
 

 

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 804.918 - TO (2005/0208961-0)
  

RELATORA : MINISTRA LAURITA VAZ
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
RECORRIDO : LUIZ COELHO DE SOUZA 
RECORRIDO : ANTÔNIO RIBEIRO GAMA 
RECORRIDO : SANÇÃO MOURA SOARES 
RECORRIDO : MARCELINO GOMES DE MELO 
RECORRIDO : MANOEL DA COSTA CARDOSO 
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS 

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA O MEIO AMBIENTE. 
REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 41 E 43, AMBOS DO 
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PREENCHIDOS OS REQUISITOS 
NECESSÁRIOS PARA O RECEBIMENTO DA EXORDIAL ACUSATÓRIA. 
OCUPAÇÃO DE PARQUE NACIONAL. RESERVA INDÍGENA. 

1. A denúncia deve narrar a exposição dos fatos criminosos, as 
circunstâncias, a qualificação dos acusados, a classificação do crime e o rol de 
testemunhas, o que se verificou na hipótese com a narrativa dos supostos 
prejuízos ao Parque Nacional do Araguaia pelos acusados, que ocupam o local 
com a criação de gado, casas, cercas e currais, preenchendo, portanto, os 
requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal. 

2. Nos termos do art. 935 do Código Civil, a responsabilidade civil é 
independente da criminal. Assim, a análise do dolo deve ser realizada pelo Juízo 
Criminal competente, sendo incabível a rejeição da denúncia pelo motivo de que 
em ação cível comprovou-se a boa-fé das atividades pecuárias dos Réus. 

3. Recurso provido. 

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da QUINTA 
TURMA do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas a 
seguir, por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento,  nos termos do voto da Sra. 
Ministra Relatora. Os Srs. Ministros Arnaldo Esteves Lima, Napoleão Nunes Maia Filho, Jorge 
Mussi e Felix Fischer votaram com a Sra. Ministra Relatora. 

Brasília (DF), 03 de abril de 2008 (Data do Julgamento)

MINISTRA LAURITA VAZ  
Relatora
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RECURSO ESPECIAL Nº 804.918 - TO (2005/0208961-0)
  

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. MINISTRA LAURITA VAZ: 

Trata-se de recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO 

FEDERAL, com fundamento no art. 105, inciso III, alínea a, da Constituição Federal, em face de 

acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1.ª Região.

O Parquet  Federal ofereceu denúncia em desfavor de LUIZ COELHO DE 

SOUZA, ANTÔNIO RIBEIRO GAMA, SANÇÃO MOURA SOARES, MARCELINO 

GOMES DE MELO e MANOEL DA COSTA CARDOSO, como incursos no art. 20 da Lei n.º 

4.947/66; art. 38 da Lei n.º 9.605/98, c.c. o art. 3º, alínea g, da Lei n.º 4.771/65 (Código 

Florestal); art. 69 do Código Penal e o art. 59 da Lei n.º 6.001/73 (Estatuto do Índio). 

O Juízo Federal da 2.ª Vara da Seção Judiciária do Estado de Tocantins rejeitou a 

exordial acusatória, tendo em vista "a inexistência de narrativa de fato típico, de provas a 

caracterizar a justa causa da prática do crime definido no art. 38, da Lei n.º 9.605/98, 

bem como de dolo em relação aos crimes referidos na denúncia"  (fl. 150).

Em sede de recurso em sentido estrito interposto pela acusação, o Tribunal a quo 

negou provimento ao recurso, em decisão assim ementada: 

"PENAL. CRIME AMBIENTAL. PARQUE INDÍGENA DO 
ARAGUAIA. ILHA DO BANANAL. OCUPAÇÃO POR CRIADORES DE 
GADO. 

1. A ocupação periódica de terras do Parque Indígena do 
Araguaia, na ilha do Bananal/TO, por criadores de gado, segundo o ciclo 
de águas, não configura crime do art. 39 da Lei n.º 9.605/98 (Destruir ou 
danificar floresta considerada de preservação permanente...'), a menos que 
a denúncia descreva todas as elementares do tipo.

2. Tendo a ocupação sido discutida em ação cível, com o 
reconhecimento da boa-fé na atividade dos criadores de gado, inclusive 
com o direito à indenização por benfeitorias, tal conduta não pode, sem a 
quebra da noção de sistema jurídico, ser considerada como invasão, com a 
intenção de ocupá-la, de terras da União (art 20 - Lei n.º 4.947/66).

