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APELAÇÃO CRIME Nº 1.613.935-6, DA COMARCA DE 
GUARAPUAVA – 2ª VARA CRIMINAL. 
APELANTE: LUIZ FERNADO RIBAS CARLI 
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 

DO PARANÁ 
RELATOR:  DES. LAERTES FERREIRA GOMES 
 
 
 
APELAÇÃO CRIME. DESTRUIÇÃO DE FLORESTA EM 
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. CORTE 
DA VEGETAÇÃO E INCÊNDIO. CRIME AMBIENTAL. 
ARTIGO 38 C/C ARTIGO 41 AMBOS DA LEI 
9.605/1998. CONDENAÇÃO. INSURGÊNCIA. 
PRELIMINAR DE NULIDADE ALEGADO 
DESRESPEITO A FORO PRIVILEGIADO. PREFEITO 
MUNICIPAL À ÉPOCA. INQUÉRITO POLICIAL QUE 
TRAMITOU SEM INTERFERÊNCIA DO TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA. DENÚNCIA RECEBIDA POR COLEGIADO. 
NULIDADE AFASTADA. ARGUIÇÃO DE 
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PLEITO 
ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.SUBSTRATO 
PROBATÓRIO HÍGIDO QUE AUTORIZA A 
MANUTENÇÃO DO DECISUM. DOSIMETRIA DA 
PENA. RECONHECIMENTO EM FAVOR DO 
APELANTE DA ATENUANTE DA CONFISSÃO 
ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA CARGA PENAL. 
CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO 
PARCIALMENTE PROVIDO. 

 

 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Apelação 

Crime nº 1.613.935-6, da Comarca de Guarapuava, 2ª Vara Criminal, em que é 
Apelante LUIZ FERNANDO RIBAS CARLI e Apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DO PARANÁ. 
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O ilustre representante do Ministério Público ofereceu 
denúncia em face de LUIZ FERNANDO RIBAS CARLI, brasileiro, bioquímico, 

casado, filho de Iná Ribas Carli e Ivo Carli, nascido em 09/10/1949, natural de 

Guarapuava/PR, portador da RG n. 614.164/SSP/PR e do CPF n. 056.438.139-04, 

residente na Rua Dr. Laranjeiras, n. 149, Centro Guarapuava/PR, imputando-lhe a 
prática dos crimes previstos nos arts. 38 caput e 41 caput, ambos da Lei n. 9605/98, 

c/c art. 70,  do Código Penal, em virtude dos seguintes fatos delituosos: 

“Em fevereiro de 2005, a mando dos denunciados 
LUIZ FERNANDO RIBAS CARLI, Prefeito Municipal de 
Guarapuava e VALDOMIRO CARDOSO DE LIMA, 
empregado do primeiro co-denunciado, o co-
denunciado AIRTO CORREIA, dolosamente, 
provocou incêndio em matas localizadas no imóvel 
“Antinha”, sítio Serra do Leão, Distrito do Guairacá, 
Guarapuava-PR, de propriedade do primeiro co-
denunciado, com o fito de limpar a área para futura 
plantação da espécie exótica “pinus”, destinada a 
exploração econômica. Os denunciados, com 
reportada ação, destruíram área de 51,3 hectares, 
preponderantemente de floresta em formação, 
considerada de preservação permanente, ao 
atingirem dolosamente margens e córregos, 
cabeceiras de nascentes e topos de morros, 
conforme materializado no relatório de ocorrência, 
acompanhado de fotografias, acostado às fls. 45-46. 
Todos os denunciados possuíam domínio dos fatos. 
” 
A denúncia foi recebida em 29/09/2011, por Acórdão 

proferido pela Relatora Desembargadora Lidia Maejima, na 2ª Câmara Criminal do 

Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (Mov. 1.187). 

Com o trânsito em julgado da decisão que recebeu a 

denúncia, foi delegado poderes ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de 

Guarapuava, para a instrução (fls. 487/488 – Mov. 1.200). 
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Considerando que o apelante deixou de exercer o cargo 

de Prefeito Municipal, foi determinado o encaminhamento do processo à comarca 
de Guarapuava, em definitivo, competente para julgamento (fls. 658/659 – 

Mov.1.277).  

