais útil a proposta de pa-

gamento de prestação pecuniária, como será abordado logo abaixo.

O artigo 76 também permite a aplicação imediata das penas res-

tritivas de direito, arroladas no artigo 43 do Código Penal, havendo 

também previsão específica na Lei nº 9.605/98 (artigo 8º e artigo 

22). Deve o membro fazer a ponderação adequada na escolha da(s) 

pena(s) restritivas de direito, interpretando conjuntamente os dispo-

sitivos legais do Código Penal e da Lei de Crimes Ambientais.

Destaca-se como pena restritiva de direitos a pena de prestação 

pecuniária. O Código Penal (artigo 45, §1º) regulamenta a pena de 

prestação pecuniária, mas essa previsão ganhou tratamento especí-

fico para os crimes ambientais pela Lei nº 9.605/98 (artigo 12), con-

sistindo no pagamento em dinheiro à vítima ou à entidade pública ou 

privada com fim social, de importância, fixada pelo juiz, não inferior 

a um salário mínimo nem superior a trezentos e sessenta salários 

mínimos. O valor pago será deduzido do montante de eventual re-

paração civil a que for condenado o infrator.

Ficou claro que o legislador considera a natureza indenizatória da 

prestação pecuniária, possibilitando que o valor pago seja deduzido 

de eventual ação civil. Disso se retira que o valor a ser proposto a 

título de prestação pecuniária não deve ser calculado de forma alea-

tória. Se a prestação pecuniária tem natureza indenizatória, destinada 

à vítima, deve ser aferido como valor aquele passivo proveniente do 

dano decorrente do ato criminoso. Sendo assim, abrange a prestação 

pecuniária a indenização pelos danos materiais e morais coletivos, 

a depender do caso.
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Em casos de grande complexidade, faz-se necessária a instaura-

ção de inquérito civil ou procedimento investigatório criminal para a 

apuração do dano ambiental. Em casos mais simples, ou, ainda que 

graves, mas que contem com a boa colaboração do infrator, a quanti-

ficação do dano pode ser discutida nos acordos prévios da transação 

penal, extrajudicialmente ou perante o Juizado Especial Criminal. 

A negociação pode resultar na apresentação do PRAD – Plano de 

Recuperação de Área Degradada pelo próprio infrator ou qualquer 

outro documento de quantificação do dano, em que poderá basear-se 

o Ministério Público na proposta da pena de prestação pecuniária.

Em alguns casos, poderá não ter ocorrido dano ambiental, pois 

alguns crimes são formais. Nesse caso, não haverá propriamente 

um dano a ser ressarcido. Não é por essa razão que a pena de 

prestação pecuniária não poderá ser utilizada. Afinal, nas questões 

ambientais, o pagamento de pecúnia tem grande utilidade, é de fá-

cil cumprimento e de boa resolutividade. Vale sempre lembrar que, 

nessa fase processual, não se trata de imposição de pena, mas de 

negociação inter partes para buscar a melhor solução para os dois 

lados. Assim sendo, aceitando o infrator o pagamento de prestação 

pecuniária, mesmo inexistindo dano ambiental, não deveria haver 

óbice na homologação do acordo.

Vê-se, então, que a negociação não deve ser rígida. A prestação 

pecuniária pode ser inclusive transformada em prestação de outra 

natureza (artigo 45, §1º)8.

O que mais importa, no momento da discussão dos termos do 

acordo, é que se parta de uma base objetiva da proposta e daí se dis-

cuta concessões ou gravames conforme o caso concreto, sobretudo 

8 Temos como exemplos o fornecimento de muda de árvores para arborização de determinado parque; 
construção de posto de coleta seletiva; fornecimento de decibelímetros para a equipe de fiscalização 
ambiental local; custeio de material e projetos de educação ambiental nas escolas; custeio de perícias 
ambientais úteis ao diagnóstico de problemas ecológicos em determinada área; reflorestamento de 
áreas de proteção permanente; custeio de melhorias de infraestrutura em unidades de conservação; 
construção de viveiro de mudas de espécies nativas da região; custeio de despoluição de rios; recu-
peração de áreas degradadas; entre várias outras oportunidades que demandam que o(a) promotor(a) 
de justiça conheça firmemente a pauta de demandas da sua área de atuação.
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levando em consideração a reincidência, o perfil do infrator e sua 

disposição em contribuir com o Ministério Público.