3. Improvimento de recurso em sentido estrito." (fl. 192)

Inconformado, o Ministério Público Federal interpôs o presente recurso especial, 

alegando violação aos arts. 41 e 43, ambos do Código de Processo Penal, pois a acusação teria 

demonstrado pormenorizadamente a conduta dos Réus e adequação aos crimes ambientais. 

Sem contra-razões.
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A Subprocuradoria-Geral da República, em seu parecer às fls. 214/225, opinou 

pelo provimento do recurso, em parecer assim ementado: 

"PENAL - CRIME CONTRA O MEIO AMBIENTE E INVASÃO DE 
TERRAS DA UNIÃO. RESERVA INDÍGENA. PERFEITA ADEQUAÇÃO 
ENTRE A CONDUTA DESCRITA NA EXORDIAL ACUSATÓRIA E OS TIPOS 
PENAIS INSCULPIDOS NA LEI N.º 4.947/66 E NA LEI N.º 9.605/98. DOLO. 
INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS PENAL E CÍVEL. INCABÍVEL 
FALAR EM REEXAME DE PROVAS ANTES MESMO DA SUA PRODUÇÃO.. 
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 07/STJ. 

Parecer pelo conhecimento e provimento do recurso especial." (fl. 
214)

É o relatório.
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RECURSO ESPECIAL Nº 804.918 - TO (2005/0208961-0)
  

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA O MEIO AMBIENTE. 
REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 41 E 43, AMBOS DO 
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PREENCHIDOS OS REQUISITOS 
NECESSÁRIOS PARA O RECEBIMENTO DA EXORDIAL ACUSATÓRIA. 
OCUPAÇÃO DE PARQUE NACIONAL. RESERVA INDÍGENA. 

1. A denúncia deve narrar a exposição dos fatos criminosos, as 
circunstâncias, a qualificação dos acusados, a classificação do crime e o rol de 
testemunhas, o que se verificou na hipótese com a narrativa dos supostos 
prejuízos ao Parque Nacional do Araguaia pelos acusados, que ocupam o local 
com a criação de gado, casas, cercas e currais, preenchendo, portanto, os 
requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal. 

2. Nos termos do art. 935 do Código Civil, a responsabilidade civil é 
independente da criminal. Assim, a análise do dolo deve ser realizada pelo Juízo 
Criminal competente, sendo incabível a rejeição da denúncia pelo motivo de que 
em ação cível comprovou-se a boa-fé das atividades pecuárias dos Réus. 

3. Recurso provido. 
 VOTO

A EXMA. SRA. MINISTRA LAURITA VAZ (RELATORA): 

De início, verifica-se a tempestividade do especial, o cabimento de sua 

interposição com amparo no dispositivo constitucional, a exposição dos dispositivos federais 

supostamente violados, o interesse recursal, a legitimidade e o devido prequestionamento, estando 

presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. 

No mérito, o inconformismo merece prosperar. 

Cabe transcrever trechos da denúncia oferecida contra LUIZ COELHO DE 

SOUZA, ANTÔNIO RIBEIRO GAMA, SANÇÃO MOURA SOARES, MARCELINO 

GOMES DE MELO e MANOEL DA COSTA CARDOSO, ipsis litteris: 

"Apurou o Ministério Público Federal que o Parque Indígena do 
Araguaia encontra-se ocupado por centenas de invasores – dentre os quais 
os ora acusados – que utilizam-se de seu rico ecossistema para introduzir 
anualmente milhares de reses para o consumo de suas pastagens naturais, 
em detrimento aos direitos constitucionais dos indígenas e do equilíbrio e 
manutenção da fauna e flora do local.

Encontra-se amplamente demonstrado que os invasores 
instalaram-se no Parque Indígena do Araguaia não somente para ocupá-lo 
com a criação de gado, mas também para lá instalarem casas, cercas, 
currais, como se fora aquele torrão terra particular e não bem pertencente 
à União Federal e de uso exclusivo das comunidades indígenas Karajá e 
Javaé. 

A ocupação do Parque Indígena do Araguaia pelos não índios 

Documento: 769906 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJ: 28/04/2008 Página  4 de 8



 

 

Superior Tribunal de Justiça

induvidosamente vem provocando a deterioração do ecossistema local, tanto 
pela abertura de novas áreas para a formação de pastos quanto pelo uso 
intensivo do fogo, este utilizado para a renovação daqueles.