Encerrada a instrução criminal, o douto Juízo a quo 

prolatou a sentença (Mov. 124.1) , julgando procedente a denúncia para o fim de 

condenar o réu LUIZ FERNANDO RIBAS CARLI, como incurso nas sanções do art. 
41, caput, da Lei nº 9.605/98. 

Pela prática do crime previsto no art. 41, caput, da Lei nº 
9605/98, fixou-lhe a reprimenda em 02 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 
multa de 14 (quatorze) dias-multa. 

Para o cumprimento da pena privativa de liberdade fixou 
o regime aberto, mediante condições.  

Por preencher os requisitos previstos no art. 44 do 

Código Penal, substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de 

direitos, consistentes em prestação pecuniária e prestação de serviços à 

comunidade. 

Inconformado, o condenado apelou e, em suas razões 

recursais (fls. 19/129), sustentou preliminarmente a nulidade do feito em razão de 

haver o Inquérito Policial, tramitado apenas sob o comando do Ministério Público, 

sem supervisão deste Tribunal de Justiça, o que, como Prefeito à época dos fatos, 

era Direito do Apelante; Arguiu a nulidade do interrogatório que foi efetivado como 
primeiro ato na instrução processual e não foi realizado novamente consoante 

preceitua o art. 400 do Novo CPP; No mérito arguiu a insuficiência probatória na 

medida em que não existe prova pericial nos autos, apta a atestar as características 
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da vegetação; ausência de dolo e atipicidade da conduta porque foi promovida 

apenas a queima controlada dos restos culturais de corte; finalmente, 
alternativamente, se mantida a condenação, pleiteou a redução da carga penal 

para seu mínimo posto que deve ser reconhecida em seu favor a atenuante da 

confissão espontânea e devem ser afastadas as agravantes previstas no artigo 15, 

inciso II, alíneas “a”; e “o”, da Lei 9.605/98. 

Contrarrazoado o recurso (fls. 147/151 e versos), vieram 

os autos a este Tribunal. 

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, 

em r. parecer de fls. 157/170, opinou pelo parcial provimento do recurso tão 

somente para reconhecer em favor do apelante a atenuante da confissão 

espontânea. 

É o relatório. 

Presentes os pressupostos de admissibilidade, 

intrínsecos e extrínsecos, conhece-se do recurso interposto. 

No que concerne às preliminares arguidas, não devem 

ser acolhidas, senão vejamos. 

Alegou o apelante que os atos investigatórios que 
alicerçaram a denúncia, são nulos porque colhidos sem respeito ao foro privilegiado 

de que era detentor à época dos fatos. 

Ocorre que a denúncia foi efetivamente oferecida 

perante este esta Corte de Justiça e aqui, pela Segunda Câmara Criminal, foi 

recebida via acórdão como manda a Lei (Mov. 1 – fls. 451/4761), assim nenhum 
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prejuízo sofreu o apelante, nem tampouco houve desrespeito ao foro privilegiado de 

que era detentor à época do recebimento da denúncia. 

Quanto à necessidade de novo interrogatório igualmente 

não se vislumbra, posto que a instrução processual obedeceu ao rito da Lei 

8.038/90, justamente em face do foro privilegiado que reclama na arguição de 

nulidade anterior, pois à época, o apelante era Prefeito da Cidade de Guarapuava.  

Mais uma vez, mister ressaltar, que a ausência de novo 

interrogatório não causou nenhum prejuízo ao apelante nem tampouco enseja 
nulidade do processo penal, ou, menos ainda, cerceamento de defesa. 

Veja-se que o novo interrogatório do réu pode ser 

determinado pelo Juiz se este entender necessário repetir o ato, conforme autoriza 
o art. 196 do Código de Processo Penal, porém, tal situação é faculdade do Juiz e 

não Direito do réu. 

Posto isto, afastadas as nulidades arguidas, parte-se 

para a análise do mérito. 

No mérito, analisando o conteúdo dos autos, e o teor da 
r. decisão monocrática, a par dos argumentos trazidos nas razões recursais, temos 

que o recurso não merece acolhimento. 