Deve-se somar a tais critérios subjetivos aqueles legalmente 

previstos na legislação:

a) circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal;

b) circunstâncias agravantes e atenuantes do Código Penal e da Lei 

nº 9.605/989;

Outros critérios úteis para estipulação do valor da multa e prestação 

pecuniária observados na prática:

a) o pagamento à vista ou parcelado dos valores;

b) os ganhos de capital e movimentação financeira da pessoa física 

e jurídica;

c) o valor da multa aplicada na seara administrativa10;

Por fim, há que se tratar também da destinação dos valores. Em 

relação à pena de multa, o Código Penal é claro, estabelecendo sua 

destinação ao Fundo Penitenciário. Resta raciocinar sobre a desti-

nação da pena de prestação pecuniária.

9 Art. 6º Para imposição e gradação da penalidade, a autoridade competente observará: I - a gravidade 
do fato, tendo em vista os motivos da infração e suas consequências para a saúde pública e para o meio 
ambiente; II - os antecedentes do infrator quanto ao cumprimento da legislação de interesse ambiental; 
III - a situação econômica do infrator, no caso de multa. Art. 14. São circunstâncias que atenuam a 
pena: I - baixo grau de instrução ou escolaridade do agente; II - arrependimento do infrator, manifestado 
pela espontânea reparação do dano, ou limitação significativa da degradação ambiental causada; III - 
comunicação prévia pelo agente do perigo iminente de degradação ambiental; IV - colaboração com os 
agentes encarregados da vigilância e do controle ambiental. Art. 15. São circunstâncias que agravam a 
pena, quando não constituem ou qualificam o crime: I - reincidência nos crimes de natureza ambiental; 
II - ter o agente cometido a infração: a) para obter vantagem pecuniária; b) coagindo outrem para a 
execução material da infração; c) afetando ou expondo a perigo, de maneira grave, a saúde pública ou 
o meio ambiente; d) concorrendo para danos à propriedade alheia; e) atingindo áreas de unidades de 
conservação ou áreas sujeitas, por ato do Poder Público, a regime especial de uso; f) atingindo áreas 
urbanas ou quaisquer assentamentos humanos; g) em período de defeso à fauna; h) em domingos ou 
feriados; i) à noite; j) em épocas de seca ou inundações; l) no interior do espaço territorial especialmente 
protegido; m) com o emprego de métodos cruéis para abate ou captura de animais; n) mediante fraude 
ou abuso de confiança; o) mediante abuso do direito de licença, permissão ou autorização ambiental; 
p) no interesse de pessoa jurídica mantida, total ou parcialmente, por verbas públicas ou beneficiada 
por incentivos fiscais; q) atingindo espécies ameaçadas, listadas em relatórios oficiais das autoridades 
competentes; r) facilitada por funcionário público no exercício de suas funções.
10 O valor da multa aplicada administrativamente pelo órgão de fiscalização ambiental é um bom 
ponto de partida para o cálculo do valor da multa ou da prestação pecuniária. A multa administrativa 
é calculada segundo a capacidade financeira do infrator e, não raras as vezes, o fiscal considera a 
aplicação de atenuantes ou agravantes da multa. Sugere-se que a prestação pecuniária ou a multa 
criminal sejam calculadas em quantia que exceda de 5% a 20% o valor da multa administrativa, levan-
do em conta a necessidade de efetuar uma maior reprimenda no campo penal. Reforça-se sempre a 
necessidade de não haver rigidez na negociação. O que se busca é apenas um parâmetro objetivo da 
postura do membro para evitar disparidades entre os diversos casos enfrentados. 
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O Código Penal, de viés individualista, disciplinou o pagamento 

da prestação pecuniária à vítima, seus dependentes ou a entidade 

pública ou privada de destinação social (artigo 45, §1º). Note-se que 

na distribuição dos destinatários da pena pecuniária a vítima vem 

em primeiro lugar. Não é razoável que a vítima seja preterida por 

alguma entidade de destinação social, ainda que bastante relevantes 

os trabalhos da entidade. Essa interpretação também é retirada pela 

própria lógica do dispositivo legal, em que se prevê a possibilidade 

de dedução dos valores pagos em eventual reparação civil. Com isso, 

conclui-se que a destinação do pagamento de prestação pecuniária às 

entidades públicas ou privadas de destinação social só deve ocorrer 

caso a vítima dispense expressamente os valores, ou quando a vítima 

não puder ser identificada ou não existir – situação encontrada nos 

crimes vagos: aqueles que não possuem sujeito passivo determinado.

