
HABEAS CORPUS 121.681 RIO GRANDE DO SUL

RELATORA : MIN. ROSA WEBER
PACTE.(S) :FERNANDO LUIS DA ROSA FREIRE 
IMPTE.(S) :DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO 
PROC.(A/S)(ES) :DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL 
COATOR(A/S)(ES) :SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

Trata-se  de  habeas  corpus impetrado  pela  Defensoria  Pública  da 
União  em favor  de  Fernando  Luís  da  Rosa  Freire,  contra  acórdão  do 
Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao RHC 35.592/RS.

O paciente e outros seis corréus foram denunciados perante o Juízo 
da Vara Federal Ambiental, Agrária e Residual de Porto Alegre, RS, como 
incursos nos tipos penais do art. 34, III, c/c art. 15, II, alíneas “a” e “q”, da 
Lei 9.605/1998.

A denúncia  imputa  aos  acusados  as  condutas  de  transportar  e 
comercializar ilegalmente os pescados da espécie raia-viola, cação-anjo e 
cação-cola fina  (Instrução Normativa nº 05/2004, IBAMA).

Ao  argumento  da  incompetência  da  Justiça  Federal  para  o 
processamento  e  julgamento  do  feito,  a  Defensoria  Pública  da  União 
impetrou habeas corpus perante o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, 
que denegou a ordem.

Contra esse acórdão, a Defesa manejou recurso ordinário em habeas  
corpus  perante o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao 
recurso ao fundamento de que compete à Justiça Federal julgar crimes 
contra  a  fauna,  quando  o  crime  tiver  por  objeto  animais  que  estão 
ameaçados de extinção. 

No presente writ, o Impetrante alega que não há amparo legal nem 
interesse direto da União que justifique o deslocamento da competência 
para  a  Justiça  Federal,  tomando-se  como  critério  de  fixação  da 
competência o tipo do animal atingido pelo agente. Requer a concessão 
da ordem com o reconhecimento da incompetência da Justiça Federal e 
com a consequente remessa dos autos à Justiça Estadual.

Não há pedido de liminar.
O  Ministério  Público  Federal,  em  parecer  da  lavra  do 

Subprocurador-Geral  da  República  Edson  Oliveira  de  Almeida,  opina 
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pelo não conhecimento da ordem.
É o relatório.
Decido.
Extraio do ato dito coator:

“RECURSO  ORDINÁRIO  EM  HABEAS  CORPUS.  
CRIMES CONTRA A FAUNA. TRANSPORTE DE ESPÉCIMES  
DA  FAUNA  SILVESTRE  AMEAÇADAS  DE  EXTINÇÃO.  
EXISTÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA 
JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de  
que,  após   a  revogação do enunciado da Súmula nº  91,  compete  à  
Justiça Estadual, de regra, o processamento e o julgamento dos feitos  
que visem à apuração dos crimes ambientais.

2.  Contudo,  quando  presente  o  interesse  da  União  na  lide,  
porquanto  as  espécies  ilegalmente  transportadas  e  comercializadas  
estão  ameaçadas  de  extinção,  evidencia-se  a  competência  da Justiça  
Federal. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

3. Recurso desprovido.
4.  A  valoração  negativa  da  quantidade  e  natureza  dos  

entorpecentes constitui fator suficiente para a determinação do regime  
inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade mais gravoso,  
bem como para obstar a respectiva substituição por penas restritivas  
de direitos. Precedentes.

5.  No  caso,  a  quantidade,  a  natureza  e  a  diversidade  dos  
entorpecentes: 40 invólucros de maconha, 19 pinos de cocaína e 39  
invólucros  de  crack constitui  fundamento idôneo para a  fixação  do  
regime  prisional  mais  gravoso  e  para  negar  a  substituição  por  
restritivas  de  direitos.  Entretanto,  tais  circunstâncias  apenas  
justificam o regime intermediário,  tendo em vista  que o  paciente  é  
primário e a condenação não é superior a 4 anos.

6.  Habeas  corpus não conhecido.  Ordem concedida,  de  ofício,  
para,  confirmando a liminar  anteriormente deferida,  fixar  o  regime  
inicial semiaberto.“

A competência  criminal  da Justiça  Federal  se fixa  pelos  seguintes 
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critérios constantes do art. 109 da Lei Maior: a) em razão da matéria (IV, 
primeira  parte,  V,  VI  e  X);  b)  em razão  do  local  (IV);  c)  em razão da 
transnacionalidade do delito e da cooperação internacional, por meio de 
tratado,  para  sua repressão;  d)  em razão da  lesão a  bens,  serviços  ou 
interesses da União, autarquias ou empresas públicas federais.

No caso dos crimes ambientais,  a competência federal somente se 
justifica  nas hipóteses dos itens “c” e “d”.

No presente caso,  o delito imputado (art. 34, parágrafo único, inciso 
III,  combinado com art.  15, II,  alíneas “a” e “q” da Lei 9.605/1.998) foi 
praticado dentro do território nacional, e não há demonstração de que os 
espécimes capturados seriam transportados para fora do país.

Por outro lado, a fauna não é descrita pelo texto constitucional como 
bem da União (art. 20 da Constituição).

Nessa linha, a competência da Justiça Federal para processamento 
do feito somente se justifica se demonstrado interesse direto e específico 
da União, de suas autarquias ou empresas públicas.

Ora, in casu, o art. 53 da Lei 9.985/2000 outorgou ao IBAMA o dever 
de catalogar espécies ameaças de extinção em território nacional. A par 
disso,  o  art.  54  confere  à  União  a  faculdade  de  autorizar  em  caráter 
excepcional a captura de determinados espécimes em risco de extinção 
destinados a programas de criação em cativeiro ou formação de coleção 
específica.

Entrevejo, pois, que o dever de catalogar as espécies ameaçadas de 
extinção  no  território  nacional  constitui  interesse  federal  específico, 
decorrente da necessidade de proteger determinados animais em toda a 
extensão territorial brasileira.

Como  no  caso  em  questão  a  denúncia  reporta-se  à  Instrução 
Normativa  nº  05/2004  IBAMA,  não  merece  reparo  a  fixação  da 
competência da Justiça Federal, com fulcro no art. 109 da Constituição. 
Sem razões para a concessão da ordem de habeas corpus.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, 
§1º, do RISTF).

Publique-se.
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Brasília, 15 de dezembro de 2017.

Ministra Rosa Weber
Relatora
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