Resta claramente demonstrado que a área do Parque Indígena do 
Araguaia é bem da União Federal e posse imemorial das comunidades 
indígenas, valendo salientar que não existem títulos dominiais incidentes 
sobre a área em questão e menos ainda dúvidas quanto aos limites do 
Parque, constituído pelo próprio Rio Araguaia que o contorna por inteiro.

Nada obstante a desocupação da área do Parque Indígena do 
Araguaia deva se dar sem qualquer direito ao pagamento de indenização – 
porquanto público e notório o conhecimento de que a área é de tempos 
imemoriais terra indígena, bem da União Federal -, a Fundação Nacional 
do Índio – FUNAI, com intuito de facilitar e agilizar o processo de 
desocupação, há muito disponibilizou recursos orçamentários para esta 
finalidade; nada obstante o desejo de quitar o pagamento das benfeitorias 
realizadas pelos acusados invasores – quase todas constituídas a partir dos 
recursos naturais de usufruto dos índios -, estes insistem em lá permanecer 
no intuito de obter lucro fácil com a criação e engorda de bovinos.

Dessa forma, a permanência dos criadores de gado-invasores no 
Parque Indígena do Araguaia – contrariando os esforços da União Federal 
de preservação ambiental e de defesa dos direitos indígenas – afasta o 
direito de usufruto exclusivo das riquezas naturais e de todas as utilidades 
dela derivadas, sendo fonte perpétua de ofensa aos bens e renda do 
patrimônio indígena; outros inclusive receberam as importâncias 
disponibilizadas pela FUNAI, nada obstante permanecem na área – como é 
o caso dos ora réus.

Por assim terem agido, encontram-se os denunciados Luiz Coelho 
de Souza, Antônio Ribeiro gama, Sanção Moura Soares, Marcelino Gomes 
de Melo e Manoel da Costa Cardoso incursos nas sanções do art. 20 da Lei 
n.º 4.947, de 6 de abril de 1966 e artigo 38 da Lei n.º 9.605, de 12 de 
fevereiro de 1998, c/c o artigo 3.º, alínea g da Lei 4.771, de 15 de setembro 
de 1965, ambos c/c o art. 69 do Código Penal e art. 59 da Lei n. 6.001, de 
19 de dezembro de 1973, razão por que requer denúncia, seja o mesmo 
citado para interrogatório e apresentação de defesa, prosseguindo-se o 
feito até o final da condenação". (fls. 04/05)

Depreende-se que a denúncia imputou aos ora Recorridos os crimes previstos no 

art. 20 da Lei n.º 4.947/66 e no art. 38 da Lei n.º 9.605/98, que dispõem, in verbis : 

"Art. 20 - Invadir, com intenção de ocupá-las, terras da União, dos 
Estados e dos Municípios: 

Pena: Detenção de 6 meses a 3 anos."

"Art. 38. Destruir ou danificar floresta considerada de preservação 
permanente, mesmo que em formação, ou utilizá-la com infringência das 
normas de proteção:

Pena - detenção, de um a três anos, ou multa, ou ambas as penas 
cumulativamente."
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Constata-se que as condutas narradas na denúncia se adequam aos crimes 

imputados. Observa-se que a narrativa de uma invasão e ocupação das terras indígenas se 

subsume ao crime previsto no art. 20 da Lei n.º 4.947/66. 

Já a conduta criminosa do art. 38 da Lei n.º 9.605/98 é destruir ou danificar 

floresta considerada de preservação permanente ou utilizá-la com infringência das normas de 

proteção, encaixando-se perfeitamente à conduta descrita na inicial, que narrou a ocupação do 

Parque Nacional do Araguaia e a utilização do ecossistema para introduzir anualmente milhares 

de reses para o consumo de suas pastagens naturais, em detrimento ao meio ambiente, bem 

como a construção de casas, cercas e currais. 

A decisão monocrática, para rejeitar a denúncia, consignou que o Parque Indígena 

do Araguaia não seria considerado floresta, em virtude do art. 48, 50 e 51, todos da Lei n.º 

9.605/98.

O Código Florestal não define o termo, mas sempre indica as florestas como  

agrupamento de espécies arbóreas e outros tipos de vegetação alta. De qualquer forma, 

conforme as informações extraídas do sítio do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis - IBAMA (http://www.ibama.gov.br/siucweb/mostraUc.ph), 

verifica-se que o Parque Nacional do Araguaia está situado na faixa de transição entre a floresta 

amazônica e o cerrado, predominando os campos, mas também fisionomias como o cerradão, 

matas ciliares, matas de igapó e floresta pluvial tropical, enquadrando-se, portanto, no tipo 

penal. 

