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RESUMO 

 

BOTELHO, Cristina Ossipe Martins. A culpabilidade e a punição da pessoa jurídica em 
delitos ambientais: a necessária revisão da dogmática penal. 2004. 383 f. Tese de 
Doutorado – Centro de Ciências Jurídicas/Faculdade de Direito do Recife, Universidade 
Federal de Pernambuco, Recife.   

 
 O tema da responsabilidade penal da pessoa jurídica, sobre danos contra o meio 

ambiente, reveste-se de máxima relevância e tem merecido interesse dos estudiosos do 

Direito Penal, Econômico, Ambiental e Constitucional. A confiança no modelo legal de 

tutela ambiental conduz ao estudo das penas e sanções como instrumentos de proteção e, 

portanto, à questão da responsabilidade penal da pessoa jurídica. Neste trabalho, propõe-se 

à apreciação do tema da responsabilidade penal da pessoa jurídica por danos ambientais, 

sob o enfoque jurídico, porque o texto constitucional brasileiro prestigia a proteção ao meio 

ambiente em benefício das presentes e futuras gerações e contempla medidas destinadas à 

defesa do meio ambiente contra possíveis e prováveis abusos. A tese pretende provar que a 

responsabilidade penal da pessoa jurídica por danos ambientais é compatível com a 

tradicional teoria do delito, da culpabilidade e das funções da pena, desde que se adote a 

tendência contemporânea de flexibilização da dogmática jurídico-penal e de mudança do 

atual paradigma do sistema de controle penal. A tutela penal de bens jurídicos de caráter 

social (perspectiva ecocêntrica) exige a revisão de alguns dogmas para que se possa 

garantir uma proteção penal eficaz diante do processo de globalização econômica e da 

criminalidade transnacional, superando a visão do direito penal clássico que compreende o 

homem na perspectiva antropocêntrica. Daí, a necessidade de exame da responsabilidade da 

pessoa jurídica na esfera penal por danos ambientais.  

 

Palavras-chave: Responsabilidade penal da pessoa jurídica – Crimes ambientais –  

Flexibilização da dogmática jurídico-penal 
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ABSTRACT 

 
BOTELHO, Cristina Ossipe Martins. Corporate culpability and punishment in offences 
against the environment: the necessary reviewing of criminal law dogmas. 2004. 383 f. 
Thesis of Dottorate – Centro de Ciências Jurídicas/Faculdade de Direito do Recife, 
Universidade Federal de Pernambuco, Recife.   

 

 Corporate liability for damages to the environment: a theme of paramount relevance 

having deserved interest among all scholars dealing with Criminal, Economic, 

Environmental and Constitutional Law.  Once having defined the legal model of 

environmental tutorship, the study of sanctions as instruments of protection follows, and, 

necessarily, the question of corporate criminal liability is raised. In the present work, it is 

intended to place under consideration the theme of corporate criminal liability for 

environmental damages under the focus, to start, of the Brazilian constitutional text, which 

gives a special place to the protection of the environment to the benefit of present and 

future generations and contemplates measures purporting to defend the environment against 

possible and probable abuses. The purpose of the dissertation is to prove that corporate 

criminal liability for environmental damages is compatible with the traditional theory of 

crime, of culpability and of the functions of the penalty, provided that the contemporary 

tendency is adopted, of rendering flexible the legal-penal dogmatic and of changing the 

present paradigm of the punitive control system. Penal tutorship of juridical goods of a 

social character (ecocentric prospective)   requires the reviewing of certain dogmas in order 

to guarantee an effective penal protection vis-à-vis the process of economic globalization 

and of transnational criminality, transcending the notion of classical Criminal Law which 

understands man under an anthropocentric prospective.   

 

 Key-words: Corporate criminal liability - Environmental crimes – Flexible legal-penal 

dogmatic 
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RÉSUMÉ 
 
BOTELHO, Cristina Ossipe Martins. Culpabilité de la personne morale et punition des 
délits environnementaux: la nécessaire révision de dogmes du droit pénal. 2004. 383 f. 
Thèse de Doctorat – Centro de Ciências Jurídicas/Faculdade de Direito do Recife, 
Universidade Federal de Pernambuco, Recife.   

 

 La responsabilité pénale de la personne morale pour dommages à l’environnement: 

voilà un thème qui se revêt de la plus haute importance, ayant  mérité l’attention, 

dernièrement, de ceux qui étudient les Droit Pénal, Economique, de l’Environnement et 

Constitutionnel.  Une fois défini un modèle légal de tutelle environnementale, l’étude 

des sanctions comme instruments de protection s’ensuit et la question de la responsabilité 

pénale de la personne morale se pose nécessairement.  Ce travail aborde le thème de la 

responsabilité de la personne morale pour dommages à l’environnement à partir du texte 

constitutionnel brésilien, qui met en valeur la protection à l’environnement en bénéfice des 

générations présentes et futures et envisage des mesures destinées à sa défense  contre des 

abus possibles et probables. La thèse tient à prouver la compatibilité de responsabilité 

pénale de la personne morale pour dommages environnementaux avec la théorie 

traditionnelle du délit, de la culpabilité et des fonctions de la peine, pourvu que l’on 

observe la tendance contemporaine de flexibilisation de la dogmatique juridico pénale et de  

changement du paradigme actuel du système de contrôle pénal. La tutelle pénale de biens 

juridiques de caractère social (perspective écocentrique) exige la révision de quelques 

dogmes pour que l’on puisse garantir une protection pénale efficace vis-à-vis le processus 

de mondialisation économique et la criminalité transnationale, au-delà de la vision du droit 

pénal classique qui comprend l’homme sous la perspective anthropocentrique.    

 

Mots-clé: Responsabilité pénale de la personne morale – Crimes environnementaux 

Flexibilisation de la dogmatique juridico pénale 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

O presente trabalho trata da culpabilidade da pessoa jurídica em delitos 

ambientais, à luz dos princípios norteadores do sistema jurídico do Brasil e de uma 

nova leitura da Dogmática Penal, como instrumento de inibição da prática de abusos 

ao meio ambiente.  

O objeto de estudo perseguido pela pesquisa possui um viés genérico que 

busca demonstrar, no âmbito do sistema penal, a responsabilidade criminal da pessoa 

jurídica pela prática de delitos ambientais, e um viés específico que procura 

relacionar a culpabilidade da pessoa jurídica com o surgimento de um direito penal de 

duas velocidades, que permite a flexibilização dos princípios políticos-criminais 

clássicos (com a ampliação dos critérios de autoria, das regras de imputação, da 

medida da culpabilidade etc.), viabilizando a responsabilidade penal da pessoa 

jurídica nos delitos socioeconômicos e ambientais.  

 Merece destacar que o estudo do tema, em razão das dificuldades e do 

déficit de aplicação das normas penais ambientais, irá possibilitar o abrandamento do 

problema e contribuir para a afirmação da democracia e para a melhoria da 

qualificação do diálogo político, proporcionando aos cidadãos esclarecimentos sobre 

o arcabouço e a realidade política do quadro constitucional e institucional brasileiro. 

No ordenamento jurídico penal pátrio, diante das dificuldades de 

compatibilização com a doutrina penal clássica, muitos autores afirmam ser de 

duvidosa constitucionalidade a responsabilidade penal da pessoa jurídica pela prática 

de delitos ambientais (§ 3º, do artigo 225 da Constituição Federal de 1988 e artigo 3º 

da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998), não tendo ainda o Supremo Tribunal 

Federal, no âmbito constitucional, se pronunciado a esse respeito.  

O presente trabalho busca analisar os fatores que impulsionaram essas 

mudanças. Destaca-se a aceleração dessas transformações na área econômica, como 



 2

resultado do surgimento de uma nova ordem de interesses sociais, de natureza 

ambiental, a que o direito protege. Examinam-se as tendências futuras e as 

dificuldades em promover a harmonização da legislação penal ambiental nesta área.   

O processo de mudança em direção ao direito penal, hoje conduzido pela 

própria sociedade e pela realidade social, vê o direito penal como imprescindível à 

proteção do meio ambiente ecologicamente equilibrado, que se insere nos direitos 

fundamentais de terceira geração ou novos direitos.  

Atualmente, a tutela penal de bens jurídicos de conteúdo econômico supra-

individual é uma realidade, recorrendo-se à lei criminal como instrumento eficiente, 

haja vista ser o direito penal menos custoso, se comparado com o emprego de 

mecanismos jurídico-administrativos alternativos, sendo seus efeitos sobre a opinião 

pública superiores, ao menos no sentido da prevenção.   

Para tanto o direito penal deve flexibilizar antigos dogmas a fim de que 

possa cumprir sua função social diante de um juízo de realidade em constante 

modificação. 

Nesse contexto, ressalte-se que o direito penal, cuja existência remonta aos 

primórdios das civilizações, tem se revelado peça essencial ao perfeito 

funcionamento das instituições democráticas brasileiras, à medida em que constitui 

um dos meios de controle social existente nas sociedades atuais.1  

_____________ 
1 “El Derecho penal constituye uno de los medios de control social existentes en las sociedades 
actuales. La familia, la escuela, la profesión, los grupos sociales, son también medios de control social, 
pero poseen un carácter informal que los distingue de un medio de control jurídico altamente 
formalizado como es el Derecho penal. Como todo medio de control social, éste tiende a evitar 
determinados comportamientos sociales que se reputan indeseables, acudiendo para ello a la amenaza 
de imposición de distintas sanciones para el caso de que dichas conductas se realicen; pero el Derecho 
penal se caracteriza por prever las sanciones en principio más graves – las penas y las medidas de 
seguridad -, como forma de evitar los comportamientos que juzga especialmente peligrosos – los 
delitos -. Se tracta, pues, de uma forma de control social lo suficientemente importante como para que, 
por uma parte, haya sido monopolizado por el Estado y, por outra parte, constituya una de las parcelas 
fundamentales del poder estatal que desde la Revolución francesa se considera necesario delimitar con 
la máxima claridad posible como garantia del ciudadano. De ahí que el poder punitivo, reservado al 
Estado, sólo pueda ejercerse de acuerdo con lo previsto por determinadas normas legales, a aprobar 
por los representantes del pueblo en los países democráticos.” (PUIG, Santiago Mir. Derecho Penal. 
Parte General. 5ª ed. Tecfoto : Barcelona, 1998, p. 5). 
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E, toda a reordenação institucional do direito penal recomenda um estudo 

atento dos mecanismos desse ramo do Direito público2, garantidor da inviolabilidade 

dos direitos e das liberdades dos cidadãos.   

Estruturalmente, deve haver respeito à Justiça, acatando-lhe as decisões e 

confiando nos seus propósitos, o que constitui imperativo para os demais Poderes. 

Por outro lado, uma ordem jurídica instituída não se deve deixar defraudar, sobretudo 

por interesses políticos dos representantes dos Poderes Executivo ou Legislativo, ou 

mesmo do Judiciário.  

No espírito do princípio da separação de funções de MONTESQUIEU 

(instância administrativa, legislativa e judicial), a ordem jurídica deve buscar a 

independência de suas interpretações em matéria penal. 

Com base nessa orientação, para evitar o desvirtuamento da idéia 

democrática, não se pode sobrepor o Legislativo ou Executivo aos Tribunais, porque 

um verdadeiro Estado Democrático não é concebido como sendo uma machine à 

faire lois mas, sim, fundado em limitações e restrições ao poder político, composto 

por legisladores conscientes da impossibilidade de substituição da interpretação 

judicial da lei.  

O ordenamento jurídico impõe aos indivíduos comportamentos convenientes 

a uma vida coletiva que seja conforme a regras de Direito a fim de preservar a paz 

_____________ 
2  “El Derecho Penal es una parte del Derecho público (ius publicum) que de acuerdo con su 
definición clásica atiende a la eficácia y a los fines del poder público. (...) El fin del Derecho Penal es, 
en primer término, el mantenimiento de la paz y seguridad jurídicas a través de la protección de los 
valores fundamentales de la convivencia en la comunidad y sólo, en segundo término, la 
indemnización de la víctima”. (JESCHECK, Hans-Heinrich. Tratado de Derecho Penal. Traducción y 
adiciones de Derecho español por S. Mir Puig y Muñoz Conde. vol. I. Barcelona : Bosch, 1981, p. 22). 
“(...) el derecho penal es parte integrante del derecho publico. No existe una relación de soberania o de 
sometimiento más nitidamente expressa que aquella en la cual el Estado somete coactivamente al 
individuo a sufrir una pena; el derecho penal (ius poenale) extrae su facultad a partir del derecho a 
sancionar perteneciente al Estado (ius puniendi); pero tampoco existe, por otro lado, una rama del 
derecho cuya eficacia dependa tanto de la necesidad de mantener la paz social. La unificación del 
derecho penal, como parte integrante del derecho público, nos llevará a extraer las consecuencias 
correspondientes en la exposición siguiente, muy especialmente con respecto a la teoría de la pena, la 
que deberá ser considerada con mayor énfasis que hasta ahora dentro de la teoria general del Estado 
(...) y en relación al concepto del delito (...)”. (MAURACH, Reinhart. Derecho penal. Parte general. 
Teoría del derecho penal y estructura del hecho punible. Buenos Aires : Astrea, 1994, p. 29).    
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jurídica. Aquele que não observa as exigências enfrenta diversas desvantagens 

jurídicas, sendo a pior, a que afeta mais duramente a personalidade, a imposição de 

uma pena.  

O Estado Social e Democrático, por meio do direito penal, busca não só a 

eficácia da prevenção (princípio da máxima utilidade possível), mas também a 

limitação dos seus custos (princípio do mínimo sofrimento necessário) de forma que 

resulte menos gravosa a proteção.3  

No direito penal, a teoria do delito e da pena devem fundar-se não em uma 

concepção puramente intimidatória de prevenção geral, mas em uma função de 

prevenção positiva limitada, que corresponde ao direito penal do Estado Social e 

Democrático de Direito.  

Na verdade, propõe-se, nesta abordagem, enveredar pelo exame do direito 

penal como instrumento de solução de conflito, e não como um direito hiper-

repressivo, pelo que, em se tratando de aplicação de penas de prestação pecuniária à 

pessoa jurídica em razão da prática de crimes contra o meio ambiente, deve-se buscar 

evitar o bis in idem para não se ferir o princípio da proporcionalidade na aplicação 

das penas4, que vige, tanto no campo penal, como no administrativo, já que em nosso 

sistema há a possibilidade de escolha de uma mesma conduta como ilícito civil, penal 

e administrativo, o que é fruto de Política Legislativa. A preocupação maior deste 

trabalho é o desate do tema da responsabilidade penal da pessoa jurídica - realidade 

que já pré-existia e que o atual texto constitucional e a Lei Ambiental vieram  

adequar – e a possibilidade de sua coexistência com um direito penal tradicional.  

Sob o prisma jurídico, a acepção da responsabilidade penal da pessoa 

jurídica equivale à medida destinada a salvaguardar o Estado e os indivíduos contra 

práticas criminosas perpetradas por empresas e ao fenômeno da criminalidade 

_____________ 
3 PUIG, Santiago Mir. Derecho Penal. Parte General. 5ª ed. Tecfoto : Barcelona, 1998, p. 64-66. 
4 “La idea de que la pena ha de ser ‘adecuada a fin’, lleva consigo la aceptación de una o varias 
finalidades justificativas de la misma y, por consiguiente, entra en pugna con las tiesis de quienes 
pretenden justificarla exclusivamente sobre bases retributivas.” (ROSAL, Manuel Cobo del; ANTÓN, 
Tomás S. Vives. Derecho Penal. Parte General. 5ª ed. Valencia : Tirant to Blanch, 1999, p. 85).  
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transnacional, que encontra plúrimo território frente à nova realidade levada a cabo, 

dentro do paradigma da globalidade.5 

Nos tópicos cruciais deste trabalho, em grande parte precedidos de breves 

noções teóricas para melhor apreensão das proposições apresentadas, são feitas 

considerações atinentes ao conceito e a importância do direito penal ambiental, a 

relação entre o bem ambiental e o direito penal econômico6, a imputabilidade da 

pessoa jurídica frente à dogmática jurídico-penal posta a análises das hipóteses 

constitucionais e legais de responsabilidade penal da pessoa jurídica por danos 

ambientais, as sanções penais aplicáveis às pessoas jurídicas, bem como a questões 

relativas à competência em matéria ambiental. 

O trabalho encontra-se dividido em três títulos subdivididos em capítulos 

(Título I - O Direito Penal Ambiental, Título II - A Culpabilidade da Pessoa Jurídica 

por Danos ao Meio Ambiente e Título III – As Sanções Penais Aplicáveis à Pessoa 

Jurídica por Danos ao Meio Ambiente).7 O Título I dedica-se ao conceito de direito 

penal ambiental e sua justificativa, analisando, inicialmente, o direito penal ambiental 

como pressuposto para a responsabilização penal da pessoa jurídica e, 

particularmente, a sistemática e a política criminal do direito penal ambiental. O 

Título II examina a responsabilidade penal da pessoa jurídica por danos ambientais, 

com um breve relato da experiência estrangeira, e com maior ênfase ao tema da 

responsabilidade penal da pessoa jurídica na Constituição de 1988. Aprecia-se, de 

forma crítica, argumentos jurídicos favoráveis e contrários à responsabilização penal 

da pessoa jurídica por danos ambientais. Parte-se de uma visão mais abrangente até se 

_____________ 
5  COSTA, José de Faria. O fenômeno da globalização e o direito penal econômico. In Revista 
Brasileira de Ciências Criminais, nº 34, ano 9, abr.-jun., São Paulo : Revista dos Tribunais, 2001, p. 
10-12. 
6 “A finalidade principal do Direito Penal é valorar os bens ou interesses humanos que maior proteção 
mereçam (...) O Direito Penal Econômico tutela (...) algo mais específico, abrangendo bens e interesses 
relacionados com a política econômica do Estado.” (SANTIAGO, Roberto; GULLO, Ferreira. Direito 
Penal Econômico. Rio de Janeiro : 2001, p. 18).    
7 ADEODATO, João Maurício. Bases para uma metodologia da pesquisa em direito. In Anuário dos 
Cursos de Pós-Graduação em Direito, Separata, nº 8. Recife : Universitária (UFPE), 1997, p. 201-
224. 
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chegar ao Capítulo VI, do Título II, intitulado A Culpabilidade da Pessoa Jurídica, em 

que se aborda o tema da responsabilidade penal da pessoa jurídica por danos 

ambientais ante a dogmática penal. 8 O Título III trata das sanções penais das pessoas 

jurídicas e faz uma análise prática do assunto, discutindo-se alguns dos 

desdobramentos do tema na jurisprudência internacional e brasileira.  

Salienta-se, na presente pesquisa, a questão da culpabilidade e da punição da 

pessoa jurídica por danos ambientais, com enfoque jurídico, criminológico e político-

criminal. 9 

Ao lado da responsabilidade penal individual, ganha novos matizes a 

responsabilidade penal dos entes coletivos e o estudo do bem ambiental vinculado a 

uma nova ordem de interesses sociais, protegidos pelo direito por meio de normas 

modernas de base constitucional. 

_____________ 
8 Adotou-se, no presente trabalho, o sistema tradicional pelo qual se diferenciam os Títulos e os 
Capítulos pelos números romanos correlativos e o sistema decimal pelo qual os itens no interior de 
cada capítulo se subdividem de modo que há parte que se identifica da seguinte forma: 1.2.2.1.2. (PLÁ 
RODRIGUES, Américo. Como se escribe un libro jurídico. In Revista de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales, ano 30, nº 3-4. Montevideo:Uruguay, 1989). 
9 Sem supor que as respostas às questões tornem possível a elaboração completa de um trabalho de 
pesquisa, busca-se utilizar, como ferramenta inicial e instrumento prático, importante e útil para o 
momento crítico de construção e estruturação do trabalho, bem como para a superação de obstáculos 
na pesquisa, o Questionário do Pesquisador ou “Decálogo de Bernal” como técnica inicial da pesquisa 
e de redação, que consiste numa seqüência ordenada de perguntas que, ao serem respondidas, orientam 
o desenvolvimento da investigação, da redação e até mesmo da revisão do conteúdo final. As questões 
são: quando? (ordem cronológica crescente de informações), quem? (os axiomas que regem o instituto 
em exame, partindo das normas que o regem e regras capazes de auxiliar no entendimento das 
características e das funções do objeto estudado), como? (a exposição inicial do método e dos 
materiais pelo pesquisador, indicando o modo como desenvolverá a sua pesquisa), quê? (a ontologia, 
exame da essência do instituto), com quê? (com que tecnologia, meios ou procedimentos atua o 
instituto examinado), para quê? (a teleologia, conteúdo finalístico da pesquisa e do instituto 
pesquisado, com a revelação de sua utilidade social, política e econômica), onde? (a topografia, 
delimitação espacial do instituto), contra quê? (a ecologia, exame do instituto enquanto objeto capaz de 
confrontar-se contra os demais institutos equivalentes e contra o próprio sistema no qual se insere), por 
quê? (a etiologia, as razões ou causas que possam influir no surgimento e na permanência do instituto), 
quanto? (a experiência, utilidade prática do objeto da pesquisa, sua inserção no mundo concreto das 
experiências jurídicas e não apenas como fenômeno teórico estudado). O Doutor VÍCTOR BERNAL B. 
PLANTEL SAN RAFAEL é professor de Ciências da Educação na Universidade Valle do México, 
México. O Decálogo foi citado por MARIO MUÑOZ RAZO (RAZO, Mario Muñoz. Como elaborar e 
asesorar una investigación de tesis. Neucalpan de Juárez: Prentice Hall, 1998, p. 104-107) e adaptado 
para a área jurídica por JEFFERSON CARÚS GUEDES (GUEDES, Carús Jefferson. Pesquisa em Direito e 
a Produção de textos de curta extensão. São Paulo, 2003, no prelo). 



 7

Em tal contexto, examina-se o direito penal ambiental e a sua implicação 

prático-normativa como meio de proteção do bem ambiental e forma de melhor 

controle para a tutela dos “novos” e “grandes” riscos que ameaçam as gerações 

futuras e que suscitam uma nova dogmática jurídico-penal10 integrada à cultura da 

preservação.    

Indaga-se, pois, na discussão do tema-problema, se na presença de um 

quadro axiológico, onde os homens contemporâneos enfrentam riscos ecológicos, 

técnicos e sociais que não podem ser desprezados pelo Direito e ameaçam a própria 

existência de toda humanidade e a dignidade da pessoa humana (aqui entendida como 

valor-fonte de todos os valores, valor fundante da experiência ética ou, o princípio e 

fim de toda ordem jurídica) é possível conciliar o âmbito clássico de tutela do direito 

penal e os seus critérios experimentados de aplicação com as novas exigências no 

plano do direito a constituir.  

A análise do tema-problema comporta um método de pesquisa onde adotar-

se-á, até certa medida, orientação sob perspectiva histórico-evolutiva, adicionando-se, 

a este ensejo, manifestações jurisprudenciais. Também se utilizam outros métodos e 

fontes, como o direito comparado.  

Neste trabalho, são tomadas como base pesquisas bibliográficas, análise das 

normas oriundas do ordenamento jurídico pátrio, bem como de legislação estrangeira. 

As fontes secundárias, também adotadas como base do estudo são os regulamentos, 

as diretivas, as decisões e/ou sentenças, as recomendações, os pareceres e outros atos 

que compõem o ordenamento jurídico. Além disso, são utilizados para o 

embasamento teórico da pesquisa desenvolvida, processos judiciais e artigos insertos 

em periódicos e/ou jornais de reconhecidos meios de divulgação correlacionados ao 

tema-problema.   