A tese defensiva sob o fundamento de fragilidade 
probatória é descabida e encontra-se completamente dissociada dos elementos 

coligidos ao longo da instrução criminal vez que restou comprovado pelas provas 

amealhadas aos autos que o apelante praticou o crime previsto no art. 41, caput, da 

Lei nº 9605/98. 
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A materialidade dos delitos previstos nos art. 38 e 41 da 

Lei nº 9.605/98, imputados ao apelante pela denúncia, está devidamente 
demonstrada pelo Boletim de Ocorrência nº 1877/05 registrado pela Polícia Militar 

(mov. 1.9/1.11), bem como pelo Auto de Infração Ambiental nº 66168 lavrado pelo 

Instituto Ambiental do Paraná – IAP (mov. 1.9, fls. 04) e respectivo Termo de 

Embargo nº 34969 (mov. 1.9, fls. 05); pela Análise Técnica elaborada pela Polícia 

Ambiental (Força Verde), inclusive ilustrada com esquema demonstrativo do local 

dos danos ambientais (mov. 1.14), e, ainda, pelas fotos do local do crime ambiental 

(mov. 1.43, fls. 07). O uso de fogo (incêndio) em área de preservação permanente 

também se encontra perfeitamente demonstrado pelos documentos citados e, 

ainda, pela prova oral colhida ao longo da instrução. 

 As provas coligidas nos autos são claras e suficientes 

para comprovar os fatos narrados, e demonstram de forma indubitável a autoria dos 
delitos por parte do ora apelante, que inclusive é confesso. 

O apelante LUIZ FERNADO RIBAS CARLI em seu 

interrogatório em Juízo relatou que a acusação ocorreu por questões políticas. 

Disse que havia assumido a prefeitura dia 01 de janeiro de 2005 e o IAP de 

Guarapuava era composto por adversários políticos. Informou que apenas solicitou 

licença para a retirada de bracatinga. Informou, ainda, que logo que foi informado 
(que seria uma destruição de 51,3 hectares) mandou paralisar todo o trabalho e fez 

a contratação de um engenheiro florestal para que fosse até o local e fizesse o 

levantamento de tudo que tinha sido feito e resolvesse as questões referentes à 

situação que havia acontecido em sua propriedade. Disse que na verdade foram 

retirados 10 hectares de bracatinga. Disse, ainda, que o Sr. Valdomiro era seu 

funcionário e o Sr. Airto não, tendo sido contratado apenas para fazer trabalho por 

empreitada. Afirma que não se recorda quem contratou o Airto para retirar a 

bracatinga. Disse que Airto não era seu funcionário direto e Valdomiro era 
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funcionário de sua fábrica. Informou que foram plantadas árvores exóticas em uma 

área em que antes era plantado pinus e que só seria retirada a bracatinga porque 
estavam muito velhas e estavam apodrecendo no meio. Disse que foi colocado 

fogo na área para limpeza. Sustentou que por ser prefeito nunca arrumou a estrada 

que levava até a fazenda para não dizerem que estava arrumando a estrada em 

benefício próprio. Informou que Valdomiro não trabalha mais com ele. Disse que 

perante o órgão ambiental tem o processo administrativo que responde ainda. 

Afirmou que quando tomou conhecimento do ocorrido contratou um engenheiro 

florestal para que ele fosse lá e fizesse um levantamento de todo o acontecido e 

tomasse todas as providências necessárias para a recuperação da área. Afirmou, 

ainda, que pelos levantamentos realizados não foram 50 hectares danificados. 

Disse que solicitou que o engenheiro resolvesse tudo dentro da legislação, porque 

se foi paga a licença para desmatamento era porque havia a intenção de desmatar 
aquela parte para qual tinha sido fornecida a autorização. Aduz que não deu ordem 

para Valdomiro ou para Airto desmatarem fora do que havia sido autorizado pelo 

IAP, tampouco determinou que provocassem o incêndio. Afirmou que hoje a área 

está toda recuperada, que inclusive podendo inclusive ser realizada nova vistoria 

no local. (mov. 1.250). 
A testemunha FABIANO PELEK, policial ambiental, 

em seu depoimento em juízo relatou que estava em serviço quando recebeu uma 

denúncia de que teriam ateado fogo em uma área de serra, com terra nativa, sendo 

que se deslocaram até o local e encontraram o caseiro, que mostrou toda a 

propriedade, informando quem era o proprietário. Informou que ao questionar o 

caseiro se tinha autorização para fazer a queimada, este disse que não sabia, que 

só teria sido contratado para fazer aquele serviço. Afirmou que em momento 

posterior foi realizado levantamento inicial, onde foram localizados nascentes e 

córregos. Disse que a área que estava sendo danificada era mata nativa e que não 
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existia mais córrego, havendo apenas um vestígio de nascente, uma área bem 