Ocorre que o legislador criminal, ao tentar contribuir com a tutela 

cível da demanda, possibilitando a antecipação de eventual paga-

mento de indenização a título de reparação civil, esqueceu que, no 

campo da tutela coletiva, em que se trabalha os danos ambientais, 

há uma metodologia própria no microssistema de tutela coletiva de 

destinação da indenização por danos que afetem interesses difusos 

e bens coletivos, aqui se enquadrando os danos ambientais.

A proteção do meio ambiente é interesse ou direito difuso, assim 

entendidos os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam 

titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato 

(artigo 81, parágrafo único, Código de Defesa do Consumidor).

No caso de danos sofridos pelo meio ambiente, interesse e direito 

de titulares indeterminados, há a inviabilidade de se dividir a quantia 

paga a estes sujeitos indeterminados. A Lei nº 7.347/85, reconhe-

cendo esta abstração, trouxe como método de indenização pelos 

danos difusos causados, a possibilidade de destinação dos valores a 

um fundo, cujos recursos são destinados à reconstituição dos bens 

lesados (artigo 13).
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Com isso, em se tratando de crime ambiental, a prestação pecuni-

ária paga pelo infrator no Juizado Especial Criminal como reparação 

pode ser destinada ao fundo previsto no artigo 13. Este fundo foi 

regulamentado no Estado do Ceará pela Lei Complementar Estadual 

nº 46/2004, que criou o FDID – Fundo de Defesa dos Direitos Difusos 

do Estado do Ceará, tendo como missão financiar projetos que se 

destinam à recomposição ou fortalecimento dos direitos difusos, em 

suas variadas vertentes, dentre as quais a proteção ao meio ambiente.

A destinação das prestações pecuniárias ao FDID é um meio segu-

ro de garantir a reparação ambiental pelo financiamento de diversos 

projetos ambientais custeados pelo FDID. Isso não obsta que, havendo 

um projeto ambiental local de importância e seriedade reconhecida, 

os valores não possam para lá ser aplicados. Em se falando disso, é 

ainda mais aconselhável que os valores sejam destinados a um Fundo 

Ambiental municipal11 devidamente criado e regulamentado. O que 

se sugere firmemente é que, nos casos de crimes ambientais, todo 

o valor pecuniário seja destinado a custear causas socioambientais, 

como forma de se buscar a melhor pertinência temática entre a con-

duta criminosa e o ressarcimento do prejuízo. Essa interpretação pode 

ser inclusive retirada da letra do artigo 17 da Lei nº 9.605/9812, como 

também do artigo 9º e 23, os quais estabelecem como prestação de 

serviços à comunidade uma relação temática com o meio ambiente 

na medida em que vincula tais serviços a tarefas gratuitas junto a 

parques e jardins públicos e unidades de conservação; custeio de pro-

gramas e de projetos ambientais; execução de obras de recuperação 

de áreas degradadas; manutenção de espaços públicos; contribuições 

a entidades ambientais ou culturais públicas, entre outros.

A negociação das condicionantes da suspensão condicional do 

11 É de extrema importância a atuação do Ministério Público na provocação dos entes municipais 
na instituição de seus fundos municipais ambientais, os quais poderão servir para custeio de causas 
ambientais e urbanísticas locais.
12 Art. 17. A verificação da reparação a que se refere o § 2º do art. 78 do Código Penal será feita 
mediante laudo de reparação do dano ambiental, e as condições a serem impostas pelo juiz deverão 
relacionar-se com a proteção ao meio ambiente.
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processo se aproveita de todos os comentários feitos neste tópico. 