_____________ 
10 “Ora, diz-se, para tutela destes ‘novos’ ou ‘grandes’ riscos – afinal, dos riscos que ameaçam as 
gerações futuras e que suscitam ao direito penal, no exato dizer de Schüller-Springorum a propósito do 
direito penal do ambiente, problemas de ‘mega-dimensões’ – não está o direito penal que cultivamos, 
de decidida vertente liberal, suficientemente preparado” (DIAS, Jorge de Figueiredo. O direito penal 
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A título de esclarecimento, optou-se por utilizar nas notas de rodapé o 

sistema completo com uma numeração contínua e seqüencial ao final de cada página, 

evitando, assim, que o leitor prossiga até o final da obra ou do capítulo para conferir 

qual referência bibliográfica está sendo mencionada.11     

Elegeu-se como fonte doutrinária autores nacionais e estrangeiros de 

diversas áreas do conhecimento científico: direito, economia, filosofia, política e 

sociologia, que fornecem uma abordagem mais ampla acerca do tema. 

Em relação ao método 12 , a despeito da utilização de uma visão 

multidisciplinar13 na análise do objeto da pesquisa, predomina o exame sob aspectos 

jurídicos, por se encontrar a tese de doutoramento estruturada nesta área do 

_______________ 
entre a “sociedade industrial” e a “sociedade do risco”. In Revista Brasileira de Ciências Criminais. 
Ano 9, n.º 33, janeiro-março. São Paulo : Revista dos Tribunais,  2001, p. 44).    
11 ECO, Umberto. Como se faz uma tese. 15ª ed. Trad. de Gilson César Cardoso Souza. São Paulo : 
Perspectiva, 1999. 
12 Pelo método se compreende o conjunto de procedimentos e regras sob o qual se põe o pesquisador 
quando pretende conhecer o seu objeto de pesquisa, o que não se deve confundir com a técnica que é o 
modo de fazer, o manejo dos meios para ordenar e identificar o objeto no universo em que se encontra. 
Ensina JOÃO ÁLVARO RUIZ que a pesquisa científica "é a realização concreta de uma investigação 
planejada, desenvolvida e redigida de acordo com as normas da metodologia consagradas pela 
ciência”, ou seja, é “o método de abordagem de um problema em estudo que caracteriza o aspecto 
científico de uma pesquisa" (RUIZ, João Álvaro. Metodologia científica: guia para eficiência nos 
estudos, 1ª ed, 11ª tiragem. São Paulo: Atlas, 1982, p. 48). PEDRO DEMO estabelece a dicotomia da 
pesquisa enquanto instrumento científico e educacional e assevera que "na condição de princípio 
científico, pesquisa apresenta-se como a instrumentação teórico-metodológica para construir 
conhecimento”, perfazendo como princípio educativo “um dos esteios essenciais da educação 
emancipatória, que é questionamento sistemático crítico e criativo". (DEMO, Pedro. Pesquisa e 
construção do conhecimento: metodologia científica no caminho de Hebermas, 4ª ed. Rio de Janeiro: 
Tempo Brasileiro, 2000, p. 33). ACHILLE MELONCELLI, na obra intitulada “Come scrivere un libro 
giuridico: tesi de laurea, monografie e articoli di riviste”, ensina que fazer a pesquisa no campo da 
ciência do direito implica operar em vista da individualização do regime jurídico de um dado 
fenômeno. (MELONCELLI, Achille. Come scrivere un libro giuridico: tesi de laurea, monografie e 
articoli di riviste. Rimini: Maggioli, 1985). 
13 “A preocupação com a temática ambiental conduz a um estudo inter e multidisciplinar, despertando 
a atenção de juristas e cientistas voltados para disciplinas extra-jurídicas, ao examinarem a biosfera; 
com o intuito de protegê-la de deteriorações mais profundas e dos desequilíbrios que possam ocorrer 
por atividades humanas mal gerenciadas, em descompasso com leis, normas e princípios que buscam 
regramentos a essas atividades, ocupa-se, o jurista, com a tutela das mesmas, pelo esforço conjugado, 
examinando a quem devem ser carreadas obrigações jurídicas e responsabilidades, bem como em que 
bases devem estas serem estabelecidas e mensuradas.” (NAZO, Georgette Nacarato; MUKAI, Toshio. 
Direito Ambiental no Brasil: evolução histórica e a relevância do direito internacional do meio 
ambiente. In Revista de Direito Administrativo, nº 223, jan.-mar., Rio de Janeiro : Folha Carioca, 2001, 
p. 89). 
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conhecimento (o direito penal ambiental, a culpabilidade da pessoa jurídica por danos 

ao meio ambiente e as sanções penais aplicáveis). 

A seguir, para melhor compreensão do tema, busca-se traçar a trajetória da 

responsabilidade penal da pessoa jurídica, em seqüência cronológica, desde a 

antiguidade.  

Paralelamente, também se examina o caminho percorrido para a 

responsabilização penal da pessoa jurídica e o seu papel na ciência jurídico-penal, 

com ênfase em algumas inovações trazidas pela Constituição de 1988. 

A propósito, cumpre mencionar que o advento da Constituição Federal de 

1988, ao consagrar mecanismos de responsabilidade criminal das pessoas jurídicas14, 

em muito contribuiu para o aperfeiçoamento e para a melhor sistematização do direito 

penal, dando ensejo a maior legitimidade da manifestação da vontade geral, dos 

prélios na proteção não só dos bens jurídicos tradicionalmente tratados pelo direito 

penal, que dizem respeito ao indivíduo, mas também dos bens jurídicos coletivos, que 

tratam de uma universalidade, se referem a um número indeterminado de pessoas e se 

encontram relacionados com o funcionamento da ordem econômica e financeira - a 

livre concorrência, as relações de trabalho, o Sistema Financeiro, a defesa do 

consumidor e o zelo pelo meio ambiente (Título VII, da Constituição de 1988). No 

mesmo sentido, com o objetivo de dissipar eventuais dúvidas que porventura possam 

desvirtuar o processo, o legislador, com base no caminho aberto pelo texto 

constitucional, aprovou a Lei nº 9.605/98, Lei Ambiental, que prevê expressamente 

no seu artigo 3º, caput, a responsabilidade administrativa, civil e penal das pessoas 

_____________ 
14 “Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade 
econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou 
a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei. (...) § 5º. A lei, sem prejuízo da 
responsabilidade individual dos dirigentes da pessoa jurídica, estabelecerá a responsabilidade desta, 
sujeitando-se às punições compatíveis com sua natureza, nos atos praticados contra a ordem 
econômica e financeira e contra a economia popular. (...) Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, 
impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para presentes e 
futuras gerações. (...) § 3º. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão 
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jurídicas nos casos em que a infração seja cometida por decisão de seu representante 

legal ou contratual, ou de seu órgão colegiado, no interesse ou benefício de sua 

entidade, prevendo, ainda, o parágrafo único, que a responsabilidade das pessoas 

jurídicas não exclui a das pessoas físicas, autoras, co-autoras ou partícipes do mesmo 

fato, principiando, assim, uma nova ordem constitucional que permite a 

responsabilidade penal da pessoa jurídica. 

Dentro dessa perspectiva, é interessante notar que, com base na crise 

ecológica do final do século XX que colocou em risco a relação entre o Homem e a 

Natureza 15 , verificou-se uma transformação em curso das convicções filosóficas 

fundamentais que vinham conformando o pensamento ocidental dos últimos três 

séculos – do ponto de vista axiológico-antropológico, com a inclusão da natureza e 

todos os seus ecossistemas na concepção do Homem e a correspondente ordem de 

valores individuais e coletivos – como, de forma paradigmática, ficou moldado no 

artigo 225 da Constituição de 1988 que, em seu parágrafo terceiro, determina a 

responsabilidade penal por danos ao meio ambiente daqueles cuja conduta o lesem. 

_______________ 
os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas independentemente da 
obrigação de reparar os danos causados.” 
15 “The general outline of the global ecological crisis is clear: rapid techonological development in the 
developed world introduces new potential hazards in a society in which environmental degradation is 
historically severe but coming under relative control. Rapid population growth and industrial 
development based largely on obsolete technologies in the developing world accelerate existing 
environmental degradation. This is aggravated by poverty, urbanization without adequate 
infrastructure, rural development policies that do not strengthen local market economies and a limited 
economic base that is too often dependent on commodity prices. The problem of environmental 
degradation has become global in three distinct senses: · There is now imbalance on the level entire 
global systems, such as climate. · The distribution of familiar environmental problems, such as air 
pollution, has become much more widespread and regionalized until these problems are encountered  
worldwide and not just in pockets of development and urban growth. · The economic and political 
systems that operate to create and sustain these problems (but that might also hold the key to some of 
the solutions) have globalized to the extent that the world is rapidly becoming one large market 
economy, beyond the capacity of governments to regulate effectively. Much of this change deals with 
drastic increases in consumption levels of resourses and consumer goods and rising expectations for 
consumption among developing societies.” (YASSI, Annalee; KJELLSTRÖM, Tord; DEKOK, Theo; 
GUIDOTTI, Tee. Basic Environmental Health. Genebra : Office of Global and Integrated 
Environmental Health World Health Organization, 1998, p. 305). 
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Partindo-se da teoria cosmológica de PIERRE TEILHARD DE CHARDIN 16, a 

qual indica que o universo passou e passa por uma evolução quantitativa e qualitativa, 

é possível identificar que, no seu processo evolutivo, ao deixar de ser apenas o Homo 

habilis, que habitava o planeta há três bilhões de anos, o homem se tornou o Homo 

sapiens, que domesticou o fogo, criou a linguagem escrita, construíu cidades, 

impérios, estados, e utilizou-se do saber de forma antiecológica, privilegiando valores 

econômicos, políticos e antiéticos no que se denominou de “cultura (tecnológica) da 

destruição”17, o que, contudo, passou a ser visto de forma negativa ante a constatação 

de que a atitude antiecológica do homem o coloca diante da extinção do bem que é 

juridicamente considerado o maior – a própria vida.    

 Na história do direito penal, a dialética sobre o papel que lhe cabe no corpus 

iuris de uma sociedade, mais especificamente, nos questionamentos que buscam 

precisar o objeto de sua tutela, não se encontra reduzida a uma fórmula fechada e 

acabada, mas se sujeita às variáveis identificadas na comunidade em determinado 

tempo, vinculando-se sua (re)definição ao ethos social e ao chronos. 

A História do Direito, em relação à responsabilidade penal das pessoas 

jurídicas, também apresenta oscilações.18 Enquanto no Direito romano, ainda que 

com limitações, vigia o princípio societas delinquere non potest, a punibilidade das 

associações foi admitida amplamente pelo Direito germânico, medieval italiano e 

comum. Até o final do século XVIII e início do século XIX, prevaleceu a concepção 

individual da pena que, na Alemanha, ainda permanece.  

Os argumentos favoráveis à responsabilidade penal da pessoa jurídica, 

contudo, não surgiram das grandes teorias do século XIX sobre a pessoa jurídica 

_____________ 
16 CHARDIN, Pierre Theilhard de. O fenômeno humano. 3ª ed. Porto: Tavares Martins, 1970, p. 6-7, 
19-20.  
17 SANTOS, Pedro Sérgio dos. Crime Ecológico: da filosofia ao direito. Goiânia : AB, 2004, p. 50-51. 
18  JESCHECK, Hans-Heinrich. Tratado de Derecho Penal. Traducción y adiciones de Derecho 
español por S. Mir Puig y Muñoz Conde. vol. I. Barcelona : Bosch, 1981, p. 300.  
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(teoria da ficção e teoria da realidade)19, mas de considerações dogmáticas e político-

criminais. 

Assim, verificou-se, no passado e na atualidade, que o sistema de direito 

penal de um Estado não se compreende isolado de seus pressupostos éticos20, sociais, 

econômicos e políticos, porque constitui expressão característica da fisionomia de 

uma sociedade num determinado momento de sua evolução histórica e cultural.21 

A ordem jurídico-penal, entretanto, não encerra proteção à generalidade de 

interesses sociais e bens jurídicos, ao contrário, alcança apenas aqueles mais 

significativos para a sociedade. 

Com a transição do Estado Social para o Estado Neoliberal (ou Estado 

Regulador), a alteração do papel exercido pelo Estado nas relações econômicas e a 

constatação da redução da intervenção estatal a fim de regular o mercado e evitar 

crises, o direito penal moderno, em contraposição ao direito penal clássico que tem 

como objeto a tutela dos bens jurídicos microssociais (bens jurídicos 

tradicionais/individuais, como a vida e a propriedade) passa por uma necessária 

_____________ 
19 A teoria da ficção e da realidade encontram-se abordadas no item 3.2 do Capítulo III do Título II 
deste trabalho. 
20 O direito penal não é de cunho essencialmente ético, à medida que busca o substrato ético necessário 
para manutenção da paz social (procura não contrariar os valores éticos e morais). O direito penal da 
Idade Média punia com bases éticas, segundo os padrões da época. Registra FAUSTO COSTA a respeito 
da prática penal na Idade Média que existiam “(...) juicios terribles, en los cuales la crueldad y la 
superstición se daban la mano”, sendo que “las sabias reglas del derecho romano, sepultadas entre los 
incendios con los viejos códigos; olvidada la equidad de los antiguos jurisconsultos, invocada sólo la 
religión para cohonestar las ferocidades más inauditas; todo acto del proceso dirigido hacia el fin de 
justificar la prevención y de impedir que la disculpa hiciese posible al acusado escapar de la pena (...) 
En las ordalías el prevenido debía agarrar un hierro candente, o caminar con los pies desnudos sobre 
carbones encendidos, o sumergirse en un baño a temperatura elevadísima, por lo que es muy fácil 
comprender que muy raramente lograba probar su inocencia (...) Triunfaron los usos más bárbaros (...) 
Volvió a tener vigor la venganza privada, resurgieron formas de responsabilidad colectiva y objetiva y 
fué ampliamente estabelecido el talión por los edictos penales, en su significación rigurosa y material.” 
(COSTA, Fausto. El delito y la pena em la historia de la filosofia. Traducción, prólogo y notas de 
Mariano Ruiz-Funes. México : Union Tipográfica Editorial Hispano-Americana, 1953, p. 48-49). “La 
Edad Media, que se puede situar entre la división del imperio y la decadencia del Derecho Penal en los 
siglos XIX y XV, significó en muchos aspectos un retroceso en la evolución del Derecho Penal”. 
(JESCHECK, Hans-Heinrich. Tratado de Derecho Penal. Traducción y adiciones de Derecho español 
por S. Mir Puig y Muñoz Conde. vol. I. Barcelona : Bosch, 1981, p. 129). 
21 BETTIOL, Giuseppe. Direito Penal. Trad. e notas de Paulo José da Costa Júnior e Alberto Silva 
Franco. Vol. I. São Paulo : Revista dos Tribunais, 1966, p. 4.  
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revisão22, para que se possa garantir uma proteção penal eficaz aos bens jurídicos 

macrossociais23 (bens jurídicos coletivos, de cunho difuso ou supra-individuais, como 

o meio ambiente).24 

Tal quadro, indicativo da passagem de um sistema de direito penal voltado 

para a tutela de bens jurídicos catalogados pelo direito penal clássico, que dizem 

respeito ao homem considerado uti singulis (visão antropocêntrica), para um sistema 

de direito penal que estende sua tutela a bens jurídicos de caráter social, que dizem 

respeito a toda a coletividade (perspectiva biocêntrica ou ecocêntrica), vem 

influenciando legislações editadas em diversas partes do mundo, inclusive a nível 

constitucional, consagrando o meio ambiente como bem jurídico-penal valioso e 

digno de proteção, o que recomenda a criação de mecanismos de proteção penal para 

refrear o avanço da degradação ambiental. 

Por sua vez, a estrutura empresarial sobrevinda com século XX, aparelhada 

com uma intrincada rede de difusão de comandos e dispersão de responsabilidades25, 

_____________ 
22 Modernamente, o bem ambiental foi elevado à categoria de bem jurídico autônomo, social e supra-
individual. SILVEIRA, Renato de Mello Jorge. Direito Penal Supra-individual: interesses difusos. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 52-54. 
23 O meio ambiente ecologicamente equilibrado, considerado como um bem jurídico autônomo, que 
não se confunde com os demais bens tradicionalmente tutelados pelo direito penal (v. g. saúde pública, 
integridade corporal, propriedade), já que possui características próprias – é vital em si mesmo, pois 
além do assentir constitucional, sua manutenção é essencial ao homem e ao provimento de suas 
necessidades existenciais – podendo ser entendido como um bem de interesse transindividual, 
universal e macrossocial, à medida que sua titularidade se estende de modo indeterminado para toda a 
coletividade, não sendo individualizável ou sucetível de apropriação ou invocação individual, tendo, 
ainda, natureza ultranacional, já que a necessidade de sua proteção extrapola as fronteiras de cada 
país e ultrageracional, em razão da própria exigência constitucional de que seja defendido e 
preservado “para as presentes e futuras gerações” (artigo 225, caput, da Constituição Federal de 1988). 
(PIERANGELLI, José Henrique. Escritos jurídico-penais. 2ª ed. São Paulo : Revista dos Tribunais, 
1999, p. 224).    
24 Foi BIRBAUM quem na Die Normen empregou o termo bem jurídico (Rechtsgut), conforme enuncia 
grande parte da doutrina. Para o autor, o bem digno de proteção legal dependeria do juízo de valor 
estabelecido pelo legislador, que deveria eleger a atuação protetiva do Direito Penal. (COELHO, Yuri 
Carneiro Coelho. Bem jurídico-penal. Belo Horizonte : Mandamentos, 2003, p. 25). 
25 “Es asi como se esboza el nuevo criterio: el domino se basa aqui en la fungibilidad del ejecutor. Lo 
característico de esta forma de dominio es que el hombre de atrás puede contar con que la orden por él 
dictada va a ser cumplida sin necesidad de emplear coacción, o de prevalecerse de una situación de 
error en el ejecutor, y, además, sin tener que conocer a éste. Al no depender la organización de la 
persona individual del ejecutor, se dice de ella que funciona de forma <<automática>>. El criterio de 
fungibilidad (o intercambiabilidad) alude a la posible sustitución de un ejecutor por outro en caso de 
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onde as ordens e as decisões deixam de emanar de uma só pessoa e o poderio, até 

então inimaginável das empresas, decorrente de oligopólios, cartéis e trustes, traz a 

necessidade de apenar a pessoa jurídica e a conseqüente revisão da dogmática penal, 

à medida que, para aqueles adstritos ao conceito analítico do delito, a percepção de 

que a empresa é também capaz de violar as normas do Estado26 não conduz ao pronto 

reconhecimento de sua responsabilidade em contrariar a órbita penal do Direito, o 

que demanda um diálogo com a escala de valores na qual se desenvolve a sociedade, 

consultando-se as áreas de consenso que reclamam a intervenção penal.  

Nesse sentido, o legislador brasileiro, consultando as normas fundamentais e 

a criminologia e orientado pela realização de um direito penal simbólico, invocou a 

intervenção penal, responsabilizando penalmente a pessoa jurídica que pratica danos 

ao meio ambiente. 

A responsabilidade penal das pessoas jurídicas pelos danos ambientais como 

forma de melhor controle é, portanto, produto final de um processo de 

aprofundamento dos embates nacionais e internacionais de direito penal ambiental, 

sendo imprescindível à harmonização do ordenamento jurídico e da comunidade 

econômica, por tratar-se de questão que atinge e afeta diretamente a vida de todos os 

cidadãos e das futuras gerações.  

Como bem observa ESTEBAN RIGHI, a intermediação, pelo direito penal, na 

relação entre produção econômica e conservação dos recursos naturais (meio 

ambiente), tem por escopo garantir, de forma imediata, a qualidade de vida do 

_______________ 
que uno se negara a cumplir las órdenes, asegurándose, así, la ejecución del plan en su conjunto.” 
(VITOR, Enrique Garcia. La tesis del <<dominio del hecho a través de los aparatos organizados de 
poder>>. In  Nuevas Formulaciones en las Ciencias Penales. Homenage a Claus Roxin. Argentina : 
Lerner, La lectura, 2001, p. 329).   
26 Neste sentido, JOSÉ DE FARIA COSTA afirma que a pessoa jurídica foi “descoberta” pelo direito penal 
e pela criminologia como um centro susceptível de gerar ou de favorecer a prática de fatos penalmente 
ilícitos. Assim, a pessoa jurídica seria um centro, em redor do qual se poderiam conceber novas e 
diferenciadas atividades ilícitas, podendo-se recortar diversos tipos de criminalidade. [COSTA, José de 
Faria. A responsabilidade jurídico-penal da empresa e dos seus órgãos (ou uma reflexão sobre a 
alteridade nas pessoas coletivas, à luz do direito penal). In Temas de Direito Penal Econômico. Org. 
Roberto Podval. São Paulo : Revista dos Tribunais, 2000,  p. 164].    
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homem e o bem-estar social e, de forma mediata, a preservação da própria vida do 

cidadão27.   

Assim, em face da projeção crescente das pessoas jurídicas 28 , que 

representam forças sociais da vida moderna, e considerando que a ordem legal de 

toda sociedade pode ser atacada quando a atividade das pessoas jurídicas constitui 

uma violação ao meio ambiente, o que se almeja apontar, por meio deste trabalho, em 

se tratando de infrações praticadas com o fim de satisfazer o interesse destas 

entidades, é que o direito penal pode estabelecer medidas eficazes de defesa social e 

de prevenção.29 

Observa-se que o desenvolvimento de um país, além do crescimento 

econômico, pressupõe também a preservação dos seus recursos naturais, sendo 

forçoso reconhecer a importância cada vez maior do direito ambiental. 

A relação entre produção econômica e conservação dos recursos naturais, 

contudo, se em desequilíbrio, deve ser intermediada pelo direito, proporcionando a 

sustentabilidade do desenvolvimento e, por conseguinte, uma melhor qualidade de 

vida ao cidadão.30 

Nesse aspecto, frise-se que a consciência ecológica não é um subproduto 

recente de posições adotadas nos Estados Unidos e na Europa, mas remonta a 

segunda metade do século XVIII, com raízes no ideário iluminista, que constitui o 

denominador comum teórico do pensamento ambiental.   

No Brasil, a origem teórica da primeira crítica ambiental, demarcando suas 

raízes no iluminismo luso-brasileiro, pode ter como marco teórico o “Discurso sobre 

_____________ 
27 RIGHI, Esteban. Los Delitos Económicos. Buenos Aires : Adhoc, 2000, p. 104. 
28 COSTA, José de Faria. A responsabilidade jurídico-penal da empresa e dos seus órgãos (ou uma 
reflexão sobre a alteridade nas pessoas coletivas, à luz do direito penal). In Temas de Direito Penal 
Econômico. Org. Roberto Podval. São Paulo : Revista dos Tribunais, 2000, p. 158-165. 
29 MESTRE, Aquiles. Las personas morales y su responsabilidad penal asociasones, corporaciones, 
sindicatos. Trad. de César Camargo y Marín.Madrid : Gongora, 1930, p. 28-29.  
30 BELLIA, Vitor. Introdução à Economia do Meio Ambiente. Brasília : IBAMA, 1996, p. 20. 
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os melhoramentos da economia rústica do Brasil” 31, publicado em 1799 por JOSÉ 

GREGÓRIO DE MORAIS NAVARRO.32 Esta crítica teve maior expressão na obra de JOSÉ 

BONIFÁCIO, que participou do grupo de Vandelli em Coimbra e conviveu com o 

botânico ANTOINE-LAURANT DE JUSSIEU e o naturalista ALEXANDER VON 

HUMBOLDT.33 

Já nas últimas décadas, os sistemas normativos vêm sofrendo profundas 

mudanças no sentido de se ajustarem à evolução das economias e da sociedade, em 

busca de maior justiça. Os sistemas modernos vêm evoluindo no sentido da 

responsabilidade penal da pessoa jurídica sobre os danos causados ao meio ambiente.  