úmida, onde teria sido ateado fogo. Sustentou, que em outro local existia uma 
nascente onde também foi ateado fogo. Afirmou que a floresta era nativa, até 

mesmo o próprio caseiro disse na época que era bracatinga e que o proprietário 

Luiz Fernando mandou atear fogo para plantação de pinus. Aduz que no momento 

o proprietário não estava no local. Disse, ainda, que não sabia informar quem era o 

caseiro na data dos fatos. Por fim, afirmou que a área onde foi ateado fogo era de 

51,3 hectares, mas que a propriedade era maior. (mov. 94.1). 
A testemunha JAIRO MACEDO, informou em juízo que na época do acontecimento 

dos fatos era Chefe do Escritório Regional do IAP em Guarapuava e que tudo o que 

acontecia na esfera do escritório e na fiscalização era de sua responsabilidade. 

Informou que tomou conhecimento de que uma equipe de fiscalização se deslocou 

até o local mediante denúncia, sendo que as equipes tinham autonomia para o 
atendimento. Afirmou que a equipe foi até o local (Distrito do Guairacá, ao lado da 

Reserva Indígena Marrecas) e constatou corte não autorizado de floresta nativa e 

área de preservação permanente. Disse que não se recorda dos detalhes, mas que 

era corte raso dessa floresta nativa, que a equipe constatou o corte além do que 

havia sido autorizado. Que havia uma autorização, mas o corte se estendeu além 

da autorização em área que não poderia ter sido autorizada. Informou que todo 
procedimento administrativo foi realizado. Disse, ainda, que tinham pessoas 

responsáveis pela área, todavia não se recorda do nome das mesmas. Afirmou que 

o imóvel é propriedade do Sr. Luiz Fernando Ribas Carli. Disse que a equipe 

constatou quem deu a ordem para o desmatamento, mas não se recorda o que foi 

dito a eles. Disse, ainda, que não se recorda a área total do imóvel. Sustentou que 

haviam nascentes na área comprometida conforme consta no procedimento da 

equipe, não podendo afirmar quanto à reserva legal, mas como houve autorização 

pelo órgão para a realização de corte, certamente havia, porquanto o IAP não iria 
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autorizar o corte em 12 hectares sem que o houvesse a formação da reserva. Por 

fim, disse que não sabe se houve comprometimento da reserva (mov. 72.2). 
 A testemunha CELSO ALVES DE ARAÚJO, ao ser ouvida em Juízo 

informou ser técnico do Instituto Ambiental do Paraná – IAP tendo visitado a área 

em momento anterior à ocorrência em razão do requerimento de concessão de 

licença ambiental. Afirmou ter tomado conhecimento pela polícia ambiental que 

houve a autuação, vez que não foi respeitada a área de preservação permanente e 

extrapolados os limites da licença (mov. 72.2). 
    O Policial Ambiental ARCI CAVALHEIRO, esclareceu 

em seu depoimento em juízo que fazia parte da equipe de fiscalização. Disse que 

não se recorda da ocorrência. Disse, ainda, que se recorda da denúncia, mas não 

se recorda dos fatos. Por fim, afirmou que o Auto de Infração Ambiental certifica 

exatamente o que foi verificado no local. 
                                               A testemunha CLÁUDIO KAMINSKI, em seu 

depoimento em juízo, disse que trabalhava na propriedade exercendo a função de 

caseiro. Esclareceu que houveram queimadas, mas não sabe informar quem 

realizou, tampouco se foi autorizada pelo proprietário. Disse não ter noção da área 

queimada. Aduziu que não participou do procedimento. Disse que havia uma 

autorização, que tinha ficado na fazenda, mas não sabe quais eram os termos. 
Disse que haviam nascentes, topos de morro, floresta em formação, córrego, 

cabeceira de nascente e que não sabe informar se foram comprometidos pela 

queimada. Disse, ainda que a propriedade nessa época era administrada pelo Sr. 