Ressalta-se a importância da cláusula de abertura do §2º do artigo 

89, dando às partes um relevante campo de liberdade na negociação 

das condicionantes mais apropriadas ao caso. Assim, não se aplica 

à suspensão condicional do processo a antecipação de penas, razão 

pela qual é inapropriado submeter o réu ao pagamento de multa, 

por exemplo. Mas, dentro deste raciocínio, nada obsta o acordo ao 

pagamento de quantia em dinheiro – prestação pecuniária – tanto 

para recomposição do dano, como para o financiamento de projetos 

ambientais ou outras causas relevantes dentro desta temática.

Modelo 8 - Pedido de designação 
de audiência preliminar

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA 

DA COMARCA DE ________.

O Ministério Público do Estado do Ceará, por intermédio do 

Promotor de Justiça que ora subscreve, esclarece que através do 

Auto de Infração nº M201705XXX-AIF, oriundo da SEMACE, tomou 

conhecimento de fato delituoso praticado pela pessoa jurídica ABC 

S/A, com endereço na rua ABC, nº 123, nesta cidade e comarca.

Segundo consta, a autuada fez funcionar atividade potencialmente 

poluidora (instalação de estação rádio-base), sem a devida licença 

ambiental emitida por órgão competente, na sede do município de 

______.

Assim sendo, de acordo com este entendimento, a conduta se 

enquadra no art. 60 da Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/98), 

que, como é sabido, permite o oferecimento de transação penal. 

Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, o 

Ministério Público requer:

1) a juntada dos autos das folhas de antecedentes e certidões de 

distribuição em nome da pessoa jurídica ABC S/A;
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2) caso haja apontamentos, protesta por nova vista dos autos;

3) caso não haja nenhum apontamento, requer, desde logo, a de-

signação de audiência preliminar nos termos do art. 76 da Lei nº 

9.099/95, para eventual proposta de transação penal;

De forma oportuna, a proposta de transação fica desde já discri-

minada, sem prejuízo de ser ratificada em juízo:

a) pagamento de prestação pecuniária no valor de R$ 5.500,00, a título 

compensatório, destinado ao FDID – Fundo dos Direitos Difusos do 

Estado do Ceará (Caixa Econômica Federal. Agência: 919. Conta cor-

rente: 23291-8. Operação: 006. CNPJ: 07893230000176), nos termos 

do art. 45 do Código Penal e art. 12 da Lei nº 9.605/98, levando em 

conta a indeterminação da vítima nos crimes ambientais e a ausência 

de entidade voltada à proteção do meio ambiente neste município.

Justifica-se o valor proposto em razão de dever ser a pena pe-

cuniária pelo menos mais severa que a multa aplicada em âmbito 

meramente administrativo, haja vista tratar-se de sanção de natureza 

criminal, considerando a necessidade de prevenção e reprovação do 

crime (art. 59 do Código Penal). com possibilidade de parcelamento, 

dentro dos critérios dos artigos 49, 59 e 60 do Código Penal, a qual 

deve ser pelo menos mais severa que a multa aplicada em âmbito 

meramente administrativo, haja vista tratar-se de sanção de natureza 

criminal, considerando a necessidade de prevenção e reprovação do 

crime (art. 59 do Código Penal).

Cidade, data.

ASSINATURA
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Modelo 9 - Pedido de designação 
de audiência preliminar

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA 

DA COMARCA DE ________.

O Ministério Público do Estado do Ceará, por intermédio do 

Promotor de Justiça que ora subscreve, esclarece que através dos 

autos de infração nº 201708XXX-AIF e 201803XXX-AIF, oriundos da 

SEMACE, tomou conhecimento de fatos delituosos praticados pela 

pessoa jurídica ABC LTDA, inscrita no CNPJ sob nº _____________; com 

escritório endereçado na Av. Santos Dumont, nº XXX, Fortaleza-CE, 

CEP: 60000-000.

Consta que no dia 20 de abril de 2017 a autuada, negligentemente, 

deixou de tomar as medidas necessárias para manter a integridade 

de barragem hídrica dentro de sua propriedade e esta veio a romper 

decorrente do grande acúmulo de água. Com o rompimento da bar-

ragem, o grande volume de água percorreu aproximadamente 4,5 km 

em direção ao mar, causando poluição do solo em níveis tais capazes 

de produzir danos à saúde humana, mortandade de animais e que 

destruiu significativamente a flora pelo seu percurso.