Nos países da Common Law, em razão da desenvolvida industrialização e da 

inserção da ordem econômica e social nas Constituições, a contar do século XX, após 

a Primeira Guerra Mundial, há uma orientação favorável 34  à admissão da 

_____________ 
31 “Rústico. Sin. Grosseiro, tosco, achavascado, mal-acabado, achamboado: Mobília rústica. Incivil, 
rude, grosseiro, impolido, descortês. Rural, camponês, campesino: O rústico terreno. (Camões). 
Campônio, camponês, aldeão: Talvez acertou o rústico o que tinha dito Salomão. (Vieira). Ant. – 
Urbano.” (FERNANDES, Francisco. Dicionário de Sinônimos e Antônimos da Língua Portuguesa. 11ª 
ed. Porto Alegre: Globo, 1957,  p. 712). 
32 NAVARRO, José Gregório de Morais. Discurso sobre o melhoramento da economia rústica do 
Brasil. Lisboa : Of. de Simão Thaddeo Ferreira, 1799.  
33 “É interessante observar que os primeiros críticos ambientais brasileiros não se concentraram em um 
ponto apenas do país, mas se espalharam por diferentes capitanias. Esse fato aumentou ainda mais a 
riqueza e a diversidade das suas observações. Os principais nomes desse período inicial foram 
Alexandre Rodrigues Ferreira (1756-1815), na Amazônia; Manuel Arruda Câmara (1752-1811) em 
Pernambuco; Baltasar da Silva Lisboa (1761-1840) e Manuel Ferreira da Câmara Bittencourt e Sá 
(1762-1835), na Bahia; José Gregório de Moraes Navarro (?) e José Vieira Couto (1752-1827), em 
Minas Gerais; Antônio Rodrigues Veloso de Oliveira (1750-1824), no Maranhão e depois em São 
Paulo; João Severiano Maciel da Costa (1769-1833), no Rio de Janeiro; e José Bonifácio de Andrada e 
Silva (1763-1838), em São Paulo e depois no Rio de Janeiro. (...) Nas décadas posteriores à morte de 
Bonifácio, o mesmo enfoque ilustrado, político e progressista continuou dominando a crítica ambiental 
brasileira. Em um trabalho publicado em 1987, ‘Natureza e projeto nacional’, eu já havia constatado a 
existência desse prosseguimento em intelectuais abolicionistas como Joaquim Nabuco (1849-1910) e 
André Rebouças (1838-1839). E, também, ultrapassando os marcos cronológicos deste livro, em 
ensaístas da Primeira República, como Euclides da Cunha e Alberto Torres. Mais tarde percebi que 
esse universo era bem maior. (...) Quando menciono os aspectos comuns presentes na argumentação 
desse conjunto de autores não pretendo afirmar, por certo, que a tradição que está sendo analisada foi 
um bloco monolítico. Existiam diferenças importantes na formulação de cada autor, inclusive em 
termos de abrangência e profundidade.” (Idem. Ibidem, p. 16-17). 
34 Também adotam a responsabilidade penal da pessoa jurídica a Nova Zelândia, a Austrália, a Áustria, 
o Japão e a China. (GALVÃO, Fernando. Responsabilidade penal da pessoa jurídica, 2ª ed., Belo 
Horizonte : Del Rey, 2003, p. 2). 
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responsabilidade criminal da pessoa jurídica, tanto na Inglaterra, quanto nos Estados 

Unidos. Na Inglaterra, o Interpretation Act de 1889 (52, 53, Victoria c.63) declara 

que “nos estatutos relativos a delitos, a palavra persona compreenderá as 

corporações”. O Código Penal de Nova York, reformado em 1889, e o Código Penal 

do Canadá de 1892 consagram um princípio interpretativo idêntico.  

Na Europa continental, não obstante os debates nas legislações, não adotam 

a responsabilidade da pessoa jurídica a Itália, a Alemanha, a Espanha, a Suíça e a 

Bélgica. Em contrapartida, vêm considerando a possibilidade de incriminar a 

empresa, a Holanda, desde 1950, a Dinamarca, Portugal e mais, recentemente, 

consolidando uma orientação doutrinária, a França, por meio da reforma geral do seu 

Código Penal, em vigor desde 01 de março de 1994.35 

Na América Latina, a excepcionar o princípio dominante societas delinquere 

non potest, que dificulta a aceitação da incriminação da pessoa jurídica, tem-se como 

exemplo Cuba e México, seguidos pelo Brasil que, como já visto, com a promulgação 

da Constituição de 1988, nos seus artigos 173, § 5º e 225, § 3º, criou a possibilidade 

da responsabilidade criminal das pessoas jurídicas.    

Assim, observe-se que nos sistemas jurídicos continentais, bem como no 

Direito da Comunidade Econômica Européia, há uma tendência favorável ao 

estabelecimento de sanções penais às pessoas jurídicas, a despeito do brocardo 

societas delinquere non potest. 

 

 

 

_____________ 
35 “L’article 121-2 introduit l’une des innovations essentielles du noveau Códe pénal: la responsabilité 
pénale des personnes morales. Cet article dispose en effet que <<les personnes morales, à l’exclusion 
de l’Etat, sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes 
ou représentants>>. L’article 121-1, qui ne fait que consacrer un principe général du droit depuis 
longtemps affirmé par la jurisprudence, rappelle que la responsabilité pénale est personnelle. Il dispose 
en effet que <<nul n’est responsable pénalement que de son propre fait>>. Cette responsabilité 
personelle n’exclut pas toutefois un cumul des responsabilités”. (PEZARD, Alice. Notions de 
responsabilité individuelle et de responsabilité collective. In La Loi. Les jornaux Judiciaires Associes, 
nº 149-30F, 11 dec. Paris : Les Pettites Affiches, 1996, p. 12). 
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A degradação do meio ambiente, um dos mais ingentes problemas que a 

humanidade tem se deparado e que oferece risco à vida e à própria existência do 

homem, nos últimos anos, fez com que o direito ambiental fosse incluído em 

praticamente todas as constituições revisadas no final do século XX.36 

Na atualidade, poucas questões suscitam tão ampla e heterogênea 

inquietação, sendo a tutela do ambiente uma exigência mundialmente reconhecida.37  

O desenvolvimento industrial, o progresso tecnológico, a urbanização 

descomedida, o crescimento demográfico e a sociedade de consumo, entre outros 

fatores, agravaram e limitaram os recursos do planeta, também acentuando a 

degradação do ambiente natural.38  

A questão ambiental manifesta-se não só no campo político-econômico, 

como na própria concepção de vida do homem sobre a terra, devendo buscar toda 

política ambiental o equilíbrio e a harmonia entre as necessidades de industrialização 

e desenvolvimento e as de proteção, recuperação e melhora do ambiente39, optando-

se por um desenvolvimento econômico qualitativo, capaz de propiciar uma elevada 

qualidade de vida e bem-estar social.40   

_____________ 
36 “Todos têm direito a um ambiente de vida humano, sadio e ecologicamente equilibrado e o dever de 
o defender” (art. 66, item I, da Constituição de 1976 de Portugal). “Todas las personas tienen el 
derecho de gozar de un medio ambiente sano” (art. 79 da Constituição de 1991 da Colômbia). “Toda 
pessoa tem direito de habitar em um meio ambiente saudável (...)” (art. 7º da Constituição de 1992 do 
Paraguai). “Todos têm direito a um ambiente de vida sadio (...)” (art. 70 da Constituição de 1992 de 
Cabo Verde).  
37 FIZER, I. Fernando; SANSONE, Virginia. La proteción penal del medio ambiente. Disponível em : 
< http://www.unifr.ch/derechopenal/articulos/pdf/SansoneFiszer1.pdf>. Acessado em 26.08.2003. 
38 “Assim, por exemplo, a contaminação, sem precedentes, causada pela ação dos dejetos de tipo 
industrial, urbano, agrícola e por contínuos ataques à qualidade de vida – talvez o fator limitativo mais 
importante para o homem – constitui mais um produto da civilização industrial desse Século.” 
(PRADO, Luiz Regis. Direito penal ambiental: problemas fundamentais. São Paulo : Revista dos 
Tribunais, 1992, p. 18). 
39 Em 1876, ANDRÉ REBOUÇAS lançou pela primeira vez a proposta de criar parques nacionais no 
Brasil, principalmente nas Sete Quedas de Guaira e na Ilha do Bananal, ao fundamento de que o 
turismo traria progresso para aquelas regiões (BELLIA, Vitor. Introdução à Economia do Meio 
Ambiente. Brasília : IBAMA, 1996 p. 18).  
40 “Economics and ecology, two disciplines that some say are related, have provided us with the most 
prowerful analyses of the environmental problem. Economists largey ignored adverse environmental 
impacts until the 1960s, but they quickly made up for lost time and greatly influenced the public policy 
debate in the 1970s.(…) the problem of overpopulation (…) has substantially influenced economic 
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A Declaração Universal dos Direitos Humanos, aprovada pela Assembléia 

Geral das Nações Unidas, em sua Res. 217-A (III), de 1948, indiretamente, faz 

menção ao meio ambiente como direito fundamental (“Toda pessoa tem direito a um 

nível de vida próprio a garantir sua saúde, seu bem estar e de sua família”). Em 1970, 

a Conferência Européia sobre a Conservação da Natureza, do Conselho da Europa, 

propôs a elaboração de um protocolo à Convenção Européia dos Direitos do Homem, 

garantindo a cada um ambiente sadio e não degradado.   

Nesse sentido, o princípio 1 da Declaração de Estocolmo41 destaca que “o 

homem tem um direito fundamental à liberdade, à igualdade e a condições de vida 

satisfatórias, num ambiente cuja qualidade lhe permita viver com dignidade e bem-

estar (..) tem o dever solene de proteger e melhorar o meio ambiente para as gerações 

presentes e futuras”. Já o princípio 13 recomenda, textualmente, que “a fim de obter 

uma mais racional ordenação dos recursos e melhorar assim as condições ambientais, 

os Estados deveriam adotar um enfoque integrado e coordenado de planificação de 

seu desenvolvimento, de modo que fique assegurada a compatibilidade do 

desenvolvimento com a necessidade de proteger e melhorar o meio humano em 

benefício de sua população”. 

_______________ 
thinking about the relationship between property and environmental problems.” (ANDERSON, 
Frederick R.; MANDELKER, Daniel R; TARLOCK, A. Dan. Evironmental Protection: Law and 
Policy,  2º ed., Canada : Litle Brown, 1990, p. 19).   
41 A Conferência de 1972 sobre Meio Ambiente, em Estocolmo, é considerada “o ponto de partida” do 
movimento ecológico, apesar de a emergência dos problemas ambientais ter sido anterior. Inúmeros 
são os exemplos de degradação do meio ambiente, principalmente quanto à pureza da água e do ar, 
como a proclamação real de 1306, do rei Eduardo I, proibindo o uso, em Londres, do carvão em 
fornalhas abertas, sendo que, no caso de violação, o responsável era obrigado a pagar uma multa e, se 
reincidente, a fornalha deveria ser destruída, pagando com a própria vida se ocorresse uma terceira 
vez. No Brasil, como registra GERALDO EULÁLIO DO NASCIMENTO E SILVA, “foram criadas, em 1635, 
as primeiras Conservatórias, visando à proteção do pau-brasil como propriedade real” e, em 1797, “foi 
assinada a primeira Carta Régia sobre a conservação das florestas e madeiras; em 1808, Dom João VI 
funda o Jardim Botânico”, tendo sido de grande importância “a decisão de Dom Pedro II, de 1861, 
mandando plantar a Floresta da Tijuca, a fim de garantir o suprimento de água para o Rio de Janeiro, 
ameaçado pelos desmatamentos das encostas dos morros”. Observa, ainda, o mesmo autor, que, para 
muitos, “o I Congresso Internacional para a Proteção da Natureza, realizado em Paris, em 1923, 
representa o primeiro passo importante no sentido de abordar o problema no seu conjunto.”  (SILVA, 
Geraldo Eulálio do Nascimento e. Direito Ambiental Internacional. 2ª ed. Rio de Janeiro : Thex, 2002, 
p. 27).    
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Assim, na tutela jurídica ao meio ambiente, a evolução normativa orienta-se 

por um imperativo de sobrevivência e solidariedade – a responsabilidade histórica das 

nações pela preservação da natureza para o presente e o futuro.  

Nestas últimas décadas, os governos de todo o mundo, em busca de uma 

nova perspectiva de desenvolvimento, têm formulado políticas, teorias e leis 

(inclusive regulamentação penal), passando a intervir em novos âmbitos sociais e 

econômicos, a fim de proteger o habitat humano, o qual não se restringe ao meio 

ambiente, mas se relaciona também com aspectos culturais, estéticos e urbanísticos. 

Sobre a importância da conservação do meio ambiente e o seu 

reconhecimento, LUIS RÉGIS PRADO destaca42 que as constituições mais modernas, 

principalmente a contar da década de setenta, passaram a dar ao fenômeno ambiental 

tratamento explícito em seus textos, demonstrando, assim, a necessidade de uma 

tutela mais adequada.  

Ressalta o autor, que apesar das Cartas Francesas de 1946 e 1958 não 

fazerem alusão expressa ao meio ambiente, havia uma vasta e prolixa legislação 

ordinária a respeito (Lei de 16 de dezembro de 1964, conhecida como Carta da Água; 

Código Rural, artigo 434), tendo sido reconhecido o ambiente como uma finalidade 

de interesse geral43 com a Lei de Proteção da Natureza de 10 de julho de 1976, cujo 

_____________ 
42 PRADO, Luiz Regis. Direito penal ambiental: problemas fundamentais. São Paulo : Revista dos 
Tribunais, 1992, p. 22-24. 
43 “(...) De modo similar, a Lei Fundamental Alemã, de 1949, tampouco trata diretamente do assunto. 
O art. 74 versa apenas sobre repartição de competência. Isso não impede a existência de uma 
intrincada legislação administrativa e de uma das mais completas tutelas penais da Europa no campo 
ambiental (v.g., Wasserhaushaltsgesetz, de 27 de julho de 1957; Bundes-Immissionsschutzgesetz, de 15 
de março de 1974; Lei da Unweltkriminalität, de 28 de março de 1980, que alterou o Código Penal). 
Na Itália, a Constituição de 1947 discorre no art. 9.2 sobre a ‘tutela da paisagem, do patrimônio 
histórico e artístico da nação’. Essa norma vem sendo interpretada extensivamente, como princípio 
informador da ação ambiental. A tutela da paisagem, ‘não é somente a conservação das belezas 
naturais..., mas a mais ampla tutela da forma do território criada pela comunidade onde se encontra 
inserida, como contínua interação entre a natureza e o homem, como forma de ambiente, e por isso 
volta à tutela do mesmo ambiente natural modificado pelo homem’. E que a paisagem ‘vem assim a 
coincidir com ambiente, ou melhor, com a valenza cultural que se atribui à relação homem-
ambiente’.(...) Em termos de Direito Comunitário europeu, merece referência a ratificação pelos países 
da Comunidade Econômica Européia da chamada ‘Ata Única Européia’, de 1986. O seu art. 130-R 
contém as linhas básicas de uma política ambiental comum. A ação da Comunidade em matéria 
ambiental tem como objeto: a) preservar, proteger e melhorar a qualidade do meio ambiente; b) 
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artigo 1º. estatui que “a proteção dos espaços naturais e das paisagens, a preservação 

das espécies animais e vegetais, a manutenção dos equilíbrios biológicos nos quais 

eles participam e a proteção dos recursos naturais contra todas as causas de 

degradação que os ameaçam são de interesse geral”.44 

A respeito da questão ambiental nos textos constitucionais, LUIS RÉGIS 

PRADO aponta que, em termos gerais, as constituições americanas, mais recentes, 

consignam o aspecto ambiental. Relata, ainda, que a Constituição do Chile, de 1972, 

assegura a todas as pessoas um meio ambiente livre de contaminação, sendo dever do 

Estado velar para que este direito não seja transgredido e tutelar pela proteção da 

natureza, podendo a lei estabelecer restrições específicas ao exercício de 

determinados direitos ou liberdades para proteger o meio ambiente (artigo 19.8). 

Registra que a Constituição do Panamá, de 1972, estabelece ser dever fundamental do 

Estado propiciar um meio ambiente são e combater a contaminação (artigos. 114 e 

117). Já a Carta do Peru, de 1980, prevê que todos possuem o direito de habitar em 

um ambiente saudável, ecologicamente equilibrado e adequado para o 

desenvolvimento da vida e a preservação da paisagem e da natureza, sendo dever do 

Estado prevenir e controlar a contaminação ambiental (artigo 123). De maneira 

semelhante dispõem Constituições de Cuba, de 1973, (artigo 27); de El Salvador, de 

1983, (artigo 117); da Guatemala, de 1985, (artigo 97) e do México, de 1987, (artigo 

27). 45 

O legislador nacional, não ficou indiferente a esse processo de 

constitucionalização, estando a Constituição de 1988 em sintonia com a exigência de 

_______________ 
contribuir para a proteção da saúde das pessoas; e c) assegurar uma utilização prudente e racional dos 
recursos naturais, fundando-se nos princípios de ação preventiva; correção dos atentados ao meio 
ambiente tendo em conta, a fonte e a responsabilidade do contaminador.”. (PRADO, Luiz Regis. 
Direito penal ambiental: problemas fundamentais. Op. cit., p. 22-24.) 
44 “L’article 1 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature (...) énonce: <<La 
protection des espaces naturels et des paysages, la préservation des espèces animales et végétales, le 
maintien des equilibres biologiques auxquels ils participent et la protection des ressouces naturelles 
contre toutes les causes de dégradation qui les menacent sont d’intérêt general>>.” (PRIEUR, Michel. 
Droit de l’environnement. 2ª ed. Paris : Dalloz, 1991, p. 52). 
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criação de uma ordem jurídica que contenha mecanismos delimitativos da utilização 

dos recursos naturais, com vistas “a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, 

bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida” (artigo 225, caput, 

da Constituição de 1988).  

A Constituição brasileira reconhece a necessidade de equilíbrio no 

desenvolvimento humano e a posição de debilidade em que o meio ambiente se 

encontra, pelo que prevê a possibilidade de protegê-lo, inclusive penalmente, frente a 

abusos tendentes a favorecer fatores econômicos, sociais e culturais, devendo este 

objetivo de preservação do meio ambiente ser perseguido por toda a Federação.46  

O texto constitucional estatui que “as condutas e atividades consideradas 

lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas47 físicas ou jurídicas, a 

sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os 

danos causados” (§ 3º do artigo 225, da Constituição de 1988).  

A proteção penal do meio ambiente, portanto, não é apenas uma 

preocupação jurídica, mas também uma questão política no âmbito nacional e 

internacional, porquanto a gestão e tutela do meio ambiente é um dos fatores que 

incidem nos custos da produção, na geração de empregos e na distribuição de riqueza 

entre os Estados.48  

_______________ 
45 PRADO, Luiz Regis. Direito penal ambiental: problemas fundamentais. São Paulo : Revista dos 
Tribunais, 1992, p. 22-24. 
46 “Federalism is theme that resonates though the cases in this casebook. The environmental decade 
ocurred near the end of a century in which power became more and more centralized in the federal 
government. The controversy surrounding the expanding role of the federal government is one of the – 
if not the – major themes of (...) recent history. Given the geographical and ethnic diversity of this 
country, the balance among various levels of government in various parts of the country will always be 
subject to great tension. Thus, it is inevitable that the forces that led to centralization would be met by 
other forces counterpressing for decentralization. Environmental regulation nicely mirrors this tension” 
(ANDERSON, Frederick R.; MANDELKER, Daniel R; TARLOCK, A. Dan. Evironmental 
Protection: Law and Policy,  2º ed., Canada : Litle Brown, 1990, p. 51).  
47 A palavra pessoa vem do latim persona, de personare, que signfica ressonar. A persona, máscara de 
que se valiam os atores, era provida de lâmina metálica que aumentava o volume da fala. Havia 
necessidade de máscara para cada papel e como cada homem representava o seu papel no teatro do 
mundo, por metáfora, ao homem chamou-se de pessoa (SILVA, Plácido de. Vocabulário Jurídico, vol. 
3, Rio de Janeiro : Forense, 1978, p. 360). 
48 SANTOS, Pedro Sérgio dos. Crime Ecológico: da filosofia ao direito. Goiânia : AB, 2004, p. 02. 
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Assim, em razão dos novos âmbitos de atividade social e da necessidade de 

proteção dos denominados bens jurídicos-penais coletivos – entre eles o meio 

ambiente - a moderna tendência doutrinária e legislativa propõe a integração dos tipos 

penais do ambiente no Código Penal.49  

A respeito do modelo ou forma de sistematização legislativa, a 

instrumentação legislativa do direito penal ambiental pode ser feita por meio da 

incorporação de seus preceitos ao Código Penal ou por meio de legislação especial 

(em uma lei penal ou outras espécies normativas, gerais ou especiais, protetoras do 

meio ambiente).50   

Recomenda-se a utilização do denominado critério unitário, pelo qual a 

legislação penal é reunida (ao menos a básica) e integrada, de preferência, no Código 

Penal, de modo separado e autônomo, em título ou capítulo próprio, o que permite 

uma maior unidade e harmonia, facilitando o conhecimento e a interpretação dos 

elementos que compõem a tipologia penal do ambiente.51 Em sentido contrário, a 

dispersão normativa setorial dá ensejo ao surgimento de eventuais falhas e 

redundâncias ou distorções no tratamento de condutas. 

No entanto, predomina a tipificação por meio de leis setoriais, a denominada 

legislação de tipo mosaico, procedendo-se a uma tipificação pontual das várias 

infrações, de forma fragmentária, o que dificulta a maior transparência normativa. 