Outrossim, não prospera o argumento que o crime teria ocorrido em 1992/1993, 

sendo anterior à Lei n.º 9.605/98, visto que a pretensa conduta criminosa de ocupação e de 

destruição do Parque Indígena se perpetuou até a data da denúncia. 

Como se vê, a exordial acusatória cumpriu os requisitos previstos no art. 41 do 

Código de Processo Penal, quais sejam, a exposição dos fatos criminosos, as circunstâncias, a 

qualificação dos acusados, a classificação do crime e o rol de testemunhas. 

De outro lado, no tocante ao dolo, o acórdão recorrido limitou-se a justificar que a 

questão da ocupação da Ilha do Bananal pelos criadores de gado foi tratada em ações cíveis, em 

que restou reconhecida a boa-fé da ocupação, com direito à indenização pelas benfeitorias. 

Na hipótese, o elemento subjetivo deve ser analisado no curso da instrução 

processual penal, não sendo possível a análise perfunctória para se rejeitar a denúncia.

Ademais, como a responsabilidade civil independe da esfera criminal, nos termos 

do art. 935 do Código Civil, injustificável admitir que uma decisão proferida em ação cível possa 
Documento: 769906 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJ: 28/04/2008 Página  6 de 8



 

 

Superior Tribunal de Justiça

excluir o dolo de uma conduta criminosa, tendo em vista a ausência de análise a respeito do fato 

típico. 

Como bem explicitou o parecer ministerial lavrado pela Douta 

Subprocuradora-Geral da República Helenita Caiado de Acioli, in verbis : 

"25. O reconhecimento da boa-fé opera efeitos pretéritos, ou seja, 
até a data em que notificados os ocupantes para a desocupação de área 
tradicional indígena. Isto na medida em que se presume que, até aquela 
data, não tivessem ciência desta circunstância, o que induz ao pagamento 
das benfeitorias ali erigidas, porque supostamente de boa-fé. No entanto, a 
partir da ciência deste  dado, a boa-fé não pode mais ser invocada, já que 
as áreas indígenas se destinam ao usufruto exclusivo e à posse permanente 
dos índios, sendo vedada a ocupação por terceiros e nulos quaisquer títulos 
incidentes sobre a área (art. 231, § 6º, CF).

26. Ressalta-se, ainda, o princípio da independência entre as 
instâncias penal e cível. Consoante bem pontuado nas razões recursais (fls. 
12), “(...) não compete à instância civil decidir pela existência ou 
inexistência de crime. Essa certeza jurídica é atributo exclusivo da instância 
penal, mediante a instauração do devido processo legal, que segue 
regramentos e garantias próprias elaborados justamente para alcançá-las, e 
que em muito se distingue do rito processual civil em ação de reintegração 
de posse”."

Diante de tais considerações, se vislumbra violação ao art. 43 do Código de 

Processo Penal, devendo a denúncia ser recebida. 

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso especial e DOU-LHE PROVIMENTO 

para, cassando o acórdão recorrido e a decisão de primeiro grau, receber a denúncia. 

É o voto.

MINISTRA LAURITA VAZ 
Relatora
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QUINTA TURMA
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Relatora

Exma. Sra. Ministra  LAURITA VAZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. OSWALDO JOSÉ BARBOSA SILVA

Secretário
Bel. LAURO ROCHA REIS

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RECORRIDO : LUIZ COELHO DE SOUZA
RECORRIDO : ANTÔNIO RIBEIRO GAMA
RECORRIDO : SANÇÃO MOURA SOARES
RECORRIDO : MARCELINO GOMES DE MELO
RECORRIDO : MANOEL DA COSTA CARDOSO
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS

ASSUNTO: Penal - Leis Extravagantes - Crimes Contra o Meio Ambiente ( Lei 9.605/98 )

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão 
realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

"A Turma, por unanimidade, conheceu do recurso e lhe deu provimento,  nos termos do 
voto da Sra. Ministra Relatora."

Os Srs. Ministros Arnaldo Esteves Lima, Napoleão Nunes Maia Filho, Jorge Mussi e 
Felix Fischer votaram com a Sra. Ministra Relatora.

 Brasília, 03  de abril  de 2008

LAURO ROCHA REIS
Secretário
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