Ao que se apurou, no auto de infração nº 201708XXX-AIF e rela-

tório técnico nº XXX/2017-DIFIS/GEFIS, foi constatada a destruição 

de parcela considerável da estrutura do curso d’água, composta por 

suas margens e mata ciliar, havendo carreamento e depósito de 

material sedimentar ao longo do seu leito.

Segundo consta no referido relatório, a destruição da mata ciliar 

ao longo do trecho impactado acarretou em perda de biodiversidade 

e erosão, cujo carreamento de material sedimentar comprometeu 

o fluxo hídrico, com o assoreamento do curso d’água e prováveis 

consequências à fauna aquática.

Há ainda registro no auto de infração de devastação de parte da 

vegetação ciliar presente na faixa de APP ao longo do corpo hídrico, 

além de aporte de sedimentos decorrente do transporte do material 
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estrutural da barragem, o que teria soterrado os indivíduos de menor 

porte e suprimido indivíduos arbóreos. Mencionou-se que “o ‘arran-

que’ de indivíduos arbóreos pela força hidráulica da água de lama e 

com a sedimentação da lama sobre a serapilheira e seus bancos de 

sementes, as matas de galeria atingidas pelo rompimento da barra-

gem tiveram sua resiliência e processos de sucessão comprometidos”.

Tais dados foram encaminhados à SEMACE por uma empresa 

especializada contratada pela própria autuada. Entre estes dados, 

consta ainda a seguinte informação:

“no que concerne aos organismos aquáticos produtores, fito-

plâncton, perifíton, e macrófitas aquáticas submersas, o aumento 

da turbidez, embora de caráter temporário, impede a entrada de luz 

solar na água, o que inviabiliza a fotossíntese. As consequências à 

comunidade aquática dependem da permanência dos sedimentos 

no ambiente, da resiliência dos produtores primários afetados e da 

importância dessa produção endógena na cadeia trófica aquática 

como um todo. Deve-se considerar ainda que espécimes animais 

poderiam ter sido soterrados, embora durante a avaliação da área 

não foi observada a mortalidade da fauna local, em função da des-

carga sólida e da densidade do escoamento logo após a barragem”.

Dessa forma, a conduta negligente se enquadra no §1º do art. 54 

da Lei nº 9.605/98:

Art. 54. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que 

resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que 

provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa 

da flora: Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa. § 1º Se o 

crime é culposo: Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.

Também restou verificado que a autuada construiu e fez funcionar 

a referida barragem sem licença ou autorização da SEMACE.

Consta no segundo auto de infração de nº 201803XXX-AIF que 

a licença de instalação de operação nº X/2016-DICOP autorizava a 

pessoa jurídica autuada para projeto de 464,77 hectares de fruticul-



39

Roteiro de Atuação - Crimes Ambientais no Juizado Especial

tura irrigada (plantio de coqueiro) e 264,85 hectares de nim indiano. 

Não havia qualquer menção sobre autorização de uso de barragem. 

Diversamente, dentre as condicionantes da licença, há expressa ve-

dação a tal atividade, fazendo constar de forma clara que “obras ou 

atividades como barragens, desmatamento, atividades industriais, 

etc., devem ser objeto de licenciamento específico”.

Assim sendo, esta última conduta se enquadra no art. 60 da Lei de 

Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/98) e a soma de sua pena máxima 

com aquela prevista no art. 54, §1º, pelo concurso material do art. 69 

do Código Penal, totaliza 01 (um) ano e 06 (seis) meses, o que torna 

cabível o oferecimento de transação penal.

Diante do exposto, havendo prova da materialidade e indícios 

suficientes de autoria, o Ministério Público requer:

1) a juntada dos autos da certidão de antecedentes do Tribunal de 

Justiça do Estado do Ceará de ABC LTDA e 

2) caso haja apontamentos, protesta por nova vista dos autos;

3) caso não haja nenhum apontamento, requer, desde logo, a de-

signação de audiência preliminar nos termos do art. 76 da Lei nº 

9.099/95, para eventual proposta de transação penal e composição 

civil dos danos;

Requer o Ministério Público, no momento da intimação, seja o(a) 

autor(a) do fato cientificado da possibilidade de arrolar nos autos, 

caso entenda pertinente, as medidas que pretende adotar para re-

composição dos danos, o que poderá ser feito por meio de um Plano 

de Recuperação de Área Degradada. É de se ressaltar que a repara-

ção do dano ambiental é condição indispensável para a validade da 

transação penal, segundo a Lei nº 9.605/98.