_____________ 
49 GOENAGA, Javier Camilo Sessano. La protección penal del medio ambiente. Peculiaridades de su 
tratamiento jurídico. In Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología. RECPC 04-11 (2002). 
Disponível em : <http://criminet. ugr.es/recpc>. Acessado em: 26.08.2003.      
50 PRADO, Luiz Regis. Direito penal ambiental: problemas fundamentais. São Paulo : Revista dos 
Tribunais, 1992, p. 34-35. 
51 “É, por exemplo, o tratamento dado pelo Código Penal Alemão, com a alteração dada pela Lei da 
Umweltkriminalität, de 28 de março de 1980 e pelo Código Penal Espanhol, modificado pela chamada 
Reforma Urgente e Parcial de 1983. Convém destacar que o legislador alemão andou bem ao unificar 
no Código Penal as disposições penais relativas ao ambiente, mas não como um único tipo geral para 
todas as agressões, manteve o Strafgesetzbuch uma pluralidade de tipificações, tanto a partir dos 
diversos setores (água, ar, natureza), como em razão dos agentes contaminadores (resíduo, veneno, 
radiação). Já o mesmo não pode ser dito do legislador espanhol, que optou por um único tipo penal 
ambiental. (...) O 49º Congresso de Juristas Alemães, de 1972, recomendou expressamente que os 
tipos penais referentes aos delitos econômicos, inclusive ambientais, devem ser inseridos, na medida 
do possível, no Código Penal e não em leis especiais.” (PRADO, Luiz Regis. Direito penal ambiental: 
problemas fundamentais. Op. cit., p. 35 e 40). 
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No Brasil, as leis penais ambientais são esparsas52, o que torna complicada a 

sua aplicação e efetividade, tonando-as tecnicamente imperfeitas.53  

Modernamente, na doutrina penal, o conceito de sociedade de risco tem sido 

utilizado como um novo paradigma para a compreensão da sociedade que condiciona 

a atuação do Estado por meio de leis penais. 54  

As discussões surgidas com a sociedade pós-industrial, cuja evolução 

tecnológica importou na aparição de novas formas de risco55, e a perda de confiança e 

expectativas ante uma sociedade cada vez mais industrializada, suscitaram o debate a 

respeito da garantia da existência humana como base do bem jurídico a ser tutelado 

pelo ordenamento penal. 56 

_____________ 
52 Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965 (Código Florestal), Lei nº 5.197, de 03 de janeiro de 1967 
(Proteção à Fauna), Lei nº 7.643, de 18 de dezembro de 1987 (proibição da pesca de cetáceos nas 
águas jurisdicionais brasileiras); Lei nº 7.679, de 23 de novembro de 1988 (proibição da pesca em 
espécies em períodos de reprodução); Lei nº 7.802, de 11 de julho de 1989 (agrotóxicos); Lei nº 7.805, 
de 18 de julho de 1989 (mineração); Lei nº 8.974, de 05 de janeiro de 1995 (biosegurança), Lei nº 
9.605, de 12 de fevereiro de 1988.  
53 “As Leis Penais Ambientais, mormente no Brasil, são, em sua maioria, excessivamente prolixas, 
casuísticas, tecnicamente imperfeitas, quase sempre inspiradas por especialistas do setor afetado, 
leigos em Direito, ou quando muito de formação jurídica não específica, o que as torna de difícil 
aplicação, tortuosas e complexas, em total descompasso com vetores – técnico-científicos – que regem 
o Direito Penal moderno”. (PRADO, Luiz Regis. Direito penal ambiental: problemas fundamentais. 
São Paulo : Revista dos Tribunais, 1992, p. 40). 
54 JORGE DE FIGUEIREDO DIAS menciona os novos horizontes do direito penal direcionado para a 
proteção de bens postos em perigo pelo avanço da tecnologia, incumbindo ao direito penal o papel de, 
v. g.,  punir as condutas que causem danos ao meio ambiente. (DIAS, Jorge de Figueiredo. O direito 
penal entre a “sociedade industrial” e a “sociedade do risco”. In Revista Brasileira de Ciências 
Criminais. Ano 9, n.º 33, janeiro-março. São Paulo : Revista dos Tribunais,  2001, p. 39-65).  
55  Para PATRÍCIA NUNES LIMA BIANCHI as degradações ambientais anteriores ao advento do 
capitalismo industrial em nada se comparam a esse período histórico, no qual o comportamento 
destrutivo do homem com relação ao seu habitat tornou-se mais evidente, com os efeitos da 
industrialização sobre o meio ambiente a partir do século XVI e a sua expansão a partir do século XIX. 
(BIANCHI, Patrícia Nunes Lima. Meio ambiente: certificações ambientais e comércio internacional. 
Curitiba : Juruá, 2002, p. 38-39).  
56 “É óbvio que o direito penal de uma sociedade com vincado cariz pluralista elegerá somente aqueles 
valores mais representativos para a manutenção da conformação social ao estado de pax publica. Para 
tanto, evitará imiscuir-se em determinadas zonas nas quais inexiste o consenso ético-social a exigir sua 
intervenção. Sob pena de criar paradigmas de comportamento que desprezam, ao menos ao nível 
ontológico, a esfera de desenvolvimento da pessoa humana, já para não se falar, ao nível das 
concepções do Estado-de-direito-material, de um inegável conflito com os princípios fundamentais da 
igualdade e da universalidade, que regem os direitos e liberdades individuais. Assim, v.g., o direito 
penal não poderá proteger os dogmas da igreja católica em detrimento das outras orientações 
religiosas, muito embora a sociedade brasileira seja formada, em sua maioria, por pessoas que 
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A proteção ao meio ambiente e a garantia de sua preservação representam na 

atualidade um objetivo social fundamental ante a criminalidade e os danos que se 

desenvolvem de forma paralela aos avanços tecnológicos das sociedades pós-

industrializadas.  

No âmbito da política criminal, verifica-se uma maior preocupação com a 

sistematização do direito penal nos delitos de perigo, em especial no direito penal do 

meio ambiente e no direito penal econômico.57  

Neste sentido, explica JAVIER CAMILO SESSANO que, na “sociedad 

postindustrial” e na “postmodernidad”, a política criminal e a doutrina penal 

apresentam uma tendência criminalizadora, à medida que o legislador, propenso a 

tutelar os bens jurídicos supra-individuais (dentre os quais se insere o meio 

ambiente), tem se utilizado da técnica dos chamados delitos de perigo e também das 

chamadas normas penais em branco, principalmente em se tratando de crimes 

ambientais e econômicos.58 

Segundo o autor, as novas formas de risco, decorrentes da evolução 

tecnológica e os desastres como o que ocorreu com o reator de Chernobil, trazem 

para o centro das discussões dogmático-penais a preocupação com o núcleo que deve 

ser tutelado pelo ordenamento jurídico-penal a fim de assegurar a existência humana 

digna (base de todo bem jurídico), verificando-se uma tendência internacional na 

_______________ 
professam aquela fé. Mas, já será legítima a intervenção para proteger a liberdade de crença religiosa, 
assegurando a todos a autodeterminação no âmbito da fé religiosa.” (GUIMARÃES, Isaac Sabbá. A 
intervenção penal para a proteção dos direitos e liberdades fundamentais: linhas de acerto e desacerto 
da experiência brasileira. Disponível em: 
<http://www.isbd.com.br/biblioteca/proteção%20penal%20dos%20direitos%20e%20liberdades%20fu
ndamentais.doc>. Acesso em 24.08.2003).   
57  “(...) en el marco de la Política criminal se asiste con frecuencia a la politización e 
instrumentalización del Derecho Penal en el ámbito de los delitos de peligro, y en especial en el 
Derecho penal del medio ambiente y en el Derecho Penal econômico (...) constituye un tema de interés 
la cuestión de la asunción por parte del Derecho penal de los riesgos encarnados en la técnica moderna 
(...).” [GOENAGA, Javier Camilo Sessano. La protección penal del medio ambiente. Peculiaridades de 
su tratamiento jurídico. In Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología. RECPC 04-11 
(2002). Disponível em : <http://criminet. ugr.es/recpc>. Acessado em: 26.08.2003].  
58 Idem, Ibidem. 
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proteção do meio ambiente por meio do direito penal, o que representa um objetivo 

social fundamental, no âmbito federal, estadual e municipal.59  

A importância do meio ambiente, enquanto bem jurídico, e a intensidade 

com que sofre ataques, juntamente com os mandamentos constitucionais que prevêem 

sanções penais, não deixam dúvidas sobre a necessidade de tutela penal do meio 

ambiente. 

 

 

1.2. O direito penal ambiental e o caráter acessório no que concerne à 

Administração 

 
Na atualidade, ao que parece, tem prevalecido a moderna corrente propalada 

pelas Nações Unidas e diversos países, que afirma ser o direito penal imprescindível à 

proteção do meio ambiente ecologicamente equilibrado, considerado como direito 

inalienável do ser humano, objetivo e princípio de matriz constitucional.60  

Há uma tendência de renovação do direito nacional e internacional, 

conduzida pela própria sociedade, que já apresenta reflexos em ordenamentos 

jurídicos de diversos países e preocupa-se com a utilização do direito como 

verdadeiro e efetivo instrumento de justiça social das presentes e futuras gerações.61    

Na tutela ambiental, uma ação ou omissão lesiva ao meio ambiente pode, ou 

não, ser um ilícito penal, já que não existe uma obrigação de criminalizar todos os 

atos ofensivos ao meio ambiente, o que depende do critério político de escolha do 

legislador. 

As ações do homem lesivas ao meio ambiente, normalmente, impõem-lhe 

sanções administrativas e civis, apenas atribuindo o Estado uma sanção penal, quando 

_____________ 
59 Idem, Ibidem. 
60 FREITAS, Gilberto Passos de. Das sanções penais na Lei nº 9.605, de 12.02.98. In Revista da 
Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul. Edição especial. Porto Alegre : AJURIS,  1999, p. 158-
159. 
61 FREITAS, Gilberto Passos de. Das sanções penais na Lei nº 9.605, de 12.02.98. Op. cit., p. 158-
159. 
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a conduta, segundo critérios de política-criminal, se revela de maior gravidade e 

possui a característica de fato típico penal, o que ocorre com as condutas tipificadas 

como crime ambiental. 

Assim, para a prevenção e proteção do meio ambiente coexistem duas 

ordens, uma administrativo-sancionadora e outra penal. Enquanto a infração 

administrativa importa na superação a limites específicos impostos pela norma, o 

ilícito penal exige um plus, consistente em uma maior gravidade da conduta lesiva, na 

adequação da conduta ao tipo penal descrito pela norma e na capacidade de lesão do 

objeto do delito; a lesão ao bem juridicamente protegido (os recursos naturais), em 

prejuízo ao meio ambiente.62 

Na regulação jurídico-penal de condutas lesivas ao meio ambiente o direito 

penal do meio ambiente deve ser dotado de um caráter acessório em relação ao direito 

administrativo, em razão da função de ultima ratio do direito penal. Recomenda-se, 

como já mencionado, sua intervenção em questões mais gravosas, onde os outros 

ramos do direito se apresentam insuficientes, por ser a pena a resposta mais forte do 

ordenamento jurídico63, considerada como remédio sancionador extremo que deve ser 

ministrada apenas quando outro remédio se revelar ineficiente.  

Este caráter complementar da norma penal contribui para a regulação 

ordenada no uso de distintas técnicas jurídicas e medidas de pressão ou sanção do 

_____________ 
62 A norma penal deve reprimir aquelas condutas que alterem o bom funcionamento da prevenção e 
proteção administrativa ao meio ambiente.  
63 Se outras medidas menos drásticas revelam-se adequadas para o efeito preventivo, não deve incidir o 
direito penal, o qual se aplica, com moderação, nos casos de maior gravidade. A aplicação subsidiária 
desse ramo da ciência jurídica está em consonância com a mais atualizada doutrina internacional. O 
direito penal é apenas um dos diversos instrumentos de controle social de que lançam mão os grupos 
dominantes para consolidar o seu poder. Conforme destaca LUIS FERNANDO NIÑO “dentro do amplo 
espectro disponível, que inclui formas de controle social difuso – como a família e os meios massivos 
de divulgação – e institucionalizado – como a escola, as instituições de menores, os manicômios e os 
asilos – o sistema penal constitui tão somente aquela parcela do controle social institucionalizado, que, 
além de seu caráter efetivamente punitivo, maneja um discurso da mesma índole, ao contrário dos 
outros meios institucionais que encobrem seu perfil punitivo sob distintas roupagens, como o patronato 
de menores, a assistência a incapazes e demais eufemismos do gênero”. (NIÑO, Luis Fernando. 
Fundamentos da legitimidade do direito penal. In Livro de Estudos Jurídicos. Organizado por James 
Tubenchlak e Ricardo Silva de Bustamante. Rio de Janeiro : Instituto de Estudos Jurídicos, 1991, p. 
335).   
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ordenamento jurídico na proteção ao meio ambiente, à medida que o direito 

administrativo, como instrumento de proteção do meio ambiente conserva sua 

autonomia em relação ao direito penal e vice-versa, não obstante possa existir um 

intercâmbio normativo entre ambos.64 

Ao tentar estruturar os níveis do caráter acessório do direito penal, é possível 

distinguir três graus: a) uma absoluta dependência do direito penal em relação ao 

direito administrativo; b) uma dependência relativa, onde a infração administrativa 

seria necessária, mas não suficiente; c) um caráter acessório conceitual que supõe a 

introdução de termos administrativos no direito penal.    

Em princípio, é possível argumentar, seguindo uma linha de raciocínio mais 

radical, que o direito penal deveria definir de forma autônoma os pressupostos de 

suas normas, a fim de evitar a remissão a outras regras do ordenamento jurídico. 

No entanto, a regulação jurídico-penal de certos setores (meio ambiente, 

economia popular, relações de consumo, saúde pública, ordem tributária), 

relacionados a fatores histórico-sociais, que reclamam uma atividade normativa 

constante e variável, costuma ser realizada por meio da técnica legislativa 

denominada norma penal em branco (Blankettstrafgesetze) ou norma aberta (offene 

Strafgesetze)65, por meio da qual, intencionalmente, são elaboradas leis penais que 

determinam a sanção a ser aplicada ao ilícito penal, mas não definem com precisão o 

conteúdo do preceito (crime), que poderá vir a ser melhor delineado por meio de um 

regulamento, ordem de autoridade e, raras vezes, por uma lei especial presente ou 

futura.66   

Esta técnica apresenta a vantagem de tornar possível a “estabilidade do 

dispositivo principal [preceito penal aberto], emanado de autoridade legislativa de 

maior categoria através de moroso e complicado processo [lei ordinária]”, à medida 

_____________ 
64 FIZER, I. Fernando; SANSONE, Virginia. La proteción penal del medio ambiente. Disponível em : 
< http://www.unifr.ch/derechopenal/articulos/pdf/SansoneFiszer1.pdf>. Acessado em 26.08.2003. 
65 Foi CARLOS BINDING quem primeiro utilizou as expressões leis em branco (Blankettstrafgesetze) ou 
leis abertas (offene Strafgesetze). (ASÚA, Luis Jiménez de. Principios de derecho penal: la ley y el 
delito. Buenos Aires : Abeledo-Perrot e Sudamericana, 1990, p. 95). 
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que, ocorrendo as mutações impostas pelo tempo e lugar, seu preceito pode vir a ser 

colmatado por meio de atos legislativos mais simples, de fácil maleabilidade, como é 

o caso da alteração da tabela de preços, inciso I, do artigo 6º da Lei nº 8.137 de 27 de 

dezembro de 199067, dependente de mero ato administrativo, emitido pelo órgão 

administrativo competente, e não do laborioso sistema de edição de lei ordinária”.68 

A norma penal em branco pode ser conceituada como aquela na qual a 

descrição da conduta punível não se mostra completa ou fechada, havendo a 

necessidade de outro dispositivo legal para a sua integração ou complementação. A 

hipótese legal, ou prótase, é formulada de maneira genérica ou indeterminada, 

devendo ser colmatada por ato normativo (legislativo ou administrativo), via de regra, 

de natureza extrapenal, que fica pertencendo, para todos os efeitos, à lei penal.69 Faz 

o uso do chamado procedimento de remissão ou de reenvio a outra espécie normativa, 

sempre em obediência à estrita necessidade.  

Os tipos em branco 70 , no entanto, para evitar a ofensa ao princípio da 

legalidade 71  (artigo 5º, XXXIX, da Constituição Federal de 1988 e artigo 1º do 

_______________ 
66 ASÚA, Luis Jiménez de. Principios de derecho penal: la ley y el delito. Op. cit., p. 95-96. 
67 A Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990, que define crimes contra a ordem tributária, econômica 
e contra as relações de consumo, e dá outras providências, assim dispõe: “Art. 6° Constitui crime da 
mesma natureza: I - vender ou oferecer à venda mercadoria, ou contratar ou oferecer serviço, por preço 
superior ao oficialmente tabelado, ao regime legal de controle”. Por se tratar de norma penal em 
branco, a fim de delimitar o seu conteúdo, o intérprete ou aplicador da lei, deve se remeter à tabela de 
preços emitida pelo órgão administrativo competente, a qual pode ser atualizada por mero ato 
administrativo, sem a necessidade, para tanto, da edição de lei ordinária. 
68 PIMENTEL, Manoel Pedro. Direito Penal Econômico. São Paulo : Revista dos Tribunais, 1973, p. 
50. 
69 PRADO, Luiz Regis. Curso de Direito Penal Brasileiro: Parte Geral. vol. I. 3ª ed. São Paulo : 
Revista dos Tribunais, 2002, p. 145. 
70 As leis penais em branco se classificam em próprias (leis penais em branco em sentido estrito) e 
impróprias. As próprias são aquelas em que o complemento encontra-se contido em outra lei emanada 
de outra instância legislativa (de grau inferior). As impróprias são aquelas em que o complemento se 
acha contido na mesma lei (técnica legislativa), ou em outra, emanada da mesma instância legislativa.  
71 O reconhecimento legislativo do princípio da legalidade teve início com a Declaração da Virgínia de 
1776, que em seu art. 8º preceituava que: “Nenhum homem será privado de sua liberdade, exceto pela 
lei do país ou o julgamento de seus pares”. O princípio ganhou força com a Déclaration des Droits de 
l’Homme et du Citoyen, de 1789, a qual estabelecia que “nenhum homem pode ser acusado, detido ou 
encarcerado, senão nos casos determinados pela lei e segundo as formas por ela exigidas” (art. 7º) e, 
ainda, que “a lei só deve estabelecer penas, de forma estrita, e necessárias, e ninguém pode ser punido 
senão em virtude de lei estabelecida e promulgada com anterioridade ao delito e legalmente aplicada 
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Código Penal), devem descrever o núcleo essencial da ação proibida72, fixando com 

transparência os precisos limites de sua integração por outro dispositivo legal, já que 

o caráter delitivo da ação ou omissão somente pode ser delimitado pelo poder 

competente (Legislativo), ante a absoluta reserva de lei exigida pela matéria, sob pena 

de inconstitucionalidade.73  

A norma penal em branco, portanto, admite complementação por meio de 

ato administrativo, desde que não haja a criação de novos tipos penais.   

Em matéria ambiental, é freqüente a utilização de normas penais em branco 

na tipificação de condutas lesivas ao meio ambiente, em razão do caráter difuso, 

técnico e complexo, bem como o estreito vínculo com a legislação administrativa. A 

utilização dessa técnica torna mais fácil a coordenação entre as normas penais e as 

disposições administrativas (leis, regulamentos, portarias etc).74  

Como se sabe, a lei é estática e o meio ambiente é dinâmico, o que torna 

necessária a utilização de medidas eficazes e rápidas a fim de se evitar o dano 

irreversível, já que nem sempre é possível esperar a tramitação de uma lei na qual 

_______________ 
(art. 8º). Em seguida, com o Código Penal francês de 1810, que no art. 4º, dispôs que “nenhuma 
contravenção, nenhum crime, pode ser punido com penas que não estejam previstas pela lei antes de 
sua prática”, o princípio propagou-se pelas legislações penais contemporâneas. No Brasil, o princípio 
esta presente na Constituição do Império de 1824 (art. 179, XI), no Código Criminal de 1830 (art. 1º), 
no Código Penal Brasileiro de 1890 (art. 1º) e de 1940 (art. 1º).  
72 O núcleo essencial da ação proibida é o núcleo central do tipo penal, que possui em sua estrutura 
como pedra angular o bem jurídico-penal protegido pela norma penal incriminadora (o meio ambiente 
é o bem jurídico-penal protegido pela Lei nº 9.605/98).  Os elementos essenciais do tipo penal 
necessariamente devem constar de lei escrita. (GOMES, Luiz Flávio. Norma e bem jurídico no direito 
penal: normas penais primárias e secundárias, normas valorativas e imperativas, introdução ao 
princípio da ofensividade, lineamentos da teoria constitucional do fato punível, teoria do bem 
jurídico-penal, o bem jurídico protegido nas falsidades documentais. São Paulo : Revista dos 
Tribunais, 2002, p. 140-142). O tipo penal, geralmente, emprega em seu núcleo essencial a descrição 
sintética da conduta proibida, que pode ser uma ação ou omissão, expressa pelo verbo (matar, 
apropriar-se, poluir, destruir etc) e pode fazer referência ao sujeito ativo (autor do comportamento 
proibido), sujeito passivo (o ofendido ou paciente), objeto (objeto móvel, cadáver, coisas destinadas a 
cultos etc), tempo (crimes em tempo de guerra) e lugar (dentro ou fora do território nacional), ocasião 
(perigo, calamidades, desastres públicos, abuso de confiança etc) e meios (meios fraudulentos, 
sedução, veneno, incêndio etc). (ASÚA, Luis Jiménez de. Principios de derecho penal: la ley y el 
delito. Buenos Aires : Abeledo-Perrot e Sudamericana, 1990, p. 251-258). 
73 BRANDÃO, Cláudio. Introdução ao Direito Penal. Rio de Janeiro : Forense, 2002, p. 71-91. 
74 PRADO, Luiz Regis. Direito penal ambiental: problemas fundamentais. São Paulo : Revista dos 
Tribunais, 1992, p. 42-43.  
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haja uma cominação penal incriminadora até sua promulgação para se proteger, por 

exemplo, uma determinada espécie silvestre ameaçada de extinção.  

O intérprete-aplicador encontra na Lei nº 9.605/98 (Lei Ambiental) diversos 

tipos penais ambientais cuja configuração plena necessitam da norma administrativa. 

A título de exemplo, podem ser elencados os artigos 34, 55, 62 e 67, que tratam, 

respectivamente, da pesca predatória (a Lei nº 9.605/98 não informa quais são as 

espécies aquáticas que devam ser preservadas ou as espécies de tamanhos inferiores 

aos permitidos para a pesca, também não esclarece quais seriam os aparelhos, 

apetrechos, técnicas e métodos não permitidos para a pesca ou a quantidade mínima 

permitida para a pesca); da execução de pesquisa, lavra ou extração de recursos 

minerais sem outorga administrativa válida (a Lei nº 9.605/98 não esclarece o que 

venha a ser outorga administrativa válida); da destruição de bens especialmente 

protegidos por lei, ato administrativo ou decisão judicial (a Lei nº 9.605/98 não 

esclarece o que é arquivo, registro, museu, biblioteca, pinacoteca, instalação 

científica ou similar e quais são os bens especialmente protegidos por lei, ato 

administrativo ou decisão judicial) e da concessão de licença, autorização ou 

permissão ou desacordo com normas ambientais (a Lei nº 9.605/98 não torna claro 

quais são as normas ambientais pertinentes). Tais dispositivos necessitam de 

complementação por meio de decretos baixados pelos poderes executivos (federal, 

estadual e municipal) ou de portarias, avisos e resoluções dos órgãos ambientais 

(Conselho Estadual do Meio Ambiente - CONSEMA, Conselho Nacional do Meio 

Ambiente - CONAMA, Secretaria Especial do Meio Ambiente - SEMA, Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA etc). 

Admitir o entrelaçamento do direito penal ambiental com o direito 

administrativo, contudo, a despeito de opiniões em sentido contrário75, não importa 

_____________ 
75 Para WINFRIED HASSEMER o direito penal ambiental, ao não intervir de forma autônoma no campo 
ambiental, ficaria na dependência do direito administrativo, transformando-se “em instrumento auxiliar 
da administração, passando a depender, para a demarcação das respectivas fronteiras, da intervenção 
da Administração”. O autor critica o fato de o direito penal ter uma “acessoriedade administrativa”, o 
que tornaria pouco claro o ilícito penal, gerando incertezas e descaracterizando a sua finalidade 
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em uma subordinação do primeiro ao segundo. O caráter acessório do direito penal 

ambiental deve ser entendido sob a perspectiva de que em se tratando de proteção 

ambiental, o direito é um sistema, e o legislador penal não deve gravitar sozinho, 

dissociado do direito administrativo, em razão das competências da administração, 

impostas por lei, para regular a atividade em sociedade, em prol da higidez do meio 

ambiente. Ao elaborar tipos penais, o legislador deve estar ciente de que não se 

encontra em espaço jurídico livre, mas, sim, impregnado de normas emanadas da 

administração.76 

O direito penal ambiental isolado do direito administrativo seria pouco 

viável, em razão da complexidade das situações que configuram lesão ao meio 

ambiente e da necessidade de serem observados, no campo da proteção ambiental, 

critérios de regulação das atividades econômicas e da vida social em geral, ao 

encargo da administração.77  

Além disso, a atuação autônoma do direito penal no campo ambiental 

encontraria dificuldades de formulação legislativa e problemas de comprovação do 

nexo causal78 entre o resultado final e as condutas.     