Valdomiro. Informou que acompanhou a vistoria realizada pelo IAP. Disse que até 

hoje trabalha lá e que a área foi recuperada com mudas nativas. Disse que quando 

ocorreram os fatos informou o Sr. Luiz Fernando Ribas Carli.  
    A testemunha LEONARD SCHLOSSMACHER NETO, 

em seu depoimento em Juízo relatou que é engenheiro florestal e foi contratado 
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pelo Sr. Luiz Fernando Ribas Carli, no ano de 2007, para fazer um projeto de 

recuperação de uma área florestal na localidade de Serra do Leão, Distrito do 
Guairacá. Afirma que quando foi contratado o contratante já havia sido 

autuado/notificado. Disse ter feito um laudo de vistoria atestando que a área já 

estava recuperada. Informou que faz aproximadamente 03 (três) anos que não 

retorna ao local. Informou, ainda, que foram plantadas árvores nativas no local e a 

própria natureza se incumbiu de regenerar a área degradada. Disse que quando 

emitiu o laudo, constatou que a área autuada não era considerada área de 

autuação permanente. A polícia ambiental considerou a área como de preservação 

permanente, mas na verdade não era. Informou que atua como engenheiro florestal 

há mais de 22 (vinte e dois) anos. Disse que quando foi procurado pelo acusado 

percebeu que este estava preocupado com a situação. Na época constatou que a 

área estava quase integralmente recuperada. Informou que a área afetada 
correspondia a aproximadamente 08 (oito) ou 09 (nove) alqueires, que 

correspondem a 21 (vinte e um) ou 22 (vinte e dois) hectares. Afirmou que o limite 

para manejo nessa área era de 15 (quinze) a 16 (dezesseis) hectares. Não se 

recorda se havia área de reserva legal. Disse que provavelmente havia, caso 

contrário o IAP não teria concedido a autorização para manejo da área. Informou 

que a autorização do IAP era para manejo de bracatinga, onde é autorizada a 
queima controlada para que a bracatinga possa se regenerar. Afirmou que houve 

comprometimento de área de preservação permanente em beira de rio e beira de 

arroio, não na área em que foi autuada. Havia área de preservação permanente na 

área afetada. Informou a recuperação natural e por plantio, que não é plantio 

comercial. Disse que não pode confirmar quem determinou o procedimento. 

     
    A testemunha VITOR LUIZ MENDES DE LIMA, arrolada 

pela defesa, disse em seu depoimento em Juízo que na época dos fatos trabalhava 
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na propriedade e realizou medição da área, vez que é topógrafo. Disse que o 

proprietário da área era o Sr. Luiz Fernando Ribas Carli. Afirmou não ter 
conhecimento dos fatos. Disse que não sabe a extensão da área. Não sabe 

informar quem determinou o procedimento de queima e que não tem conhecimento 

sobre o assunto. Disse que a área já está regenerada. Não sabe informar se a 

propriedade tinha área de preservação permanente, mas que tinha área de 

preservação legal. 
    A testemunha ALEXANDRE KLIESMANN, arrolada pela 

defesa, disse em seu depoimento em Juízo que é engenheiro florestal e que não 

conhece o proprietário da área. Disse que residiu em Guarapuava mas não se 

recorda o período. Informa que no período que permaneceu em Guarapuava, fez 

um levantamento de uma área, mas não tem conhecimento se a área era de 

propriedade do Sr. Luiz Fernando Ribas Carli. Disse que trabalhava para uma 
empresa e não sabe se essa empresa fez algum tipo de serviço para o acusado. 

Com efeito, os agentes fiscais ouvidos em juízo foram 

uníssonos ao afirmar que o apelante destruiu floresta considerada de preservação 

permanente, provocando incêndio na vegetação. 

O próprio apelante admitiu que mandou que limpassem o 

terreno porque queria plantar pinus na área, não obstante tenha dito que não 

determinou que fosse usado o fogo para a limpeza do terreno, não é crível que 

seus empregados tenham agido ao arrepio do patrão. Mormente porque é sabido 

de todos que o fogo é utilizado como meio para limpar áreas de terras para plantio. 