A proposta de transação fica desde já discriminada da seguinte 

forma:

a) pagamento de multa segundo a dosimetria abaixo:

Art. 60 – Lei nº 9.605/98

Dias-multa: 10 dias-multa (mínimo legal – art. 49, CP).
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Valor do dia multa: 3x o salário mínimo vigente em 2017 – R$ 937,00 

(art. 49, §1º e art. 60 do CP; art. 6º e art. 15, II Lei nº 9.605/98

Total: R$ 28.110,00

Art. 54, §1º – Lei nº 9.605/98

Dias-multa: 10 dias-multa (mínimo legal – art. 49, CP)

Valor do dia multa: 5 vezes o salário mínimo vigente em 2017 – R$ 

937,00 (art. 49, §1º e art. 60 do CP; art. 6º e art. 15, II Lei nº 9.605/98

Total: R$ 46.850,00

b) Pagamento de prestação pecuniária, na forma do artigo 45, §1º 

do Código Penal e art. 12 da Lei nº 9.605/98, valor a ser deduzido 

de eventual reparação cível quanto aos danos difusos, discriminado 

da seguinte forma:

Mínimo a título de dano ambiental: R$ 50.000,00

Mínimo a título de dano moral coletivo: R$ 30.000,00

Total: R$ 80.000,00

Cumpre esclarecer que a lei determina que, enquanto o valor da 

multa é recolhido para o fundo penitenciário, a prestação pecuniária, 

de natureza diversa (indenizatória), deve ser revertida preferencial-

mente em favor da vítima. No caso de danos ambientais, em que 

não existe vítima determinada (crime vago) todas as indenizações 

são destinadas ao fundo previsto no art. 13 da Lei nº 7.347/85 (Lei 

de Ação Civil Pública):

Art. 13. Havendo condenação em dinheiro, a indenização pelo 

dano causado reverterá a um fundo gerido por um Conselho Federal 

ou por Conselhos Estaduais de que participarão necessariamente 

o Ministério Público e representantes da comunidade, sendo seus 

recursos destinados à reconstituição dos bens lesados.

No Estado do Ceará, trata-se do FDID – Fundo de Defesa dos Di-

reitos Difusos do Estado do Ceará, criado pela Lei Complementar nº 
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46/2004 e regulamentado pelo Decreto nº 27.526/2004. E o depósito 

poderá ser feito utilizando os seguintes dados:

Caixa Econômica Federal

Agência: 919

Conta corrente: 23291-8

Operação: 006

CNPJ: 07893230000176

Cumpre esclarecer que o benefício da transação é condicionado à 

quitação dos valores propostos no acordo e com a prova da integral 

da recomposição do dano ou comprometimento formalizado nesse 

sentido, de acordo com a interpretação dada ao artigo 27 da Lei nº 

9.608/98.

Cidade, data.

ASSINATURA

Modelo 10 - Cota de proposta de suspensão 
condicional do processo

MM. Juiz,

1. Segue denúncia em separado, em 04 laudas;

2. Presentes os requisitos do artigo 89 da Lei nº 9.099/95, o Minis-

tério Público requer a designação de audiência para oferecimento 

de proposta de suspensão condicional do processo pelo prazo de 

02 (dois) anos. Desde já, encaminho antecipadamente a proposta 

para análise, concernente em:

a) Reparação integral do dano, devidamente comprovada por laudo 

de constatação de reparação de dano ambiental, nos termos do 

artigo 28 da Lei nº 9.605/98;

b) Pagamento de prestação pecuniária no valor de R$ 5.000,00 

a ser integralmente destinado à reforma da Escola Municipal de 
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Aperfeiçoamento Ambiental;

c) Prestação de serviços à comunidade, pelo prazo do período de 

prova, concernente à limpeza e poda das árvores da Praça Central.

Cidade, data.