É, portanto, preferível um caráter acessório administrativo mitigado entre a 

norma penal e a norma administrativa, não podendo ser desprezado o desvalor social 

da conduta de modo que a ilicitude penal se estabeleça apenas nos contornos da não 

observância das prescrições da administração ambiental.  

_______________ 
regulatória direta de valores essenciais da sociedade. (HASSEMER, Winfried. A preservação do 
ambiente pelo direito penal. In Revista da Fundação Escola Superior do Ministério Público do 
Distrito Federal e Territórios, ano 6, jul.-dez.., nº 12, Brasília : Ideal, 1998, p. 220).     
76 RODRIGUES, Anabela Miranda. Os crimes contra o ambiente no Código Penal Revisto. In Lusiada 
– Revista de Ciência e Cultura. Porto : Invulgar, 1996, p. 311.  
77 COSTA NETO, Nicolao Dino de Castro e. Observações sobre os crimes contra a administração 
ambiental. In Revista de Direito Ambiental, nº 29, ano 8, jan.-mar. São Paulo : Revista dos Tribunais, 
2003, p. 61.  
78 “Nexo de causalidade é o liame ideal que possibilita a imputação de um resultado a alguém. A 
função do nexo de causalidade é, portanto, identificar quem deve ser considerado autor do resultado de 
dano ou de perigo ao bem jurídico, isto é, quem deve ser considerado o autor do delito. A relação de 
causalidade é exigência de um Direito Penal liberal e voltado para o homem, porque ninguém pode ser 
punido por um resultado que não tenha causado com sua conduta”. (BRANDÃO, Cláudio. Teoria 
jurídica do crime. 1ª ed. Rio de Janeiro : Forense, 2001, p. 40).   
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Nesse sistema de caráter acessório mitigado, a existência de autorização 

administrativa pode não interferir na tipicidade penal da conduta. A dependência se 

assenta não apenas em um ato administrativo de licença ou autorização, mas na 

legislação administrativa protetora do meio ambiente. 

A norma penal, portanto, não deve contentar-se, para definição dos tipos 

penais, apenas com a violação da norma administrativa. Se a infração penal ambiental 

se restringisse à experimentação de uma conduta não amparada por autorização 

administrativa ou em desacordo com esta, os ilícitos penais ambientais seriam meros 

crimes de desobediência, lesivos à administração.79 Sem dúvida, esse não foi o intuito 

do legislador ao editar a Lei nº 9.605/98 (Lei dos Crimes Ambientais).     

A título de exemplo, é possível apontar o tipo previsto no artigo 54 da Lei nº 

9.605/98, que prevê como crime “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”. A tipificação do 

comportamento de poluir na esfera penal independe da existência ou não de ato 

administrativo autorizativo. Se a conduta poluente se ajusta à moldura normativa 

prevista pelo artigo 54 da Lei nº 9.605/98, ainda que autorizada pela administração, 

configura crime. A existência de ato administrativo eivado de vício não afasta, pois, o 

caráter delituoso. 

Nesse sentido, é possível afirmar que o direito penal ambiental brasileiro 

orienta-se para um modelo de “acessoriedade” administrativa relativa ou mitigada, já 

que se preocupa com o bem jurídico meio ambiente, e não apenas com a vulneração 

de prescrições administrativas.  

Nessa mesma linha de raciocínio, NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO 

destaca que a sanção penal “não se presta a assegurar apenas o cumprimento do 

ordenamento administrativo”, revelando-se para muito além disso “a preocupação 

primacial do legislador penal com a tutela ambiental, anunciando que o desvalor da 
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conduta delitiva não se restringe ao desrespeito das normas administrativas, mas se 

reporta ao próprio bem jurídico meio ambiente”.80  

 

 

1.3. A tutela penal ambiental 

 

É possível observar, por meio de uma análise internacional, como já 

mencionado, uma tendência em diversos países no sentido da utilização de 

dispositivos penais contra condutas que atentam contra o meio ambiente a partir dos 

anos 60 (sessenta).81  

Na visão de GÜNTER HEINE, do Instituto Max Planck, o movimento de 

reformas na Europa iniciou-se na Suécia e na Holanda em 1969, e prosseguiu em 

vários outros países nos anos 70 (setenta) e 80 (oitenta), tendo o Japão e a antiga 

União Soviética, em 1970, se manifestado no sentido da adoção de princípios 

reformadores. A implementação de mecanismos penais para proteção ambiental 

recebeu também atenção em países como Dinamarca, Bélgica, Finlândia, Peru e o 

Brasil. 82 

_______________ 
79 A infração penal ambiental não deixa de subsistir com a existência de outorga administrativa para 
retirar do campo da ilicitude o ato ofensivo à integridade do meio ambiente. 
80 COSTA NETO, Nicolao Dino de Castro e. Observações sobre os crimes contra a administração 
ambiental. In Revista de Direito Ambiental, nº 29, ano 8, jan.-mar. São Paulo : Revista dos Tribunais, 
2003, p. 62-63. 
81 O antropólogo RAUL DI SERGI BAYLÃO e a bióloga NURIT R. BENSUSAN a respeito do papel do 
homem na manutenção da biodiversidade registram que: “a integração dos componentes históricos e 
espaciais da biodiversidade com a biologia de populações e com a ecologia de comunidades propicia 
uma visão mais realística do mundo, que não é mais aquele mundo ordenado, previsível e determinista 
que predominava há 30 anos, mas um mundo onde fatores, tais como, competição, predação, 
parasitismo, histórias de vida das espécies, comportamento, estrutura das populações e variação 
geográfica dos fenótipos e genótipos dividem seu papel de moldar a biodiversidade com os distúrbios, 
os mosaicos de distribuição, os eventos históricos e o impacto da humanidade”. (BAYLÃO, Raul Di 
Sergi; BENSUSAN, Nurit R. Conservação da Biodiversidade e populações tradicionais: um falso 
conflito. In Revista da Fundação Escola Superior do Ministério Público do Distrito Federal e 
Territórios, ano 8º, nº 16, jul.-dez., Brasília : Dupli, 2000, p. 174)    
82 Na Dinamarca em 1973, Áustria em 1976, Alemanha Federal no ano de 1980, Noruega no ano de 
1981, Espanha no ano de 1983 e Grécia no ano de 1986. (HEINE, Günter. Criminal Law and 
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O fenômeno de criminalização foi propiciado por vários fatores, dentre os 

quais destacam-se as intensas e freqüentes agressões ao meio ambiente, e a imediata 

opinião geral no sentido de exigir medidas mais rígidas e efetivas de combate à 

destruição ambiental.  

A título de exemplo, GÜNTER HEINE noticia que marinheiros após terem 

caído nas águas do rio Tâmisa, não morreram não afogados, mas, sim, sufocados em 

razão da exalação tóxica proveniente dos poluídos esgotos londrinos no final do 

século passado.83 

Segundo estudos realizados por ANNALEE YASSI, TORD KJELLSTRÖM, THEO 

DEKOK e TEE GUIDOTTI para a World Health Organization, conquanto existam 

diferenças culturais, tecnológicas e governamentais, há um consenso mundial no 

sentido de que medidas precisam ser tomadas para evitar as mudanças ecológicas 

globais decorrentes da degradação ambiental, tais como, a redução da camada de 

ozônio, o efeito estufa, o desmatamento e a desertificação, a perda da biodiversidade, 

a poluição, a depleção de recursos, a mudança climática e a diminuição de provisão 

de comida, as quais dificultam e põe em risco a própria habitação humana. Os autores 

adicionam a esses problemas ambientais, gerados pelo desenvolvimento industrial ou 

pressões econômicas, a destruição intencional provocada pela guerra (armas 

químicas, biológicas ou nucleares).84  

_______________ 
Environmental Protection: An International Comparisson. Relatório do projeto de pesquisa empírica e 
comparativa de legislações do Instituto Max Planck. [S.I.: s.n.]). 
83  HEINE, Günter. Criminal Law and Environmental Protection: An International Comparisson. 
Relatório do projeto de pesquisa empírica e comparativa de legislações do Instituto Max Planck. 
84 “The most destructive human activity of all is warfare. As noted by Garfield an Neugut (1997), the 
1960’s expression ‘war is not healthy for children and other living things’ is so understated that one 
hesitates to ask how unhealthy war is. Not only is war intentionally destructive between the sides 
engaged in fighting, but when the conduct of modern warfare is undertaken, the environment is another 
casualty. The first and most tragic consequence of war is the direct casualties, the soldiers and 
civilians who die or are maimed in the fighting, and their loved ones who must carry on. (…) 
However, following chemical, biological or nuclear warfare, land could be contaminated for 
generations to come. These acts of warfare at least have a military purpose in seeking to defeat the 
enemy. Armies intent on winning a war are not generally interested in their environmental impact. In 
addition to this largely intentional devastation, the arbitrary destruction and confusion that occurs 
incidental to war leads to ecological damage from air and water pollution, road building through 
sensitive environments, and troop movements. (...) there is an emerging consensus on the minimum 
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Assim, juntamente com os crimes de colarinho branco (white collar crimes), 

os crimes contra o meio ambiente passaram a constituir as grandes exceções contra os 

princípios do movimento de descriminalização.85 

Vale destacar, quanto a essa criminalidade de colarinho branco que, 

conforme o levantamento feito pelo criminólogo EDWIN SUTHERLAND86, em 1943, os 

bens jurídicos por ela afetados situam-se, principalmente, nas esferas econômica, 

política, ambiental e nas relações de trabalho, sendo praticadas as condutas delituosas 

por grandes empresas e pelos empresários aos quais competia à direção e à 

gerência.87  

_______________ 
that must be done, the next question is who should do it. Cleary, many of these actions have a 
practical, technical component that must be handled by trained professionals. However, these 
professionals cannot act in isolation. There must be support from the people who are directly affected, 
from national leaders, from institutions, and from leaders at the local level who are perhaps most 
influential of all in determining whether reforms can be incorporated into the daily life of commerce 
and social interaction. Forming alliances with community leaders, elders or traditional healers is 
essential. For this reason, among others, environmental health professionals cannot be jus technical 
experts. They must also serve as agents of change within their society, educating people about the 
importance of these issues and mobilizing others into effective action.” (YASSI, Annalee; 
KJELLSTRÖM, Tord; DEKOK, Theo; GUIDOTTI, Tee. Basic Environmental Health. Genebra : 
Office of Global and Integrated Environmental Health World Health Organization, 1998, p. 305 e 
331).  
85 COSTA, Sidney Alves. Aspectos vitimológicos dos crimes contra o meio ambiente. In Livro de 
Estudos Jurídicos. Organizado por James Tubenchlak e Ricardo Silva de Bustamante. Rio de Janeiro : 
Instituto de Estudos Jurídicos, 1991, p. 390. 
86 RAÚL CERVINI, a respeito das formas mais graves de criminalidade, registra que: “(...) hoy resulta 
evidente y por todos admitido que existe un enorme porcentaje de graves delitos que quedan fuera del 
sistema penal, pero esa realidad fue asumida muy lentamente y gracias al aporte de muchos. 
Normalmente se dice que fue el norteamericano EDWIN SUTHERLAND quien en 1943, em su 
célebre obra ‘El Delito de Cuello Branco’ dio el aporte más significativo señalando su existencia. Em 
los hechos, cuatro años antes su compatriota ANDREW HURGE con otras palabras y com menos 
énfasis ya hacía referencia al mismo fenômeno.” (GOMES, Luiz Flávio; CERVINI, Raúl. Crime 
organizado. Enfoques criminológico, jurídico (Lei 9.034/95) e político criminal. São Paulo : Revista 
dos Tribunais, 1995, p. 183). 
87 “Desde a década de vinte, que já eram conhecidas, nos Estados Unidos da América, as expressões 
blue collar e white collar, que serviam para diferenciar, respectivamente, os trabalhadores que 
realizavam serviços manuais, daqueles que não os realizavam. A nomeclatura blue collar relacionava-
se com os macacões azuis usados pelos operários, enquanto que a nomeclatura  white collar dizia 
respeito aos colarinhos brancos das camisas dos empresários e burocratas. Lançando mão dessa 
metonímia, Edwin Sutherland, em 1939, propõe uma distinção entre os delitos cometidos pelas classes 
menos favorecidas da sociedade e aqueles perpetrados pelos homens de negócios, chegando, 
finalmente, em 1949, ao conceito de white collar crime, que serve para designar os crimes cometidos 
‘por uma pessoa respeitável e de elevada condição social no curso de sua ocupação’. ” (SILVA. Ivan 
Firmino Santiago. Responsabilidade penal da pessoa jurídica e um esboço de sistematização do direito 
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No intuito de promover a defesa do meio ambiente como desafio a 

contrapor-se à eventual tentação ao isolamento dos países pós-industriais, embora as 

normas puramente administrativas ou relativas à responsabilidade civil possam 

apresentar resultados incisivos, especialistas de mais de 30 (trinta) países na 

Conferência das Nações Unidas sobre Direito Penal e Proteção de Meio Ambiente, 

realizada em setembro de 1989, na cidade de Hamburg, na Alemanha, opinaram no 

sentido de que a lei penal, em sua interação com disposições administrativas e civis, 

continua sendo um elemento indispensável de proteção ambiental, tendo prevalecido 

esse posicionamento.  

A ineficácia dos mecanismos jurídicos, destinados ao controle das atividades 

causadoras de degradação ambiental frente a situações, tais como, a desertificação de 

grandes regiões desmatadas; a transformação de rios importantes em corredores de 

esgoto a céu aberto; as chuvas ácidas, resultantes da poluição do ar, que provocam a 

destruição da vegetação natural e a contaminação das águas; o uso excessivo de 

agrotóxicos, contaminando alimentos e a escassez de água potável, indica a 

necessidade da tutela penal do meio ambiente.88    

 

 

1.3.1. As origens do direito penal ambiental  

 

A exploração indiscriminada dos recursos naturais pelo homem e a 

conseqüente destruição do meio ambiente, como registra BERND SCHÜNEMANN, não 

são criações da sociedade industrial, para tanto, basta recordar a devastação praticada 

pelos países do mediterrâneo durante a antiguidade e o processo de submissão e 

_______________ 
punivito. Disponível em : <http://www.puc-
rio.br/sobrepuc/depto/direito/revista/online/rev16_ivanf.html>. Acesso em: 23 de agosto de 2003).  
88 SÍCOLI, José Carlos Meloni. A tutela penal do meio ambiente. In Revista de Direito Ambiental, nº 
9, ano 3, jan.-mar., São Paulo : Revista dos Tribunais, 1998, p. 131. 
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extinção cultural da América pré-colombiana, caracterizada segundo a perspectiva 

européia como “conquista”.89  

O desenvolvimento global, a magnitude da demanda por matérias primas, a 

produção de detritos, a queda na qualidade de vida dos habitantes e o potencial 

destrutivo da civilização e suas dimensões trouxeram para a política criminal 

moderna a preocupação com a conservação das bases de subsistência da humanidade. 

Em razão disso, como já referido, formou-se um consenso internacional 

sobre a necessidade de utilização de todos os instrumentos jurídicos disponíveis para 

a proteção do meio ambiente, à medida que, sem as bases de subsistência, “no podrá 

existir más la sociedad humana y, por ende, tampoco el Derecho”.90 

O direito penal, por sua vez, em razão da necessidade de proteger as 

condições de subsistência para as futuras gerações, outorgou à proteção do meio 

ambiente “el lugar central” na ordem dos bens jurídicos91, cumprindo, assim, sua 

fundamental função de segurança jurídica (dos bens jurídicos individuais e coletivos 

de todos os habitantes).92  

Assim é que, na tutela penal dos bens jurídicos de todos os habitantes, o 

direito deve buscar neutralizar as ameaças, tendo a pena efeito repressivo (com a 

imposição da sanção) e preventivo (ocupando-se com uma futura infração potencial). 

  No direito penal ambiental, a pena é o meio juridicamente instituído pelo qual 

o Estado busca promover a defesa social contra as agressões ao meio ambiente (bem 

jurídico fundamental) que a lei penal define como crime. A pena ambiental atua 

psicologicamente sobre a coletividade (coação psicológica) e possui efeito preventivo 

especial, à medida que busca coibir a prática de novos crimes ambientais e efeito 

_____________ 
89 SCHÜNEMANN, Bernd. Sobre la dogmática y la política criminal del derecho Penal del medio 
ambiente. In Libro Homenaje a José Rafael Mendoza Troconis. Caracas : Universidad Central de 
Venezuela Faculdad de Ciencias Jurídicas y Políticas, 1998, p. 347.  
90 SCHÜNEMANN, Bernd. Sobre la dogmática y la política criminal del derecho Penal del medio 
ambiente. In Libro Homenaje a José Rafael Mendoza Troconis. Op. cit., p. 348. 
91 Idem. Ibidem, p. 348. 
92 ZAFFARONI, Eugenio Raúl; BATISTA, Nilo. Direito Penal Brasileiro – I, 2ª ed, Rio de Janeiro : 
Revan, 2003, p. 110. 
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repressivo, uma vez que a aplicação ou execução da sanção imposta pela lei penal 

traz consigo sofrimento àquele que pratica o crime ambiental, o qual será reprimido e 

privado do exercício de certos direitos pelo ordenamento jurídico penal. 93  

 

1.3.2. Características do direito penal ambiental  

 

Diante desse quadro, o direito penal ambiental moderno pode ser entendido 

como resposta às complexidades e situações de perigo da vida moderna. Caracteriza-

se pelos seguintes traços: a) é resultado de uma política criminal com tendência para 

criminalizar as ações ou omissões lesivas ao meio ambiente; b) é fruto da atual 

inclinação do legislador em proteger bens jurídicos supra-individuais, dentre os quais 

se insere o meio ambiente; c) é construído utilizando a técnica dos chamados delitos 

de perigo, uma vez que nos crimes contra o meio ambiente os bens jurídicos 

protegidos se aproximam mais do perigo (no delito de perigo, reprime-se para evitar o 

dano, bastando a mera conduta lesiva ao meio ambiente, independentemente da 

produção do resultado, tem caráter intimidativo e, ainda, educativo) do que do dano 

(no delito de dano,  exige-se, para sua configuração, o resultado efetivo do dano ao 

meio ambiente) e também a técnica das normas penais em branco, que admite, na 

defesa do meio ambiente, a complementação da lei penal em branco mediante ato 

administrativo, no intuito de, adotando medida mais eficaz e rápida, se evitar o dano 

ambiental. 

Nessa tarefa de mitigar ou, pelo menos, limitar a violência ao meio ambiente 

por meio do sistema penal, com inspiração na síntese de ZAFFARONI, constituem 

imperativos categóricos básicos para o legislador ou intérprete das normas penais 

ambientais as seguintes linhas de ação: a) negação da validade de toda tipificação 

legal que importe no desconhecimento do princípio nullum crimen sine conducta, na 

configuração de delitos ambientais; b) negação da validade de toda tipificação legal 

_____________ 
93 BRUNO, Aníbal. Direito Penal I: Parte Geral: Pena e medida de segurança. 2ª ed. São Paulo : 
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irracional, ou seja, contrária ao princípio republicano de racionalidade dos atos de 

governo, por conter condutas que não importem em risco concreto ou lesão a nenhum 

dos bens jurídicos reconhecidos pela ordem normativa suprema 94; c) negação da 

operatividade de todo preceito incriminador de condutas lesivas ao meio ambiente 

que não sejam concretamente ou potencialmente ameaçadoras ou lesivas ao bem 

jurídico protegido (meio ambiente), no caso especificamente considerado 95 ; d) 

reconhecimento da operatividade de preceitos permissivos, utilizando-se uma 

hermenêutica flexível à realidade social e econômica; e) redução da culpabilidade 

pelo injusto a seus limites estritos, por meio de uma análise da co-culpabilidade 

social, que permita identificar a real capacidade de compreensão do injusto e a efetiva 

possibilidade de autodeterminação para atuar conforme aquela compreensão; f) 

rechaço de toda manifestação de coerção penal contrária à dignidade do 

homem/sociedade, quer em sua formulação, quer em sua materialização.96 

Tais linhas básicas devem ser percorridas a fim de que o direito penal 

ambiental preserve sua legitimidade e não se converta em ferramenta de opressão, em 

_______________ 
Forense, 1966, p. 25-26, 45-50.  
94 Ensina JESCHECK que o princípio do Estado de Direito é outro pilar da Política Criminal, que rege 
toda a atividade do Estado, tendo um conceito formal e outro material. No sentido formal, impõe a 
incidência sobre o direito penal de todos os elementos do princípio do Estado de Direito necessários 
para garantir a segurança jurídica, devendo existir regras para se evitar abusos na esfera de liberdade 
dos cidadãos. No sentido material, o princípio do Estado de Direito determina como deve configurar-se 
o direito penal para que corresponda ao ideal de um Estado justo, para tanto, possuindo como ponto de 
partida, a proteção da dignidade humana como norma fundamental de todo o sistema de valores. 
(JESCHECK, Hans-Heinrich. Tratado de Derecho Penal. Traducción y adiciones de Derecho español 
por S. Mir Puig y Muñoz Conde. vol. I. Barcelona : Bosch, 1981, p. 33-34).  
95 As ações ou omissões que afetam infimamente a um bem jurídico-penal devem ser consideradas 
como atípicas, conforme o princípio da insignificância formulado por CLAUS ROXIN, que faz referência 
ao princípio do direito romano de minimis non curat pretor (os juízes não foram feitos para julgar 
questões bagatelas)  (ROXIN, Claus. Problemas fundamentais de direito penal. 3ª ed. Trad. Ana Paula 
dos Santos Luís Natscheradetz. Lisboa : Vega, 1998, p. 224-225).    
96 É a partir do cristianismo que se forma o conceito de pessoa jurídica como categoria espiritual, 
provida de valor em si mesma, um ser de fins absolutos, possuidor de direitos fundamentais e, assim, 
de dignidade. A Constituição Federal de 1988 erigiu a dignidade da pessoa humana à categoria de 
valor fundamentador do sistema de direitos fundamentais (artigo 1º, inciso III, da Constituição de 
1988). Assim, a lei que violar a dignidade da pessoa humana deve ser reputada inconstitucional, tendo 
esse princípio supremo força normativa difundida por toda a ordem jurídica, constituindo alicerce para 
os demais princípios penais fundamentais. (PRADO, Luiz Regis. Curso de Direito Penal Brasileiro: 
Parte Geral. vol. I. 3ª ed. São Paulo : Revista dos Tribunais, 2002, p. 114).   
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realidades marcadas pela concentração do poder político e econômico em poucas 

mãos, transformado em um controle social privado de toda virtude consensual. 

 

1.3.2.1. A estrutura do delito ambiental  

 

O tipo de injusto ambiental apresenta todas as circunstâncias ou elementos 

que fundamentam o injusto específico de uma figura delitiva.97 A conduta que o 

realiza é ilícita para qual o direito penal prevê uma pena98, salvo a ocorrência de uma 

causa de justificação. 