Tem-se que o art. 38 da Lei nº 9.605/98 dispõe ser 

crime: “Destruir ou danificar floresta considerada de preservação permanente, 

mesmo que em formação, ou utilizá-la com infringência das normas de proteção”. 



Documento assinado digitalmente, conforme MP n.° 2.200-2/2001, Lei n.° 11.419/2006 e Resolução n.° 09/2008, do TJPR/OE

Página 12 de 16

Apelação Crime nº 1.613.935-6                         fls. 12 

 

O Código Florestal conceitua área de preservação 

permanente como sendo aquela coberta, ou não, por vegetação nativa, com função 
ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, 

a biodiversidade, o fluxo gênico da fauna e flora, proteger o solo e assegurar o 

bem-estar das populações humanas (Lei nº 4.771/65, art. 1º, §2º, II, com redação 

determinada pela Medida Provisória 2.166-67/2001). 

Portanto, o fato de o apelante ter suprimido floresta 

demonstra, de plano, a incidência e a violação do art. 38 da lei ambiental. 

A prova testemunhal produzida foi amplamente 

corroborada pela prova documental acostada aos autos, a qual demonstra, de 

forma nítida, que o apelante destruiu pelo fogo, área de preservação permanente. 

Nesse tocante, destaca-se o Auto de Infração Ambiental 

nº 66168, lavrado pelo IAP (Mov. 1.9) e seu respectivo termo de embargo nº 34969, 

bem como as fotografias acostadas aos autos (mov 1.43), que serviram para 

demonstrar o uso do fogo (incêndio) em área de preservação permanente. 

Assim, a autoria delitiva é irrefutável, recaindo sobre a 

pessoa do apelante, pois restou comprovada a prática do crime contra a flora que 

se amolda ao disposto no artigo 41, da Lei nº 9.605/1998, vez que o apelante 

destruiu e danificou floresta em área de preservação permanente, pelo fogo a fim 
de plantar pinus (sem autorização e em desacordo com a legislação pátria). 

De se ver, portanto que o conjunto probatório carreado 

aos autos é suficiente para demonstrar, indubitavelmente, que a autoria e 
materialidade do delito recaem sobre a pessoa do apelante, não havendo que se 

falar em absolvição por insuficiência de provas. 
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No que concerne à dosimetria da pena, assiste razão à 

Douta Procuradoria Geral de Justiça (fls. 169/170), quando opinou pelo parcial 
provimento tão somente quanto ao reconhecimento da atenuante da confissão 

espontânea em favor do apelante, “verbis”: 

“O artigo 41, da Lei nº 9.605/98, comina abstratamente 

ao delito a pena de reclusão, de 2 a 4 anos, e multa. 

Quando da fixação da pena-base, o juízo a quo 

considerando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, 
houve por bem fixa-la pouco acima do mínimo legal, em 2 (dois) anos e 4 (quatro) 

meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa. 

De forma fundamentada justificou o acréscimo realizado 
diante das circunstâncias do delito, estas “reprováveis, eis que foi atingida área de 

preservação permanente”. 

Ao contrário do que alega o apelante, o dano em área 
de preservação permanente não é circunstância inerente ao tipo penal pela 

prática do qual restou condenado, uma vez que o artigo 41, da Lei nº 9.605/98 
criminaliza a conduta de “Provocar incêndio em mata ou floresta”, sendo certo 

que na mata, por exemplo, pode conter, ou não, área de preservação permanente, 

neste sentido, inclusive, entendimento doutrinário de Luiz Flávio gomes e Silvio 
Maciel, colacionado no próprio recurso de apelação (fls. 113), o qual explica que o 

“Objeto material é a mata ou floresta. O conceito de floresta já foi visto no estudo do 
art. 38; lembrando apenas que neste crime o incêndio pode ser provocado em 
qualquer floresta, não sendo necessário que seja floresta de preservação 
permanente. Matas são extensões de terras onde se agrupam árvores, nativas ou 

plantadas(...)”. 
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Assim a circunstância de o incêndio haver danificado a 

área de preservação permanente pode sim ser considerada em desfavor do 
apelante, eis que não integra o tipo penal em apreço, mostrando-se razoável o 
acréscimo realizado no quantum de 04 (quatro) meses de reclusão e 2 (dois) dias-

multa. 

