SENADOR SÉRGIO PETECÃO

, DE 2017

Da COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE, em decisão
terminativa, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 63, de
2017, que altera a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de
1998, para agravar a pena para quem extrair recursos
minerais sem a competente autorização, permissão,
concessão ou licença, ou em desacordo com a obtida.

RELATOR: Senador SÉRGIO PETECÃO

I – RELATÓRIO
Vem a esta Comissão para exame, em decisão terminativa, em
virtude da Resolução nº 3, de 2017, e nos termos do art. 102-F, I, do Regimento
Interno, o Projeto de Lei do Senado (PLS) n° 63, de 2017, de autoria do ilustre
Senador Davi Alcolumbre, que agrava a pena para quem extrai recursos minerais
sem a competente autorização, permissão, concessão ou licença, ou em desacordo
com a obtida.
O Projeto aumenta a pena do crime previsto no art. 55 da Lei dos
Crimes Ambientais (Lei nº 9.605, de 1998), que consiste em “executar pesquisa,
lavra ou extração de recursos minerais sem a competente autorização, permissão,
concessão ou licença, ou em desacordo com a obtida”. A pena hoje cominada é
de detenção, de seis meses a um ano, e multa. A proposta traz mudança
significativa: reclusão, de um a cinco anos, e multa.
O autor justifica a alteração argumentando que vem crescendo a
extração irregular de areia de vales, lagos, rios e matas ciliares, que provoca
erosão, descompactação do solo e dá origem, em muitos casos, a desertificação.
Até o momento não foram apresentadas emendas nesta Comissão.
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O direito penal é matéria de competência privativa da União e sujeita
à plena disposição pelo Poder Legislativo, ex vi dos arts. 22, I e 48, caput, da
Constituição Federal, nos limites materiais constitucionais.
Não
identificamos
vícios
de
injuridicidade
ou
de
inconstitucionalidade no Projeto. No mérito, trata-se de agregar mais valor à
proteção ao meio ambiente.
O crime também se encontra tipificado na Lei nº 8.176, de 1991 (art.
2º), como crime de usurpação consistente em explorar matéria-prima pertencente
à União sem autorização legal ou em desacordo com o título autorizativo, com
pena prevista de detenção, de um a cinco anos, e multa.
A jurisprudência tem entendido que ambas as condutas devem ser
punidas em concurso formal de crimes – modalidade em que o agente, com uma
só ação, pratica mais de um crime. Um dos crimes tutela o meio ambiente e o
outro a ordem econômica (STJ, AgRg no Ag 1409550/RO, RHC 50160/MG).
Com o aumento de pena proposta pelo PLS sob exame, será aplicada
a pena mais grave, ou seja, a ora proposta, pois impõe reclusão, apesar de a
quantidade da pena ser a mesma, que possibilita ao juiz impor regime inicial
fechado, a depender de sua avaliação da gravidade do crime. Além disso, a pena
aplicada deixa de ser limitada pela regra do concurso material benéfico.
Atualmente, seguindo a regra do concurso formal (em que se aplica
a pena mais grave com aumento de um sexto a metade), teríamos, caso o juiz
aplicasse a pena no máximo e o aumento máximo, cinco anos mais metade, ou
seja, 7 anos e meio de pena final. No concurso material de crimes, que traz regra
mais rigorosa, pois as penas são somadas, teríamos um mais cinco, ou seja, seis
anos. Isso não é razoável, daí a Justiça aplicar os seis anos como limite no
concurso formal em casos assim (regra chamada de “concurso material
benéfico”). Esse corte deixa de existir com a presente mudança legal e a pena
passa a ser aplicada em sua inteireza.
A proposta, portanto, oferece mais força intimidatória à lei
ambiental.
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II – ANÁLISE

SENADOR SÉRGIO PETECÃO

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei do
Senado n° 63, de 2017.

Sala da Comissão,

, Presidente

, Relator
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III – VOTO