O tipo penal (Tatbestand), para EUGENIO RAÚL ZAFFARONI e JOSÉ HENRIQUE 

PIERANGELI, pode ser definido como sendo “um instrumento legal, logicamente 

necessário e de natureza predominantemente descritiva, que tem por função a 

individualização de condutas humanas penalmente relevantes (por estarem 

penalmente proibidas)”.99 

_____________ 
97 Quanto à sua estrutura lógica, a norma jurídico-penal ambiental é direcionada a todos os cidadãos 
genericamente considerados, por meio de mandados (imperativos positivos) ou proibições (imperativo 
negativo) previamente formulados, tendo a natureza de proposição imperativa, já que a lei penal não 
contém uma vedação indireta, na qual o comportamento humano é descrito como pressuposto da 
conseqüência jurídica. (PRADO, Luiz Regis. Curso de Direito Penal Brasileiro: Parte Geral. Op. cit., 
p. 142-143). 
98 “Forse l’aver rilevato il carattere eccezionale della lex tra le fonti del diritto privato romano può 
contribuire almeno in parte all’intelligenza di un punto della teoria delle fonti che è fra i più disputati e 
di cui le varie soluzioni proposte non riescono ad appagare completamente. È la famosa la distinzione 
delle leggi in imperfectae, minus quam perfectae e perfectae, posta explicitamente in un único texto 
lacunoso di Ulpiano e limitatamente alle leges imperfectae accennata da Macrobio. Si può dire che 
regni l’accordo per quanto riguarda i caratteri distintivi di queste tre categorie: perfectae sono le leggi 
che, vietando un determinato atto, lo dichiarano nullo qualora venga compiuto; minus quam perfectae 
quelle che comminano una pena al trasgressore ma non dichiarano nullo l’atto; imperfectae quelle che 
non comminano nessuna sanzione. Un quarto membro, le leges plus quam perfectae, che, oltre al 
dichiarare l’atto nullo, irrogano anche una pena, non ha nelle fonti basi sicure. Ma è assai controverso 
quali leggi siano da assegnarsi alle singole categorie; più controverso ancora è il nocciolo della 
questione, ossia il modo com cui spiegare questa distinzione caratteristica. Si ritiene a ragione che la 
tripartizione rappresenti – in generale – tre fasi di uno sviluppo progressivo: la lex imperfecta 
rappresenta il tipo più antico, la minus quam perfecta uno stadio di transizione, la perfecta il punto 
d’arrivo dell’evoluzione.” (ROTONDI, Giovanni. Scritti Giuridici, Studi sulla Storia delle Fonti e sul 
Diritto Pubblico Romano,  vol. I, Milão : Ulrico Hoepli, 1922, p. 36-37).          
99 ZAFFARONI, Eugenio Raúl; PIERANGELI, José Henrique. Manual de Direito Penal Brasileiro. 
Parte Geral. 5ª ed. São Paulo : Revista dos Tribunais, 2004, p. 421. 
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Conforme destaca REINHART MAURACH, “delito es aquello que el derecho 

vigente há definido como tal” (conceito formal de delito), partindo o conceito 

material de delito da indagação sobre o que se pode proibir no ordenamento jurídico e 

social, buscando a fundamentação da justificação da pena imposta pelo Estado.100  

Para o autor, o conceito formal e o conceito material do delito cumprem 

funções completamente distintas. Enquanto o conceito formal de delito descreve a 

extensão concreta da zona penal e é, por isto, determinante para a função de garantia 

da lei penal, o conceito material representa a concepção da comunidade sobre aquilo 

que pode ser proibido mediante uma ameaça de apenação, sendo um importante 

instrumento de política-criminal.101  

O conceito formal e o material do tipo representam o vínculo entre a 

política-criminal, a dogmática jurídico-penal e a criminologia.102 

Segundo MAURACH, o dano social da conduta é utilizado para se assimilar o 

conceito material de delito, sendo consideradas socialmente danosas as condutas que 

eliminam ou afetam de forma inaceitável a capacidade de manter a estabilidade e 

funcionalidade da vida social. Aplicando-se as normas penais tão-somente quando 

essenciais à proteção da coletividade, ou a interesses vitais do indivíduo.103 

_____________ 
100 MAURACH, Reinhart. Derecho penal. Parte general. Teoría del derecho penal y estructura del 
hecho punible. Buenos Aires : Astrea, 1994, p. 212-213.  
101 MAURACH, Reinhart. Derecho penal. Parte general. Teoría del derecho penal y estructura del 
hecho punible. Op. cit., p. 213.   
102 “Criminologia, Política Criminal e Direito Penal representam três importantes momentos da ciência 
penal integral: o explicativo-empírico (Criminologia), o decisional (Política Criminal) e o normativo 
(Direito Penal). A estes poderíamos agregar mais dois: o instrumental (Direito Processual Penal) e o 
executivo (Direito de Execução Penal). Saber empírico e saber normativo não podem seguir seus 
caminhos distanciados. Quem, nos dias atuais, estuda um fenômeno criminal qualquer enfocando-o 
exclusivamente sob um só ângulo não pode nunca ter a percepção completa do problema e da 
realidade. (...) A missão renovada da dogmática consistiria, assim, em interpretar e sistematizar o 
direito positivo levando em conta inclusive, até onde o ius positum permite, as postulações político-
criminais. Havendo conflito insuperável entre estas postulações e o direito vigente, é fundamental, para 
não dizer que constitui obrigação impostergável, que o dogmático exerça seu papel crítico, visando a 
reforma do conjunto normativo.” (GOMES, Luiz Flávio; CERVINI, Raúl. Crime organizado. 
Enfoques criminológico, jurídico (Lei 9.034/95) e político criminal. São Paulo : Revista dos Tribunais, 
1995, p. 20-21) 
103 MAURACH, Reinhart. Derecho penal. Parte general. Teoría del derecho penal y estructura del 
hecho punible. Buenos Aires : Astrea, 1994, p. 215. 
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Nessa perspectiva, o conceito de delito, frente às mudanças sociais e 

culturais, sofre adaptações, ora descriminalizando condutas, ora criminalizando 

condutas, como se verifica com o recrudescimento dos crimes em matéria econômica 

e ambiental.104 

A respeito, JOSÉ FRANCISCO DE FARIA COSTA105 assinala que o direito penal, 

tal como qualquer outro ramo do “multiversum jurídico” nunca deixou de se 

transformar, assim como, ao longo dos tempos, os conceitos sofrem alterações, não 

permanecendo estáticos os modos de perspectivar e de compreender o direito penal. 

Para o autor, a descriminalização e a criminalização de condutas espelha o 

que a comunidade considera se deve ou não ser jurídico-penalmente relevante, 

dualidade do ordenamento jurídico-penal que se encontra indissoluvelmente ligada a 

momentos históricos bem determinados, uma vez que elementos explicativos 

relativos ao passado não são adequados para outras realidades e, ainda, à própria 

noção de bem juridico-penal.   

 CLÁUDIO BRANDÃO, em relação aos elementos do tipo penal (modelo legal 

ou descrição do comportamento proibido), destaca que todo tipo penal compreende 

tanto elementos objetivos (referentes ao aspecto material do fato) como subjetivos 

(concernentes ao estado anímico ou psicológico do agente que pratica o delito). 106 

_____________ 
104 EUGENIO RAÚL ZAFFARONI e JOSÉ HENRIQUE PIERANGELI destacam que as objeções às tendências 
de descriminalização (é a renúncia de agir em um conflito pela via do sistema penal), despenalização 
(é o ato de degradar a pena de um delito, sem descriminalizá-lo, possibilitando a aplicação das 
alternativas às penas privativas de liberdade – prisão de fim-de-semana, multa, prestação de serviços à 
comunidade, multa reparatória, semidetenção, prisão domiciliar etc), diversificação (é a possibilidade 
de que o processo penal seja suspenso em certo momento e a solução ao conflito alcançada de forma 
não punitiva) e intervenção mínima (é uma tendência político-criminal que requer a redução ao 
mínimo da solução punitiva nos conflitos sociais) , no sentido de que as mesmas implicariam na troca 
do controle institucional pelo controle difuso na sociedade, o que levaria a uma “extensão” da prisão 
para toda a sociedade, não se dirigem às tendências em si mesmas,  “mas às mudanças estruturais que 
podem ocorrer nas sociedades centrais, e que em nada afetam o juízo que possam merecer do ponto de 
vista de nossas sociedades periféricas”.  (ZAFFARONI, Eugenio Raúl; PIERANGELI, José Henrique. 
Manual de Direito Penal Brasileiro. Parte Geral. 5ª ed. São Paulo : Revista dos Tribunais, 2004, p. 
340-341).    
105 COSTA, José Franciso de Faria. O Perigo em Direito Penal. Coimbra : Coimbra, 1992, p. 178-184. 
106 BRANDÃO, Cláudio. Teoria jurídica do crime. 1ª ed. Rio de Janeiro : Forense, 2001, p. 64-66.  
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Na avaliação do autor, os elementos objetivos do tipo penal são facilmente 

visualizáveis, porque o tipo penal é um modelo de conduta, e o núcleo do tipo penal é 

um verbo, que é conceitualmente identificado com a ação. Além da ação, tudo o que 

se concretizar no mundo exterior é elemento objetivo (são os elementos que se 

referem à materialidade da infração penal, no que diz respeito à forma de execução, 

tempo, lugar etc). Já os elementos subjetivos, que também se encontram presentes em 

todos os tipos, referem-se à consciência e à vontade daquele que pratica a infração 

penal (são os elementos que se referem ao fim colimado pelo agente, à sua intenção, 

ao intuito que o encoraja na execução do fato etc).  

A distinção entre os elementos objetivos do tipo e os subjetivos sustenta-se 

sobre princípios distintos. Enquanto ao tipo objetivo pertencem todas as 

características do delito que se concretizam no mundo exterior, ao tipo subjetivo 

pertencem todos os elementos psíquicos ou outros da conduta interna do agente, 

podendo o elemento subjetivo do tipo apresentar-se a título de dolo ou culpa.  

A vontade de realização dos elementos objetivos do tipo penal (ação típica) é 

definida pelo direito penal como dolo107. Quando o tipo penal, ainda que previsto, 

não é desejado por aquele que o pratica, mas ocorre em virtude de negligência 

(refere-se à prática de ato sem tomar as precauções adequadas, por descuido, incúria, 

desleixo etc), de imprudência (refere-se à prática de ato perigoso) ou de imperícia 

(refere-se à prática de ato por agente que não possui aptidão técnica, teórica ou 

prática), ou por inobservância de leis, regulamentos, ordens ou disciplinas, o 

elemento psíquico (subjetivo) do crime apresenta-se como culpa.108  

_____________ 
107 Segundo a doutrina causalista clássica, o dolo era concebido como dolus malus e possuía os 
seguintes aspectos: a) o conhecimento e a vontade de praticar os fatos e b) a consciência da 
antijuridicidade/ilicitude dos fatos praticados (conhecimento do direito). Na atualidade, graças a teoria 
finalista, o dolo possui um conceito mais restrito, que não inclui a consciência da antijuridicidade dos 
fatos praticados, bastando àquele que praticar o ato “querer la realización de la situación objetiva 
descrita por el tipo del injusto (...) que se entiende como << dolo natural>>”. (PUIG, Santiago Mir. 
Derecho Penal. Parte General. 5ª ed. Tecfoto : Barcelona, 1998, p. 239-240).    
108 BETTIOL, Giuseppe. Direito Penal. Trad. e notas de Paulo José da Costa Júnior e Alberto Silva 
Franco. Vol. I. São Paulo : Revista dos Tribunais, 1966, p. 112- 113. 
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Na tentativa de explicar o dolo, durante muitos anos, a teoria da vontade 

(doutrina clássica do dolo) sustentou que a essência do dolo residia na vontade de 

realizar o ato, que se projeta além do mero movimento corpóreo e inclui a própria 

realização do resultado. E, assim, reconheu o dolo sempre que o agente possuísse a 

intenção de produzir um resultado. 109  

Já a teoria da representação, criada por FRANZ VON LISZT, defendeu que o 

dolo se configura com a simples previsão do resultado, bastando para a sua 

configuração o elemento intelectivo – a consciência – porque é ela que possibilita a 

representação mental do resultado.  

As críticas feitas à teoria da representação por ERNST VON BELING, há mais 

de meio século, fizeram surgir a teoria do consentimento, que não considera a mera 

representação suficiente para a configuração do dolo. Para a teoria do consentimento, 

o dolo compreende a análise da atitude do agente frente à representação, ou seja, 

“além da representação o sujeito deverá prestar um consentimento para a realização 

do resultado, mostrando uma atitude de indiferença frente sua configuração”.110  

No direito penal brasileiro, o conceito de dolo e de culpa encontra-se 

expressamente previsto no artigo 18, incisos I (dolo) e II (culpa), do Código Penal em 

vigor. O tipo penal doloso é aquele em que o agente desejou o resultado ou assumiu o 

risco de produzi-lo, e o tipo penal culposo é aquele em que o agente deu causa ao 

resultado por imprudência, negligência ou imperícia.   

O Código Penal Brasileito adota a teoria finalista da ação penal, que teve o 

mérito de deslocar o dolo e a culpa da culpabilidade (juízo de reprovação ou de 

repreensão do agente que praticou o ilícito) para a ação, podendo-se afirmar que o 

dolo e a culpa encontram-se presentes no tipo, já que o tipo penal é a descrição da 

ação. Para a teoria clássica, o dolo e a culpa integram a culpabilidade.  

_____________ 
109 ZAFFARONI, Eugenio Raúl; PIERANGELI, José Henrique. Manual de Direito Penal Brasileiro. 
Parte Geral. 5ª ed. São Paulo : Revista dos Tribunais, 2004, p. 458. 
110 BRANDÃO, Cláudio. Teoria jurídica do crime. 1ª ed. Rio de Janeiro : Forense, 2001, p. 68-69. 
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 No entanto, além dos elementos objetivos e subjetivos, alguns tipos penais 

possuem os chamados elementos normativos, que são aqueles para cuja compreensão 

o intérprete não pode se limitar a conhecer ou desenvolver uma atividade meramente 

cognitiva, mas deve realizar uma atividade valorativa caso a caso, mediante juízo de 

valor da situação de fato.111  

Com relação aos elementos normativos, CLÁUDIO BRANDÃO acrescenta que:  

“os elementos normativos do tipo fazem prova de que o tipo não é isento de juízo de 

valor, como queria Beling, e conduzem ao entendimento que a tipicidade, por ser 

portadora de uma valoração inicial, conduz à antijuridicidade, sendo o meio através 

do qual ela pode ser conhecida, sua ratio cognoscendi”.112 

Os elementos normativos, portanto, aludem a uma realidade determinada por 

uma norma jurídica ou social que remete o intérprete ou aplicador da norma penal a 

uma valoração jurídica ou social.113  

A título de exemplificação dos elementos objetivos, subjetivos e normativos 

do tipo, o artigo 45 da Lei nº 9.605/98 (Lei dos Crimes Ambientais), que prevê: “Art. 

45. Cortar ou transformar em carvão madeira de lei, assim classificada por ato do 

Poder Público, para fins industriais, energéticos ou para qualquer outra exploração, 

econômica ou não, em desacordo com as determinações legais: Pena – reclusão, de 

um a dois anos, e multa”.  

O elemento objetivo é o núcleo do tipo penal: os verbos cortar ou 

transformar que indicam a forma pela qual a conduta se realiza no mundo exterior. 

Em relação aos elementos subjetivos, sabendo que a inteção de concretizar o 

ilícito está presente no tipo penal, então, é elemento subjetivo: a vontade de cortar ou 

transformar, também sendo elemento subjetivo do tipo o fim industrial, energético ou 

de exploração econômica, que também fazem parte da conduta interna do agente. 

_____________ 
111 LUISI, Luiz. O tipo penal e a teoria finalista da ação e a nova legislação penal. Porto Alegre : 
Safe, 1987, p. 57. 
112 BRANDÃO, Cláudio. Teoria jurídica do crime. 1ª ed. Rio de Janeiro : Forense, 2001, p. 66. 
113 PUIG, Santiago Mir. Derecho Penal. Parte General. 5ª ed. Tecfoto : Barcelona, 1998, p. 210-211. 
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Quanto ao último elemento, SIRVINSKAS observa que a grande parte dos 

tipos penais ambientais exige um elemento normativo, que remete o intérprete a um 

juízo de valor, uma vez que o significado do elemento normativo não está 

expresso. 114 A conduta praticada pode vir a deixar de ser crime se o tipo penal 

dispuser que o ilícito penal não ocorre quando o agente previamente apresentar a 

permissão, licença ou autorização da autoridade competente115 para, por exemplo, 

“matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em 

rota migratória”; “exportar para o exterior peles e couros de anfíbios e répteis em 

bruto”; “introduzir espécime animal no País” ou “cortar árvores em floresta 

considerada de preservação permanente” (respectivamente, artigos 29, 30, 31 e 39 da 

Lei nº 9.605/98). Também é crime extrair de florestas de domínio público ou 

consideradas de preservação permanente, sem prévia autorização, pedra, areia, cal ou 

qualquer espécie de minerais (artigo 44, da Lei nº 9.605/98). É crime comercializar 

motosserra ou utilizá-la em florestas e nas demais formas de vegetação, sem licença 

ou registro da autoridade competente (artigo 51, da Lei nº 9.605/98).116  

Os tipos dolosos podem ser, ainda, entendidos como tipos dolosos diretos ou 

determinados, quando o agente desejou o resultado (dolo direto) ou tipos dolosos 

indiretos ou ideterminados, quando o agente assumiu o risco de produzir o resultado 

(artigo 18, inciso I, do Código Penal Brasileiro). O tipo penal culposo é aquele em 

que o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. 

Alguns tipos penais somente se consumam se praticados dolosamente, ou seja, se 

aquele que pratica a conduta tinha a vontade e a consciência de querer praticar o 

delito. 

No direito penal brasileiro, a regra é que apenas se pune um crime se ele for 

doloso; havendo a necessidade de expressa previsão legal para que exista a punição 

_____________ 
114  SIRVINSKAS, Luís Paulo. Tutela penal do meio ambiente: crimes contra o meio ambiente 
previstos na Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. In Revista Jurídica, ano 47, setembro, nº 263, 
São Paulo : Limitada, 1999, p. 34-35. 
115 A licença ou autorização da autoridade competente viciada ou equivocada não exclui a prática de 
crime ambiental. 
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por culpa, que possui caráter excepcional117 (artigo 18, parágrafo único, do Código 

Penal).  Todos os tipos penais da Lei nº 9.605/98 são praticados a título de dolo118, 

exceto quando a lei, expressamente, admitir a modalidade culposa.119  

Como exemplo de crime que admite a modalidade culposa o parágrafo único 

do artigo 38 da Lei nº 9.605/98 assim dispõe: “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. Parágrafo único. Se o crime for culposo, a pena 

será reduzida à metade”. Também exibem tipos culposos o artigo 40, § 3º; o artigo 

41, parágrafo único; o artigo 49, parágrafo único; o artigo 54, § 1º; artigo 56, § 3º; o 

artigo 62, parágrafo único; o artigo 67, parágrafo único e o artigo 68, parágrafo 

único.120  

_______________ 
116 Da mesma forma ocorre com os crimes previstos nos artigos 52, 55, 56 e 60 da Lei nº 9.605/98. 
117 BETTIOL, Giuseppe. Direito Penal. Trad. e notas de Paulo José da Costa Júnior e Alberto Silva 
Franco. Vol. I. São Paulo : Revista dos Tribunais, 1966, p. 112- 113. 
118 Além da estrutura típica dolosa e culposa, há também o tipo omissivo. (PRADO, Luiz Regis. 
Direito penal ambiental: problemas fundamentais. São Paulo : Revista dos Tribunais, 1992, p. 78). 
119  SIRVINSKAS, Luís Paulo. Tutela penal do meio ambiente: crimes contra o meio ambiente 
previstos na Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. In Revista Jurídica, ano 47, setembro, nº 263, 
São Paulo : Limitada, 1999, p. 34. 
120 “Art. 40. Causar dano direto ou indireto às Unidades de Conservação e às áreas de que trata o art. 
27 do Decreto nº 99.274, de 6 de junho de 1990, independentemente de sua localização: Pena - 
reclusão, de um a cinco anos. (...) § 3º Se o crime for culposo, a pena será reduzida à metade. (...) Art. 
41. Provocar incêndio em mata ou floresta: Pena - reclusão, de dois a quatro anos, e multa. Parágrafo 
único. Se o crime é culposo, a pena é de detenção de seis meses a um ano, e multa. (...) Art. 49. 
Destruir, danificar, lesar ou maltratar, por qualquer modo ou meio, plantas de ornamentação de 
logradouros públicos ou em propriedade privada alheia: Pena - detenção, de três meses a um ano, ou 
multa, ou ambas as penas cumulativamente. Parágrafo único. No crime culposo, a pena é de um a seis 
meses, ou multa. (...) 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. (...) Art. 56. Produzir, processar, embalar, 
importar, exportar, comercializar, fornecer, transportar, armazenar, guardar, ter em depósito ou usar 
produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente, em desacordo 
com as exigências estabelecidas em leis ou nos seus regulamentos: Pena - reclusão, de um a quatro 
anos, e multa.(...) § 3º Se o crime é culposo: Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa. (...) Art. 
62. Destruir, inutilizar ou deteriorar: I - bem especialmente protegido por lei, ato administrativo ou 
decisão judicial; II - arquivo, registro, museu, biblioteca, pinacoteca, instalação científica ou similar 
protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial: Pena - reclusão, de um a três anos, e multa. 
Parágrafo único. Se o crime for culposo, a pena é de seis meses a um ano de detenção, sem prejuízo da 
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Sobre a previsão de tipos penais culposos pela Lei nº 9.605/98 (Lei 

Ambiental), NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO esclarece que ela atende, de 

forma mais efetiva, a finalidade da norma penal ambiental que consiste em tutelar de 

forma plena os valores relacionados com a preservação do meio ambiente, o que 

encontra-se em sintonia com o disposto no artigo 225, caput, da Constituição Federal 

de 1988, que impõe a todos o dever de preservar o meio ambiente. Desse modo, 

sustenta o autor que “a inobservância desse dever de cuidado, em razão de 

negligência, imprudência ou imperícia, há de repercutir, assim, na órbita penal”.121  

Esse, portanto, parece ser o entendimento mais acertado, posto que a 

ausência de forma culposa, nos tipos ambientais prejudicaria a eficácia normativa que 

se buscasse imprimir na proteção do meio ambiente, contrariando os princípios e 

aspectos de prevenção.   

A respeito do bem jurídico protegido pelo direito penal, assevera BETTIOL 

que esse se encontra intimamente ligado às concepções ético-políticas dominantes, 

vindo a ter significado diverso e conteúdo diverso com a mudança do tempo e do 

ambiente.122  

Segundo a famosa frase de BINDING, o direito penal tem caráter 

fragmentário, já que não outorga proteção à totalidade dos bens jurídicos, protegendo 

apenas aqueles mais fundamentais.123 Assim, o direito penal cuida não de todos os 

_______________ 
multa. (...) Art. 67. Conceder o funcionário público licença, autorização ou permissão em desacordo 
com as normas ambientais, para as atividades, obras ou serviços cuja realização depende de ato 
autorizativo do Poder Público: Pena - detenção, de um a três anos, e multa. Parágrafo único. Se o crime 
é culposo, a pena é de três meses a um ano de detenção, sem prejuízo da multa. (...) Art. 68. 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. Parágrafo único. Se o crime é culposo, a pena é 
de três meses a um ano, sem prejuízo da multa.”(Lei nº 9.605/98). 
121 COSTA NETO, Nicolao Dino de Castro e ; BELLO FILHO, Ney de Barros; COSTA, Flávio Dino 
de Castro e. Crimes e infrações administrativas ambientais. Comentários à Lei nº 9.605/98. 2ª ed. 
Brasília : Brasília Jurídica, 2001, p. 173. 
122 BETTIOL, Giuseppe. Direito Penal. Trad. e notas de Paulo José da Costa Júnior e Alberto Silva 
Franco. Vol. I. São Paulo : Revista dos Tribunais, 1966, p. 192- 199. 
123  JESCHECK, Hans-Heinrich. Tratado de Derecho Penal. Traducción y adiciones de Derecho 
español por S. Mir Puig y Muñoz Conde. vol. I. Barcelona : Bosch, 1981, p. 72. A respeito do caráter 
fragmentário e subsidiário do direito penal, LUIZ FLÁVIO GOMES ensina que o direito penal não possui 
a missão de proteger todos os bens jurídicos considerados relevantes, diante de todos os ataques a esses 
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fatos ilícitos, mas apenas, daqueles que resistirem a uma complexa verificação: a) que 

estejam envolvidos bens mais fundamentais; b) que a conduta criminalizada provoque 

considerável abalo social; c) que não se encontrem disponíveis outros meios menos 

onerosos para o indivíduo; d) que os meios selecionados sejam adequados e 

eficazes.124  

O meio ambiente, portanto, representa bem jurídico fundamental protegido 

pelo direito penal. 