Porém na fixação da pena provisória, entendemos 

necessária a consideração, em favor do apelante, da atenuante da confissão, vez 

que, da leitura da sentença recorrida, constata-se que o julgador utilizou o que fora 

declarado pelo ora recorrente para fundamentar sua condenação (mov. 124.1), o 

que autoriza o reconhecimento da referida atenuante. 

Quanto às agravantes aplicadas (artigo 15, inciso II, 

alíneas “a” e “o”, da Lei 9.605/98), não há correções a se fazer eis que dos autos 

restou demonstrado que o acusado intentava, no momento em que autorizou a 
queimada, plantar pinus no local, sendo ainda, incontroverso que o crime foi 

praticado mediante o abuso de autorização ambiental. 

Necessária, portanto a redução do apenamento imposto, 

porém, não para o mínimo legal, haja vista a existência de circunstância judicial 

desfavorável ao apelante. ” 

O MM. Juiz singular assim dosou a pena: 

Assim, com a ocorrência de circunstância desfavorável ao 
acusado, fixo a pena base pouco acima do mínimo legal, em 
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) 
dias-multa. 
Ainda, devem ser consideradas as agravantes previstas no 
artigo 15, incisos II, alíneas “a” e “o”, da Lei nº 9.605/98, vez 
que a infração foi cometida para “obter vantagem pecuniária” 
(o incêndio visava limpar a área para a plantação de pinus), 
além de ter sido cometida “mediante abuso do direito de 
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licença, permissão ou autorização ambiental (demonstrado 
que havia permissão para a derrubada ambiental” de área 
menor que a efetivamente atingida). 
Aplico a atenuante prevista no art. 14, inciso II, da Lei 
9.605/98, tendo em vista a informação do IAP no sentido de 
que parte da área afetada teria sido reflorestada pelo acusado 
(mov. 121.8). Ou seja, houve limitação significativa da 
degradação ambiental causada. Conforme se verifica não há 
informação de que a área foi totalmente recuperada. Assim, 
considerando a existência de duas circunstâncias 
agravantes e uma atenuante, a pena provisória deve ser 
fixada em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 
14 (quatorze) dias-multa. 
Não havendo outras causas agravantes/atenuantes ou causas 
de aumento e de diminuição de pena, fixo a pena definitiva em 
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 14 
(quatorze) dias-multa. 
 

Como se vê o digno Magistrado sentenciante reconheceu 

em favor do apelante uma atenuante prevista no art. 14, inciso II da Lei 9.605/98 e 

duas agravantes previstas no art. 15, II, “a” e “o” da citada Lei, mas não a atenuante 

da confissão espontânea. 

Destarte é fato que o apelante efetivamente confessou o 

delito e tal confissão foi utilizada na fundamentação da decisão condenatória, razão 

pela qual há que ser reconhecida em favor do recorrente para reduzir a reprimenda 

que lhe foi imposta. 

Pois bem, estando a pena-base fixada em 2 (dois) anos e 

4 (quatro) meses de reclusão, o magistrado aumentou 8 (oito) meses por duas 

agravantes e reduziu 4 (quatro) meses por uma atenuante, restando definitiva em 2 

(dois) anos e 8 (oito meses) de reclusão. 

Reconhecida aqui em favor do apelante a atenuante de 

confissão espontânea, reduz-se a reprimenda e 4 (quatro) meses, mantendo-a no 
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patamar em que foi fixada a pena-base, compensadas as atenuantes com as 
agravantes, restando a pena definitiva em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de 
reclusão e multa de 12 (doze) dias multa, mantida, no mais, a sentença 

questionada.   

Pelo exposto, dá-se parcial provimento ao recurso, tão 

somente para reconhecer em favor do apelante a atenuante da confissão 

espontânea, reduzida a carga penal para 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de 

reclusão e multa de 12 (doze) dias multa, mantida, no mais, a decisão objurgada. 

 

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª 

Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade de 

votos, em dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto. 

 
Presidiu a sessão o Desembargador José Carlos 

Dalacqua. Acompanharam o relator os Juízes Substitutos de 2° Grau Marcel 
Guimarães Rotoli de Macedo e Mauro Bley Pereira Junior. 

 

Curitiba, 23 de novembro de 2017. 

LAERTES FERREIRA GOMES 
                  Relator 

LFG/icz 
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