ASSINATURA

SUGESTÕES DE PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO

1. Fornecimento de muda de árvores para arborização de determi-

nado parque e manutenção destas mudas pelo período de 3 meses;

2. Construção de posto de coleta seletiva;

3. Fornecimento de decibelímetros para a equipe de fiscalização 

ambiental local;

4. Custeio de material e projetos de educação ambiental nas escolas;

5. Custeio de perícias ambientais úteis ao diagnóstico de problemas 

ecológicos em determinada área;

6. Reflorestamento de áreas de preservação permanente;

7. Custeio de melhorias de infraestrutura em unidades de con-

servação;

8. Construção de viveiro de mudas de espécies nativas da região;

9. Custeio de despoluição de rios;

10. Recuperação de áreas degradadas;

11. Contribuições a ONGs e outras entidades ambientais devidamente 

regularizadas e reconhecidas;

12. Custeio de aparelhamento destinado aos órgãos ambientais;

13. Destinação de valores a fundos oficiais (FDID e/ou fundo muni-

cipal do meio ambiente)

14. Custeio de elaboração de plano diretor;

15. Reforma de calçadas;

16. Custeio de obras de adequação urbanística ou ambiental de imó-

veis de pessoas de baixa renda;
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17. Aparelhamento de aterro sanitário local;

18. Doação de áreas úteis a serviços ambientais e urbanísticos.

Modelo 11- ata de audiência preliminar13

Aos __ dias do mês de __ de 2___, nesta cidade e comarca de ___, 

onde presente encontravam-se na sala de audiência, às ___ horas, o 

Exmo. Sr. Dr. _____, MM. juiz de direito da ___ Vara de ____, o promotor 

de justiça, Dr. _____, o(s) autor(es) do fato (e/ou responsável legal), 

foi dada palavra ao promotor de justiça: “Há nos autos indícios sufi-

cientes da autoria e da materialidade delitiva da prática da infração 

penal descrita no art. ____, da Lei nº 9.605/98. Trata-se de infração 

penal de menor potencial ofensivo, nos termos das Leis nº 9.099/95 

e 10.259/01, que admitem proposta de transação penal por parte do 

Ministério Público. O(s) autor(es) do fato preenche(m) os requisitos 

subjetivos para tanto. Todavia, a transação penal, nesse caso, por 

força do artigo 27 da Lei nº 9.605/98, depende de prévia composição 

do dano ambiental. Propõe-se, então, o seguinte: CLÁUSULA 1ª. O 

autor do fato, por meio de seu preposto e advogado devidamente 

constituído nos autos assume a responsabilidade dos danos am-

bientais descritos nos autos, reconhecendo autoria, materialidade 

e nexo causal entre sua conduta/omissão e o dano; CLÁUSULA 2ª. 

O compromissário (autor do fato) assume a obrigação de não-fazer 

consistente em abster-se, imediatamente, de continuar obra sem a 

devida licença ou autorização ambiental, bem como abster-se da 

prática de quaisquer atos que impeçam a regeneração natural de área 

degradada; CLÁUSULA 3ª. O compromissário assume obrigação de 

fazer consistente em providenciar a licença prévia para continuidade 

da obra embargada, bem como restaurar o meio ambiente ao status 

quo ante, caso seja possível, mediante apresentação, num prazo 

13 Modelo adaptado do Manual Básico do Promotor de Justiça de Defesa do Meio Ambiente (volume 
01) do Ministério Público do Estado de Goiás. Organizador: Ricardo Rangel de Andrade.
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de 90 dias, de projeto técnico completo de recuperação ambiental 

(PRAD), elaborado por profissional habilitado, que seja o responsável 

técnico (ART), contendo cronograma de execução e prazos para o 

cumprimento de cada etapa, que deverá ser analisado, aprovado 

e acompanhado pelo órgão ambiental; CLÁUSULA 4ª. O compro-

missário assume a obrigação de obediência às orientações, reco-

mendações, diretrizes e limites impostos pelos órgãos ambientais; 

CLÁUSULA 5ª. O compromissário assume a obrigação de realizar 

monitoramento e comprovação do cumprimento de cada etapa do 

projeto, mediante apresentação ao órgão ambiental competente de 

relatórios periódicos, no mínimo semestrais, devidamente instruídos 

com fotografias atuais do local, comprovando o cumprimento das 

obrigações e detalhando as atividades desenvolvidas e os recursos 

utilizados, confrontando-as com as estipulações do projeto aprovado; 