A natureza da infração penal ambiental encontra-se “diretamente vinculada 

ao caráter complexo e difuso dos problemas ambientais (v. g., emissão/imissão; 

efeitos contaminadores – acumulativos ou não)” o que pode, no entanto, dificultar a 

verificação da existência do nexo causal que coliga determinado dano ecológico à 

determinada conduta.125  

Acrescente-se, por último, que não se deve confundir tipo com tipicidade, 

por ser o tipo a fórmula que pertence à lei enquanto a tipicidade pertence à conduta. 

Tipo é a fórmula legal que diz “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” (artigo 54, da Lei nº 

9.605/98), tipicidade é a característica de adequação ao tipo que possui a conduta de 

uma pessoa que joga detritos em uma área causando poluição que provoque danos à 

saúde humana (está na realidade). A conduta da pessoa que poluiu o meio ambiente, 

_______________ 
bens, uma vez que, penalmente, a única proteção proporcional e admissível é a de natureza 
fragmentária e subsidiária (admitindo-se com isso que o direito penal é o último instrumento de que se 
deve valer para a proteção de bens jurídicos, já que o direito penal é a última ratio, desde que não 
exista outra forma de tutela mais adequada ou mais idônea – direito civil, administrativo etc). 
(GOMES, Luiz Flávio. Norma e bem jurídico no direito penal: normas penais primárias e 
secundárias, normas valorativas e imperativas, introdução ao princípio da ofensividade, lineamentos 
da teoria constitucional do fato punível, teoria do bem jurídico-penal, o bem jurídico protegido nas 
falsidades documentais. São Paulo : Revista dos Tribunais, 2002, p. 51-52).   
124 BIANCHINI, Alice. Pressupostos materiais mínimos da tutela penal. São Paulo : Revista dos 
Tribunais, 2002, p. 53. 
125 “(...) quando menos, razões várias impedem calcular, com suficiente exatidão,a relevância causal 
específica apresentada, por múltiplos agentes poluentes, na produção de uma única lesão do meio 
ambiente”. (PRADO, Luiz Regis. Direito penal ambiental: problemas fundamentais. São Paulo : 
Revista dos Tribunais, 1992, p. 71-72). 
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por apresentar a característica de tipicidade, é uma conduta que se diz típica. O juiz 

comprova a tipicidade comparando a conduta particular e concreta com a 

individualização típica, a fim de averiguar se se adequa ou não a ela. O processo 

mental é o juízo de tipicidade que o juiz realiza.126  

 

 

1.3.2.1.1. Crime de dano e de perigo aplicados ao direito penal ambiental 

 

O bem jurídico pode ser afetado de duas formas: dano ou lesão e perigo. 

Ocorre dano quando a relação de disponibilidade entre o sujeito e o ente foi 

efetivamente afetada, seja de forma permanente (como no caso do homicídio, artigo 

121 do Código Penal Brasileiro) ou temporária. Já na afetação do bem jurídico por 

perigo, a tipicidade requer apenas que essa relação tenha sido posta em perigo. Essas 

formas de afetação repercutem na classificação dos tipos penais em tipos ou crimes 

de dano e de perigo.127  

Em relação aos tipos de perigo ZAFFARONI e PIERANGELI alertam que128: “os 

tipos de perigo têm acarretado sérios problemas interpretativos (...) para começar, um 

dos mais árduos é a forma de determinar o perigo, concluindo-se hoje que somente 

pode ser valorado ex-ante, isto é, do ponto de vista de um observador situado no 

momento da realização da conduta, e não ex-post, isto é, no momento de julgá-la (...) 

o perigo surge sempre de uma incerteza, e, posteriormente à conduta, geralmente já 

não há incerteza”.  

Segundo os autores, não há que se falar tipos de perigo concreto (verdadeiro 

perigo) e perigo abstrato (uma simples possibilidade), sendo essa classificação 

insustentável, à medida que com ela “o chamado perigo abstrato seria um ‘perigo de 

_____________ 
126 ZAFFARONI, Eugenio Raúl; PIERANGELI, José Henrique. Manual de Direito Penal Brasileiro. 
Parte Geral. 5ª ed. São Paulo : Revista dos Tribunais, 2004, p. 423. 
127 ZAFFARONI, Eugenio Raúl; PIERANGELI, José Henrique. Manual de Direito Penal Brasileiro. 
Parte Geral. Op. cit., p. 533. 
128 Idem. Ibidem, p. 533. 
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perigo’, o que, em caso de tentativa, acarretaria a conseqüência de requerer um 

‘perigo de perigo de perigo’”. Na verdade, existindo apenas tipos “em que se exige a 

prova efetiva do perigo submetido ao bem jurídico, enquanto noutros há uma 

inversão do ônus da prova, pois o perigo é presumido com a realização da conduta, 

até que o contrário não seja provado, circunstância cuja prova cabe ao resultado”.129 

PRADO, no entanto, analisando a estrutura do tipo de injusto ambiental, 

destaca que a doutrina majoritária tem consagrado principalmente para os tipos 

penais básicos, a forma de delito de perigo, especialmente de perigo abstrato, em 

detrimento do delito de lesão ou de resultado material, mediante um rígido processo 

de tipificação que leva em conta a relação entre bem protegido e conduta perigosa.130  

Os delitos de perigo concreto seriam aqueles no qual a exigência do perigo 

faz parte do tipo, integrando-o como elemento normativo, de modo que o delito só se 

consuma com a real ocorrência do perigo para o bem jurídico – é um delito de 

resultado de perigo. Já os delitos de perigo abstrato seriam aqueles nos quais o perigo 

constitui a ratio legis, ou seja, o motivo que inspirou o legislador a criar a figura 

delitiva – é um delito que se consume, mesmo que no caso concreto não se tenha 

verificado qualquer perigo para o bem jurídico tutelado, bastando a simples 

comprobação de uma atividade finalista.   

Para HELENO CLÁUDIO FRAGOSO, nos casos em que “a realização da conduta 

típica traz consigo real probabilidade de dano, de cuja verificação depende a 

existência do crime”, temos o crime de perigo concreto ou efetivo. Em outros casos, 

em que “a realização do tipo não traz perigo real nem dano ao bem jurídico tutelado”, 

temos o crime de perigo abstrato ou presumido. Nos crimes de perigo abstrato, a 

presunção do perigo não admite prova em contrário, bastando para a norma a prática 

do ato que se pressupõe perigoso.131 

_____________ 
129 Idem. Ibidem, p. 533. 
130 PRADO, Luiz Regis. Direito penal ambiental: problemas fundamentais. São Paulo : Revista dos 
Tribunais, 1992, p. 72-73. 
131  FRAGOSO, Heleno Cláudio. Lições de Direito Penal. Parte Geral.  15ª ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 1994, p. 170. 
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Ao tratar da distinção entre crime de dano e de perigo, HELENO CLÁUDIO 

FRAGOSO ensina que os conceitos de dano e de perigo não são puramente 

naturalísticos, sendo necessário, para se saber se o crime é de dano ou de perigo, por 

meio da interpretação, partir de um enquadramento normativo, em primeiro lugar, 

indagando-se qual o objeto da tutela jurídica e, em segundo lugar, esforçando-se por 

descobrir se a realização da conduta típica (não o acontecimento em concreto, mas o 

descrito pela norma penal) representa dano ou se deixa o bem inalterado. 132 

Exemplificando, aponta o autor que no crime de homicídio (artigo 121 do 

Código Penal em vigor) a conduta típica é “matar alguém”, resultado que traz dano 

ao bem jurídico tutelado (a vida humana), assim, sendo o homicídio crime de dano. Já 

o crime de perigo para a vida ou saúde de outrem (artigo 132 do Código Penal), cuja 

conduta típica consiste em “expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e 

iminente”, possui como objeto da tutela jurídica a vida humana e a incolumidade 

pessoal e a saúde, bens que são expostos a perigo direto e iminente pela realização da 

conduta típica, logo, sendo o tipo penal previsto, crime de perigo concreto. No crime 

de rixa (artigo 137 do Código Penal) em que se tutela a incolumidade pessoal, a 

conduta típica, contudo, não traz nenhum dano ou perido ao bem jurídico tutelado, o 

que caracteriza o crime de perigo presumido ou abstrato.133 

Esta última categoria de crimes (perigo abstrato ou presumido), para o autor, 

denomina-se também de “simples desobediência”. Ao formulá-los o legislador leva 

em consideração regras da experiência que revelam o perigo normalmente ocasionado 

por certas condutas. É a hipótese, por exemplo, da exposição à venda de substância 

alimentícia avariada (artigo 279 do Código Penal). Ao intérprete ou aplicador, no 

entanto, cumpre observar que o perigo deve ser presumível, excluindo-se o crime 

_____________ 
132 FRAGOSO, Heleno Cláudio. Lições de Direito Penal. Parte Geral.  Op. cit., p. 170. 
133 Idem. Ibidem, p. 170. 



 55

sempre que a ação tiver sido praticada em circunstâncias que excluam completamente 

a probabilidade do dano.134   

Na análise de ESTEBAN RIGHI, nos tipos de perigo concreto “lo que se debe 

exigir es que sea probable una lesión que no puede ser evitada, porque se há creado 

una acentuada desproteción del bien jurídico” enquanto que nos tipos de perigo 

abstrato “se ven afectadas determinadas condiciones de seguridad que son 

imprescindibles para que el titular del bien jurídico pueda disfrutar del mismo en 

forma despreocupada”.135  

CARLOS MARTINEZ-BUJAN PEREZ define os crimes de lesão ou de dano como 

aqueles que se caracterizam por “comportar un efectivo menoscabo del objeto 

jurídico tutelado” enquanto os crimes de perigo “suponen una anticipación de la línea 

de intervención penal a um momento anterior al de la efectiva lesión y que, por tanto, 

se consuman com la concurrencia de un mero peligro para el bien jurídico, concebido 

como simple probabilidad de lesión”. Nos crimes de perigo concreto a ação do sujeito 

ativo causaria um resultado consistente na criação de um perigo concreto de lesão 

para o bem tutelado e nos delitos abstrato. Já nos crimes de perigo abstrato seria 

suficiente a mera presença da ação do sujeito ativo, bastando a comprovação de uma 

“peligrosidad general” que denotasse uma probabilidade imediata ou próxima de 

lesão. Para se avaliar o risco nos crimes de perigo abstrato se utilizaria um juízo ex 

ante enquanto que nos crimes de perigo concreto se recorreria a uma perspectiva ex 

post.136  

Nos crimes ambientais, os bens jurídicos protegidos aproximam-se mais do 

perigo do que do dano. 

O crime de perigo se consubstancia na mera expectativa de dano, bastando a 

mera conduta independentemente da produção do resultado. Além disso, a moderna 

_____________ 
134  “Seria o caso do motorista algo embriagado (CP de 1969, art. 287) que regressasse à casa 
conduzindo seu veículo com sumo cuidado, em marcha lenta, por via com escasso ou nenhum trânsito, 
revelando manifesta vontade de evitar acidente.” (Idem. Ibidem, p. 170). 
135 RIGHI, Esteban. Los Delitos Económicos. Buenos Aires : Adhoc, 2000, p. 118.  
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doutrina tem afirmado que a maioria dos delitos são considerados de mera conduta.137 

Na definição de tipos penais ambientais é preponderante a adoção de fórmulas 

instituidoras de crimes de perigo, a qual “mais se harmoniza com a idéia de 

precaução, prevalecente em matéria ambiental”. 138 Para o autor, a tipificação da 

“probalidade de dano” aumenta a possibilidade de evitar a ocorrência de um prejuízo 

ambiental, em razão do potencial e presumível desestímulo que a existência de um 

tipo penal deve exercer sobre os indivíduos.139 

A antecipação da proteção ao meio ambiente, como bem jurídico penalmente 

relevante, por meio da prefiguração de crimes de perigo, revela o aumento da 

proteção desse bem jurídico.140 

A Lei nº 9.605/98 (Lei Ambiental), por exemplo, no tipo penal previsto pelo 

artigo 54 da Lei Ambiental considera condutas caracterizadoras de crime de dano e de 

perigo, ao dispor assim: “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”. A parte em itálico 

representa o crime de perigo e o restante da norma expressa o crime de dano.141  

O crime de perigo também se encontra expresso no artigo 42 e 61 do mesmo 

diploma legal que prevêem assim: “Art. 42. Fabricar, vender, transportar ou soltar 

_______________ 
136 PEREZ, Carlos Martinez-Bujan. Derecho Penal Econômico. Parte General. Valencia : Tirant to 
Blanch, 1998, p. 107-108. 
137  SIRVINSKAS, Luís Paulo. Tutela penal do meio ambiente: crimes contra o meio ambiente 
previstos na Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. In Revista Jurídica, ano 47, setembro, nº 263, 
São Paulo : Limitada, 1999, p. 34. 
138 COSTA NETO, Nicolao Dino de Castro e ; BELLO FILHO, Ney de Barros ; COSTA, Flávio Dino 
de Castro e. Crimes e infrações administrativas ambientais. Comentários à Lei nº 9.605/98. 2ª ed. 
Brasília : Brasília Jurídica, 2001, p. 169. 
139 “Tipificando-se, noutras palavras, a exposição do bem jurídico a perigo de dano, a lei acaba por 
inibir a prática de condutas que se amoldam à situação de perigo, minimizando, por conseqüência, as 
hipóteses potencialmente causadoras de lesão ao bem jurídico objeto da tutela.” (COSTA NETO, 
Nicolao Dino de Castro e ; BELLO FILHO, Ney de Barros; COSTA, Flávio Dino de Castro e. Crimes 
e infrações administrativas ambientais. Comentários à Lei nº 9.605/98. Op. cit., p. 169). 
140 COSTA, José Franciso de Faria. O Perigo em Direito Penal. Coimbra : Coimbra, 1992, p. 575. 
141 A Lei nº 6.938/81 já apresentava tipo penal que inibia a prática de condutas que se modelam à 
situação de perigo, assim constando do seu art. 15: “O poluidor que expuser a perigo a incolumidade 
humana, animal ou vegetal, ou estiver tornando mais grave a situação de perigo existente, fica sujeito à 
pena de reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos e multa de 100 (cem) a 1.000 (mil) MVRs”. 
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balões que possam provocar incêndio nas florestas e demais formas de vegetação, em 

áreas urbanas ou qualquer tipo de assentamento humano: Pena – detenção de um a 

três anos ou multa, ou ambas as penas cumulativamente. (...) Art. 61. Disseminar 

doença ou praga ou espécies que possam causar dano à agricultura, à pecuária, à 

fauna, à flora ou aos ecossistemas: Pena – reclusão, de um a quatro anos, e multa”.    

 

 

1.3.2.1.2. Concepções acerca do resultado no direito penal ambiental 

 

Na construção da Lei dos crimes ambientais (Lei nº 9.605/95), o legislador 

utilizou tipos penais abertos e normas penais em branco. 

A dificuldade em individualizar a conduta delitiva ao meio ambiente, em 

razão da multiformidade dos seus elementos, conduziu o legislador a criar tipos 

penais abertos para os delitos ambientais, bem como ao emprego de normas penais 

em branco na previsão dos ilícitos.142  

As normas penais em branco, como já mencionado, são as que apresentam 

uma descrição insuficiente do comportamento ilícito, o que enseja a complementação 

por outra disposição legal, lato sensu. O preceito, nas normas penais em branco, é 

formulado de forma genérica, apresentando lacunas, que são integralizadas por outras 

normas, de igual hierarquia ou não, as quais passam a integrar, para todos os efeitos, 

a norma penal.143   

A respeito da norma penal em branco adverte HELENO CLÁUDIO FRAGOSO 

que a “integração deve ser feita nos precisos limites fixados pelo preceito genérico da 

_____________ 
142 COSTA NETO, Nicolao Dino de Castro e ; BELLO FILHO, Ney de Barros; COSTA, Flávio Dino 
de Castro e. Crimes e infrações administrativas ambientais. Comentários à Lei nº 9.605/98. 2ª ed. 
Brasília : Brasília Jurídica, 2001, p. 166-167. 
143 “Exemplo de norma penal em branco encontramos na própria lei de economia popular, que dispõe, 
no art. 2º, nº VI: ‘Transgredir tabelas oficiais de gêneros e mercadorias.’ O conteúdo de fato da ação 
delituosa somente se configura em face do ato administrativo que fixa o tabelamento de preços. Outros 
exemplos, no CP: ‘emitir conhecimento de depósito ou warrant, em desacordo com disposição legal’ 
(art. 178)” (FRAGOSO, Heleno Cláudio. Lições de Direito Penal. Parte Geral. 15ª ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 1994, p. 75-76).  
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norma em branco, não sendo possível que um ato administrativo, por exemplo, 

ultrapasse o claro da lei penal sem ferir o princípio de estrita legalidade dos crimes e 

das penas (art. 1º, CP)”.144  

Já os tipos penais abertos, em oposição aos tipos fechados que apresentam 

uma descrição completa do modelo de conduta proibida, são aqueles que deixam ao 

encargo do intérprete, para a verificação da ilicitude, além da constatação da 

correspondência entre a conduta concreta e a descrição típica, bem como a 

inexistência de causas de justificação, a tarefa de complementar o tipo penal, dentro 

dos limites e das indicações nele próprio contidas.145 O tipo penal previsto pelo artigo 

121 do Código Penal Brasileiro, “matar alguém”, é um tipo fechado, possuindo uma 

descrição completa do modelo de conduta proibida, o que não exige do intérprete 

qualquer trabalho de complementação do tipo. Já os delitos que contém em seu 

modelo legal elementos normativos, que só podem ser determinados mediante 

especial valoração jurídica ou cultural, traduzidos em expressões como moléstia 

grave146, dignidade e decoro147, mulher honesta148, relevante interesse ambiental149, 

regeneração natural150, são tipos abertos151, como ocorre, em geral, com os crimes 

_____________ 
144 FRAGOSO, Heleno Cláudio. Lições de Direito Penal. Parte Geral.  15ª  ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 1994, p. 76. 
145 TOLEDO, Francisco de Assis. Princípios básicos de direito penal. 4ª ed. São Paulo : Saraiva, 1991, 
p. 136-137. 
146 “Art. 131 - Praticar, com o fim de transmitir a outrem moléstia grave de que está contaminado, ato 
capaz de produzir o contágio: Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.” (Código Penal 
Brasileiro). 
147 “Art. 140 - Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro: Pena - detenção, de 1 (um) a 6 
(seis) meses, ou multa.” (Código Penal Brasileiro). 
148“Art. 215 - Ter conjunção carnal com mulher honesta, mediante fraude: Pena - reclusão, de 1 (um) a 
3 (três) anos.”(Código Penal Brasileiro). 
149 “Art. 68. 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.” (Lei nº 9.605/98). 
150 “Art. 48. Impedir ou dificultar a regeneração natural de florestas e demais formas de vegetação: 
Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.” (Lei nº 9.605/98). 
151 “São exemplos de tipos penais abertos, apontados por Wezel, os crimes culposos e os crimes 
comissivos por omissão.” (COSTA NETO, Nicolao Dino de Castro e ; BELLO FILHO, Ney de 
Barros; COSTA, Flávio Dino de Castro e. Crimes e infrações administrativas ambientais. 
Comentários à Lei nº 9.605/98. 2ª ed. Brasília : Brasília Jurídica, 2001, p. 167). 
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culposos, que precisam ser completados pela norma geral que impõe a observância do 

dever de cuidado.152 

Em se tratando de direito penal ambiental, “o caráter polimorfo dos valores 

ambientais a serem protegidos nem sempre permite a definição de tipos penais 

fechados, com a descrição precisa do ato ilícito”, necessitando a norma penal, além 

disso, de “freqüente integração com outras disposições normativas pertencentes ao 

ramo do direito ambiental, para a compreensão e o delineamento do comportamento 

reputado ofensivo ao meio ambiente”.153  

Para BERND SCHÜNEMANN a determinação da antijuridicidade da norma 

penal ambiental, em se tratando de bens ecológicos, nunca poderá “ser llevada a cabo 

siguiendo el patrón de una prohibición categórica, como por ejemplo ‘no 

matarás’”. 154  O direito penal do meio ambiente se distingue das modalidades 

clássicas de delito, à medida que posiciona o meio ambiente entre os bens jurídicos 

coletivos e interesses a serem protegidos pela tutela penal, numa visão jurídico-

sociológica.155 

Alguns tipos penais ambientais apresentam, ainda, crime de ação múltipla ou 

de conteúdo variado, que são aqueles em que a prática, no mesmo contexto da ação, 

de mais de um núcleo acarreta uma única incriminação como, por exemplo, ocorre no 

tipo do artigo 29 da Lei Ambiental que prevê como crime “matar, perseguir, caçar, 

apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a 

devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, ou em desacordo 

com a obtida”.  

_____________ 
152 TOLEDO, Francisco de Assis. Princípios básicos de direito penal. 4ª ed. São Paulo : Saraiva, 1991, 
p. 136-137. 
153 COSTA NETO, Nicolao Dino de Castro e ; BELLO FILHO, Ney de Barros ; COSTA, Flávio Dino 
de Castro e. Crimes e infrações administrativas ambientais. Comentários à Lei nº 9.605/98. 2ª ed. 
Brasília : Brasília Jurídica, 2001, p. 166-167. 
154 SCHÜNEMANN, Bernd. Sobre la dogmática y la política criminal del derecho Penal del medio 
ambiente. In Libro Homenaje a José Rafael Mendoza Troconis. Caracas : Universidad Central de 
Venezuela Faculdad de Ciencias Jurídicas y Políticas, 1998, p. 353. 
155 SANTOS, Pedro Sérgio dos. Crime Ecológico: da filosofia ao direito. Goiânia : AB, 2004, p. 65-
84. 
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Com definição semelhante também se apresentam os tipos penais ambientais 

dos artigos 32, 42 e 46 da Lei Ambiental, assim redigidos: 
“Art. 32. Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar 

animais silvestres, domésticos ou domesticados; nativos ou 

exóticos: 

Pena – detenção, de três meses a um ano, e multa. (...) 

Art. 42. Fabricar, vender, transportar ou soltar balões que 

possam provocar incêndios nas florestas e demais formas de 

vegetação, em áreas urbanas ou qualquer tipo de 

assentamento humano: 

Pena – detenção de um a três anos ou multa, ou ambas as 

penas cumulativamente. (...) 

Art. 46. Receber ou adquirir, para fins comerciais ou 

industriais, madeira, lenha, carvão e outros produtos de 

origem vegetal, sem exigir a exibição de licença do 

vendedor, outorgada pela autoridade competente, e sem 

munir-se da via que deverá acompanhar o produto até final 

beneficiamento: 

Pena – detenção, de seis meses a um ano, e multa. 

Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem vende, 

expõe à venda, tem em depósito, transporta ou guarda 

madeira, lenha carvão e outros produtos de origem vegetal, 

sem licença válida para todo o tempo da viagem ou do 

armazenamento, outorgada pela autoridade competente. 