CLÁUSULA 6ª. O compromissário assume a obrigação de reparação 

civil pelos danos ambientais irreversíveis ou de impossível quantifi-

cação. A reparação poderá ser definida por quantia em dinheiro a ser 

depositada nos Fundos Estadual e/ou Municipal de Meio Ambiente 

ou por compensação ambiental (custeio de programas e de projetos 

ambientais, execução de obras de recuperação de outras áreas degra-

dadas, manutenção de espaços públicos e contribuições a entidades 

ambientais privadas ou públicas); CLÁUSULA 7ª. Fica estipulada multa 

diária cominatória no valor de R$ 1.000,00 pelo descumprimento de 

quaisquer das obrigações pactuadas ou pela não observância dos 

prazos estipulados no cronograma aprovado, atualizada de acordo 

com índices oficiais desde o dia da prática do crime até o efetivo de-

sembolso; CLÁUSULA 8ª. O compromissário assume a obrigação de 

fazer inserir, como cláusula específica, os exatos termos deste acordo 

em qualquer futuro contrato de venda, compra, empréstimo, doação, 

etc., do imóvel-sede ou ponto comercial de onde provém o ilícito 

ambiental, objetivando vincular as obrigações pactuadas a terceiros 

adquirentes, proprietários, possuidores, arrendatários e respectivos 
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sucessores, sem prejuízo da responsabilidade solidária do devedor 

originário, em razão da natureza propter rem da responsabilidade 

civil ambiental; CLÁUSULA 9ª. Fica ciente o compromissário de que 

a presente composição não inibe, restringe, limita, nem impede, de 

qualquer forma, a incidência das normas legais, e as ações de contro-

le, fiscalização e monitoramento dos órgãos ambientais e do próprio 

Ministério Público; CLÁUSULA 10ª. O compromissário fica ciente 

do teor da norma descrita no artigo 68 da Lei nº 9.605/98 (Deixar, 

aquele que tiver o dever legal ou contratual de fazê-lo, de cumprir 

obrigação de relevante interesse ambiental: Pena - detenção, de um 

a três anos, e multa) servindo este acordo como eventual prova de 

dolo em futura responsabilização criminal por este tipo penal.

Pelo autor do fato foi dito que aceitava a proposta, tendo sido ad-

vertido das penas do artigo 68 da Lei nº 9.605/98. Aceita a proposta 

de composição do dano ambiental, foi dada a palavra ao promotor 

de justiça para manifestar-se quanto à transação penal: “MM. Juiz, 

para efeito do artigo 76, da Lei nº 9.099/95, propõe-se a aplicação 

imediata da pena restritiva de direito, consistente na prestação de 

serviços à comunidade, inteiramente compatível com a natureza da 

infração penal tratada nos autos, que afeta a coletividade, nos se-

guintes termos: (VIDE QUADRO DE SUGESTÕES ACIMA). Solicita-se 

o encaminhamento de cópia deste ao promotor de justiça do meio 

ambiente da comarca, bem como aos órgãos ambientais acima 

especificados e à Superintendência Estadual do Meio Ambiente (SE-

MACE), que lavrou o Auto de Infração Ambiental (AIA) que ensejou 

o presente termo, caso haja homologação”.

Pelo autor e seu defensor foi dito que aceitavam a proposta de 

pena antecipada. Em seguida, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte 

decisão: “Vistos, etc. Homologo o acordo quanto à composição do 

dano ambiental, valendo o presente como título executivo judicial, 

encaminhando-se cópia como requerido. Homologo também a tran-
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sação penal, aplicando a pena antecipada, aguardando a juntada aos 

autos de comprovante de cumprimento do acordo, pelo prazo de ____ 

dias. Após o transcurso do prazo mencionado, voltem os autos con-

clusos para deliberação quanto à eventual extinção de punibilidade, 

no caso de adimplemento das obrigações, ou para eventual mani-

festação do Ministério Público. Publique-se, registre-se e cumpra-se, 

saindo os presentes intimados. Nada Mais.

ASSINATURAS
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