(...)” 

Observe-se, mais uma vez, em relação a todas as condutas abrangidas pelo 

tipo penal, no caso do crime de ação múltipla, que basta apenas uma das atitudes para 

a configuração do delito.156  

A Lei nº 9.605/98 foi generosa no emprego de normas penais em branco, 

podendo citar-se como exemplo o artigo 29, § 4º, inciso I e VI ; artigo 34, caput e 

_______________ 
 
156 PRADO, Luiz Regis. Curso de Direito Penal Brasileiro: Parte Geral. vol. I. 3ª ed. São Paulo : 
Revista dos Tribunais, 2002, p. 211. 
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parágrafo único, incisos I e II; artigo 35, inciso I e II; artigo 36; artigo 37; artigo 38; 

artigo 45; artigo 50; artigo 52; artigo 56 e artigo 62. Em todos esses exemplos, o 

comportamento proibido pela norma necessita de complementação de outras normas.  

 

 

1.3.3. A importância da tutela penal ambiental  

 

No que diz respeito à busca da resolução de conflitos157, ANDRÉS BOTERO 

BERNAL158 destaca que o homem, desde tempos remotos, por meio do direito penal, 

soluciona conflitos.  

Historicamente, desde as tragédias gregas, a prática de um crime tinha uma 

resposta vingativa por parte do destino dos Deuses, por ser o crime algo abominável e 

detestável.159 

Da mesma forma, a tradição judaico-cristã vinculou o pecado ao delito e, 

assim, o aspecto religioso-moral com a política e o direito. 

Nesse sentido, como bem afirmou LOISELEUR, a história do delito caminha 

ao lado da história das civilizações 160  e, a cada renovação social e política 

vivenciadas em um determinado momento histórico, corresponde uma maneira 

_____________ 
157 O caráter conflituoso inerente a toda formação social permite a atualização social, numa busca 
contínua de novas relações, fins e meios e torna possível a antecipação de novos anseios de um grupo 
social determinado. 
158 BERNAL, Andrés Botero. La resolución de conflictos en el ámbito de la criminología. In Boletim 
Científico. Escola Superior do Ministério Público da União, Ano I, nº 5, out./dez., Brasília : ESMPU, 
2002, p. 125. 
159 ”El crimen mismo es un conflicto social, jurídico, político, etc. Es por ello por lo que la definición 
de crimen puede variar dependiendo del punto de mira, pero algo que le es propio, independiente de 
esta variación de mirada, es que constituye un conflicto. Y el hombre, ante el conflicto, ha buscado su 
‘resolución’, marcando este ideal el ritmo de muchas funciones sociales, somo la jurisdicción y el 
derecho penal, entre otras. De esta manera, el ideal de la ‘supresión’ del conflicto, y por onde del 
crimen, ha estado presente desde tiempo atrás y ha sido el motor de muchas instituciones sociales.” 
(BERNAL, Andrés Botero. La resolución de conflictos en el ámbito de la criminología. In Boletim 
Científico. Escola Superior do Ministério Público da União, Ano I, nº 5, out./dez., Brasília : ESMPU, 
2002, p. 125).  
160 Neste sentido, GUSTAV RADBRUCH também afirma que a teoria do direito penal continuamente 
caminha com o indivíduo e a sociedade (RADBRUCH, Gustav. Filosofia do Direito. Trad. de L. 
Cabral de Moncada. 6ª ed. Coimbra : Arménio Amado, 1979, p. 313-314). 
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diferente de conceber o delito e a sua punição. Assim, crimes que, em certa época, 

foram punidos de forma severa e com torturas horríveis, posteriormente, deixaram de 

ser punidos ou passaram a ter penas insignificantes, o que ocorreu com os crimes de 

heresia, de bruxaria, de magia, de blasfêmia, de adultério etc. 161 

No entanto, sem adentrar no debate acerca da associação do crime a um 

castigo fundado em um ideal vingativo ou exemplificante, o sistema jurídico, no 

âmbito da criminologia162, busca antecipar o possível conflito, desestimular o seu 

aparecimento e fornecer as formas adequadas para seu manejo.163  

Assim, a despeito do ideal de extinção dos delitos, por meio do qual 

PLATÃO 164  sonhava com uma República onde o delinqüente não ficaria sem o 

_____________ 
161 LOISELEUR, M. Jules. Les crimes et lês peines: dans l’antiquité et dans les temps modernes. Paris 
: L. Hachette et Cie, 1863, p. VI, 8-9, 55-56, 141-142 e 347-348.  
162 “Cabe definir a Criminologia como ciência empírica e interdisciplinar, que se ocupa do estudo do 
crime, da pessoa do infrator, da vítima e do controle social do comportamento delitivo, e que trata de 
subministrar uma informação válida, contrastada, sobre a gênese, dinâmica e variáveis principais do 
crime – contemplando este como problema individual e como problema social -, assim como sobre os 
programas de prevenção eficaz do mesmo e técnicas de intervenção positiva no homem delinqüente. 
(...) A Criminologia adquiriu autonomia e status de ciência quando o positivismo generalizou o 
emprego do método empírico, isto é, quando a análise, a observação e a indução substituíram a 
especulação e o silogismo, superando o método abstrato, formal e dedutivo do mundo clássico. 
Submeter a imaginação à observação e os fenômenos sociais às leis implacáveis da natureza foi uma 
das virtudes, segundo Comte, do método positivo, do método empírico. (...) A Criminologia é uma 
ciência do ‘ser’, empírica; o Direito, uma ciência cultural, do ‘dever ser’, normativa. Em conseqüência, 
enquanto a primeira se serve de um método indutivo, empírico, baseado na análise e na observação da 
realidade, as disciplinas jurídicas utilizam um método lógico, abstrato e dedutivo. Saber empírico e 
saber normativo são duas categorias antagônicas. Que a Criminologia pertença ao âmbito das ciências 
empíricas significa, em primeiro lugar, que seu objeto (delito, delinqüente, vítima e controle social) se 
insere no mundo do real, do verificável, do mensurável, e não no dos valores. Que conta com um 
sólido substrato ontológico, apresentando-se ao investigador como um fato a mais, como um fenômeno 
da realidade. Estruturalmente isso descarta qualquer enfoque normativo. Porém a natureza empírica da 
Criminologia implica, antes de tudo, que esta se baseia mais em fatos que em opiniões, mais na 
observação que nos discursos ou silogismos. (...) Mas o método empírico não é o único método 
criminológico. Sendo o crime, em última análise, um fenômeno humano e cultural, compreendê-lo 
exigirá do investigador uma atitude aberta e flexível, intuitiva – empática - , capaz de captar as sutis 
arestas e as múltiplas dimensões de um profundo problema humano e comunitário. (...)”(MOLINA, 
Antônio García-Pablos de; GOMES, Luiz Flávio. Criminologia: introdução a seus fundamentos 
teóricos. 2ª ed. São Paulo : Revista dos Tribunais, 1997, p. 33, 46-47, 49). 
163 BARBOSA JÚNIOR, Avelino  Alves. Criminologia. Porto Alegre : Síntese, 2000, p. 31. 
164 “LIVRO NONO (...) GLAUCO – Agora te entendo: Falas desta República, cujo plano traçamos, e 
que só existe em nossa idéia: porque não creio que haja outra igual sobre a terra. SÓCRATES – 
Talvez, porém, que nos céus haja algum modelo para alguém que deseje consultá-lo e por ele moderar 
a conduta da própria alma. De resto, pouco importa que esta república exista ou deixe de existir algum 
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merecido castigo, e Aristóteles165 imaginava um governo dos melhores homens que 

colocariam em perigo a delinqüência e o mercantilismo da época, os crimes previstos 

para o direito penal, enquanto conflitos sociais, jurídicos e políticos, que possibilitam 

uma dialética social, à medida que, de certa forma, são causa e efeito de consensos 

dos grupos humanos que integram a sociedade166.  

Inicialmente, o Estado de Direito, de feição liberal, abstencionista, buscou, 

refletindo na escolha dos bens a serem protegidos pelo direito penal, a proteção de 

valores individuais, tais como, a liberdade e a propriedade, o que se alterou com o 

advento do Estado Social, que fez surgir novas formas de intervenção do Direito 

Constitucional no Direito Penal, principalmente no que diz respeito à proteção do 

bem jurídico meio ambiente167. 

A massificação da sociedade e a necessidade de se tutelar interesses 

pertencentes nem ao indivíduo isoladamente, nem ao Estado, mas a grupos, classes 

ou categorias de pessoas168, enfim, a todos os seus membros, os interesses difusos ou 

direitos de terceira geração 169 , então desprovidos de tutela ou tutelados 

_______________ 
dia. Certo é, porém, que o sábio não consentirá jamais em governar a outra que não esta.” (PLATÃO, 
A República. Trad. Albertino Pinheiro. São Paulo : Atena, 1962, p. 181-182, 184, 406-407).    
165 ARISTÓTELES, A Política. Trad. Roberto Leal Ferreira. São Paulo : Martins Fontes, 1998, p. 199-
126 e 231-233. 
166 “Por tanto, el crimen, como conflicto a ser previsto por el derecho penal, es funcional en tanto 
posibilita el proceso autopoiético del sistema social.” (BERNAL, Andrés Botero. La resolución de 
conflictos en el ámbito de la criminología. In Boletim Científico. Escola Superior do Ministério 
Público da União, Ano I, nº 5, out./dez., Brasília : ESMPU, 2002, p. 129).   
167 PRADO, Alessandra Rapassi Mascarenhas. Proteção Penal do Meio Ambiente. Fundamentos. São 
Paulo : Atlas, 2000, p. 26. 
168 Registre-se que o significado filosófico do termo pessoa é distinto do jurídico. KANT ao analisar 
filosoficamente o termo pessoa, apresenta o ser humano como valor absoluto que se contrapõe à coisa, 
que possui valor relativo. HEGEL ao estabelecer relação entre o significado jurídico e o filosófico, 
assevera que a personalidade “contém a capacidade do direito e constitui o fundamento do direito 
abstrato”. Para o autor “o imperativo do direito é (...): sê uma pessoa e respeita os outros como 
pessoas”. No exame filosófico de KANT e HEGEL é inconcebível a existência da pessoa jurídica, o que 
é possível para a ciência contemporânea - organizações ou coletividades que tendem à consecução de 
fins comuns e são titulares de direitos e obrigações (HEGEL, George Wilhelm Friedrich. Princípios da 
Filosofia do direito. Trad. de Orlando Vitorino. São Paulo : Martins  Fontes, 2000, p. 40).       
169 O direito ao meio ambiente saudável, entre os direitos de terceira geração, tem papel de relevo em 
razão da sua importância para a qualidade de vida da humanidade. 
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precariamente, ganharam especial atenção, inserindo-se nesta categoria o meio 

ambiente. 

Como destaca NORBERTO BOBBIO170, o direito ao meio ambiente tem sido 

apontado dentre os novos direitos ao lado dos direitos sociais, os quais foram 

chamados de direitos de segunda geração, como o mais importante dos direitos de 

terceira geração, que constituem uma classe ainda heterogênea e vaga que dificulta a 

compreensão do que efetivamente se trata, reivindicando os movimentos 

ecológicos171 o direito de viver num ambiente sadio.172 Reconhece o autor173, ainda, 

_____________ 
170 “Ao lado dos direitos sociais, que foram chamados direitos de segunda geração, emergiram hoje os 
chamados direitos de terceira geração, que constituem uma categoria, para dizer a verdade, ainda 
excessivamente heterogênea e vaga, o que nos impede de compreender do que efetivamente se trata. O 
mais importante deles é o reivindicado pelos movimentos ecológicos: o direito de viver num ambiente 
não poluído” (BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. Trad. Nelson Coutinho. Rio de Janeiro : 
Campus, 1992, p. 6).  
171 “Os novos movimentos sociais surgem a partir dos anos 70 e 80 e despontam desde o fim dos anos 
60 e 80 e despontam desde o fim dos anos 60 com uma proposta de autogoverno, orientados para a 
consecução de objetivos que se identificam com a (...) necessidade de saúde, educação, trabalho, 
moradia etc. Sua roupagem, no entanto, não é colorida com matizes de hierarquia, subordinação e 
fidelidade, como nos antigos organismos, que sucumbiram ante o seu estiolamento funcional. (...) As 
ONGs, NGOs (non governamental organizations) ou GSOs (grassroots suport organizations) 
despontam nos países do Norte para amparar financeiramente projetos desenvolvimentistas e 
assistencialistas para os países periféricos, bem como populações menos favorecidas dos países do 
primeiro mundo, e medram por todos os continentes e nações. As GSOs, de lastro americano, por se 
dedicarem à prestação de assistência a comunidades e movimentos de base à elaboração de projetos 
para os países terceiro-mundistas, ficam conhecidas como ONGDs (organizações não-governamentais 
para o desenvolvimento). Nos anos 80, o berço da Europa voltada para a tradição humanista e 
assistencialista, marcada por associações religiosas, missionárias, pela Cruz Vermelha etc., vê emergir 
centenas de ONGs de natureza internacional (INGOs), guiadas pelas normas da Organização das 
Nações Unidas. As ONGs, que explodem nos anos 90, sobretudo após a Conferência das Nações 
Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, que aconteceu no Rio de Janeiro, em 1992 (Rio-92), 
traduz-se como: (...) organizações formais, privadas, porém com fins públicos, sem fins lucrativos, 
autogovernadas e com participação de parte de seus membros como voluntários, objetivando realizar 
mediações de caráter educacional, político, assessoria técnica, prestação de serviços e apoio material e 
logístico para populações-alvo específicas ou para segmentos da sociedade civil, tendo em vista 
expandir o poder de participação destas com o objetivo último de desencadear transformações sociais 
ao nível micro (do cotidiano e/ou local) ou ao nível macro (sistêmico e/ou global). As características 
das ONGs, em um traçado geral, poderiam ser arroladas nos termos seguintes: a) sem fins lucrativos; 
b) autônomas, ou seja, desvinculadas do governo; c) destinadas a suprir carências de organizações de 
estribo popular, a contribuir para o desenvolvimento e para as transformações sociais; d) financiadas 
por agências de cooperação internacional, mediante projetos.” (BATISTA, Roberto Carlos. Ministério 
Público e movimentos sociais: uma perspectiva dos direitos difusos e coletivos. In Revista do 
Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, nº 3, jan.-jun., Brasília : Imprensa Nacional, 
2000, p. 57-58). 
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que já se apresentam novas exigências que só poderiam chamar-se de direitos de 

quarta geração, que são os novos direitos relativos a ciência, a genética e a clonagem 

humana, referentes aos efeitos cada vez mais traumáticos da pesquisa biológica que 

permitirá manipulações do patrimônio genético de cada indivíduo.174   

Lembra, ainda, NORBERTO BOBBIO que os direitos não surgem todos de uma 

só vez, mas nascem “quando devem ou podem nascer”, sendo direitos históricos, 

oriundos de lutas em defesa de novas liberdades contra velhos poderes 175 . A 

consciência de um direito surge da necessidade de sua proteção e essa necessidade se 

manifesta quando existe ofensa ou ameaça de lesão. 

O homem sempre viveu em contato com a natureza, satisfazendo suas 

necessidades com a utilização de elementos da natureza de forma equilibrada e com a 

preservação do meio ambiente. Com a vida moderna e o desenvolvimento das 

relações econômicas, no entanto, as pessoas naturais e jurídicas em especial deixaram 

de preservar a natureza, passando a usá-la abusivamente e em desequilíbrio.  

A situação de desequilíbrio gerada pelas lesões ao meio ambiente, que 

reflexamente ou de maneira imediata atentam contra direitos individuais, como a vida 

e a saúde das pessoas, repercutindo contra a coletividade e incidindo de forma difusa, 

_______________ 
172  No Brasil, a exemplo do sucede em outros países, a defesa da ecologia foi introduzida nos 
programas dos partidos políticos, centrando-se nela o Partido Verde – PV que, se definindo como “um 
instrumento da ecologia política”, prega doze valores fundamentais, a saber: ecologia, cidadania, 
democracia, justiça social, liberdade, municipalismo, espiritualidade, pacifismo, multiculturalismo, 
internacionalismo, cidadania feminina e saber. O PV descreve como sua finalidade “a preservação do 
meio ambiente, o ecodesenvolvimento e a melhoria da qualidade de vida no conjunto da população”, 
conforme consta no artigo 2º do seu estatuto, que foi elaborado em 19 de novembro de 1995, em São 
Paulo, Capital. (FREITAS, Vladimir Passos. A Constituição Federal e a efetividade das normas 
ambientais. São Paulo : Revista dos Tribunais, 2000, p. 16-17).     
173 Como se verifica ao longo da história, com o advento da Revolução Francesa, do liberalismo e o 
fortalecimento dos direitos civis e políticos, da dignidade da pessoa humana e do direito de acesso à 
propriedade, surgiram os chamados direitos de primeira geração. Com a crise liberal, as idéias de 
igualdade, as restrições ao uso da propriedade (considerando a sua função social) e os direitos sociais e 
econômicos emergiram os denominados direitos de segunda geração. A concepção de proteção aos 
direitos difusos e coletivos, dentre os quais se insere o meio ambiente e o direito à paz, fizeram surgir 
os direitos de terceira geração. As questões delicadas e de complicada resolução, no campo da 
ciência, da genética e da clonagem humana, na atualidade, conduzem aos direitos de quarta geração.      
174 BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. Trad. Nelson Coutinho. Rio de Janeiro : Campus, 1992, p. 
5. 
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não somente em relação às gerações presentes, como também às futuras; a 

conscientização do direito ao meio ambiente não poluído e a necessidade de 

preservação desse, fizeram surgir os movimentos ecológicos176. 

Nos Estados Sociais e Democráticos de Direito, os direitos fundamentais do 

homem177, que têm por base o princípio da dignidade da pessoa humana178, são 

elementos que alicerçam e legitimam a Constituição179. A estruturação e ação do 

poder político, bem como a organização da vida econômica, cultural e social do 

Estado subordina-se ao respeito e desenvolvimento da pessoa humana.   

_______________ 
175 BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. Trad. Nelson Coutinho. Op. cit., p. 6. 
176 LECEY, Eladio. Novos Direitos e Juizados Especiais. A proteção do meio ambiente e os juizados 
especiais criminais. In Revista de Direito Ambiental, nº 15, ano 4, jul.-set.,  São Paulo : Revista dos 
Tribunais, 1999, p. 10.  
177 “A Constituição da República não deixa quaisquer dúvidas sobre a indispensabilidade de uma base 
antropológica constitucionalmente estruturante do Estado de direito (cfr. CRP, art. 1º: <<Portugal é 
uma República soberana baseada na dignidade da pessoa humana>>; art. 2º: <<A República 
Portuguesa é um Estado de direito democrático baseado no respeito e na garantia de efectivação dos 
direitos e liberdades fundamentais>>). A densificação dos direitos, liberdades e garantias é mais fácil 
do que a determinação no sentido específico do enunciado <<dignidade da pessoa humana>>. Pela 
análise dos direitos fundamentais, constitucionalmente consagrados, deduz-se que a raiz antropológica 
se reconduz ao homem como pessoa, como cidadão, como trabalhador e como administrado (cfr. Infra, 
Padrão II). Quanto à dignidade da pessoa humana, a literatura mais recente procura evitar um conceito 
<<fixista>>, filosoficamente sobrecarregado (dignidade humana em sentido <<cristão e/ou 
cristológico>>, em sentido <<humanista-iluminista>>, em sentido <<marxista>>, em sentido 
<<sistêmico>>, em sentido <<behaviorista>>). Nesta perspectiva, tem-se sugerido uma <<integração 
pragmática>>, susceptível de ser condensada da seguinte forma: (1) Afirmação da integridade física e 
espiritual do homem como dimensão irrenunciável da sua individualidade autonomamente responsável 
(CRP, arts. 24º, 25º, 26º). (2) Garantia da identidade e integridade da pessoa através do livre 
desenvolvimento da personalidade (cfr. Refracção desta idéia no art. 73/2º da CRP). (3) Libertação da 
<<angústia da existência>> da pessoa mediante mecanismos de socialidade, dentre os quais se incluem 
a possibilidade de trabalho e a garantia de condições existenciais mínimas (cfr. CRP, arts. 53º, 58º, 63º, 
64º). (4) Garantia e defesa da autonomia individual através da vinculação dos poderes públicos a 
conteúdos, formas e procedimentos do Estado de direito. (5) Igualdade dos cidadãos, expressa na 
mesma dignidade social e na igualdade de tratamento normativo (igualdade perante a lei). Cfr. CRP, 
art. 13º. Esta <<teoria de cinco-componentes>> (PODLECH) parece adequada às sugestões 
normativas da constituição e ao contexto jurídico-cultural português. Além disso, fornece topói de 
concretizações, jurídico-judicialmente controláveis.” (CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito 
Constitucional. 5ª ed. Coimbra : Almedina, 1991, p. 366-368). 
178 BIANCHINI, Alice. Pressupostos materiais mínimos da tutela penal. São Paulo : Revista dos 
Tribunais, 2002, p. 112. 
179 As Constituições surgiram como forma de proteção aos direitos humanos, os quais passaram a ser 
denominados fundamentais quando previstos por esses ordenamentos. 
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O Título I, artigo 1º, da Constituição brasileira de 1988, como já 

mencionado, eleva a dignidade da pessoa humana a fundamento da República 

Federativa do Brasil, que se constitui em Estado Democrático de Direito.  

Esse é o fio condutor do sistema normativo brasileiro, tendo em vista o que 

dispõe o texto constitucional, estando o legislador infraconstitucional obrigado a 

observar o quadro de valores constitucionalmente positivado, de forma a buscar 

implementá-lo180. 

Neste quadro, composto por valores nos quais o homem reconhece a si 

mesmo e trabalha para a construção do próprio futuro, assegurado o meio ambiente 

sadio como direito fundamental, o direito penal surge como resposta ao mandamento 

constitucional, refletindo os anseios sociais, que reforçaram a importância do bem 

ambiental, ante as ameaças a sustentabilidade do planeta. 

O artigo 225 da Constituição Federal de 1988 determina que: “Todos têm 

direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e 

essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o 

dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”.  

Para a implementação da tutela penal do meio ambiente, contudo, é essencial 

observar os princípios gerais da disciplina penal, que representam garantias liberais, 

com raízes no princípio do Estado Democrático de Direito, sendo necessário, mesmo 

ante o surgimento de novos valores, e nova perspectiva de abordagem da tutela penal 

a observância de tais garantias, ainda que venham necessitar de reformulação em 

alguns casos. 

Nesse particular, vale destacar que, modernamente, ANDRÉS BOTERO 

BERNAL181, em relação à nocividade que circunda o crime e a pena que se impõe ao 

delinqüente, aponta quatro teorias fundamentais.  

_____________ 
180 PRADO, Alessandra Rapassi Mascarenhas. Proteção Penal do Meio Ambiente. Fundamentos. São 
Paulo : Atlas, 2000, p. 19. 
181 ANDRÉS BOTERO BERNAL é advogado e professor de Filosofia do Direito e de Direito Internacional 
Público da Universidade de San Buenaventura Seccional Medellín.  
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A primeira, a teoria da retribuição, tem seu fundamento na idéia de que a 

culpabilidade do autor é compensada mediante a imposição de um mal penal, a fim 

de que seja feita justiça. Essa teoria tem a expiação como fundamento de legitimidade 

da pena, que, aplicada com uma concentração ilimitada de poder pelos Estados 

Absolutistas, teria servido para o desenvolvimento do capitalismo182.  

A concepção liberal do Estado traz consigo, como resposta ao sentido da 

pena, a teoria da retribuição, em razão da necessidade de se restaurar a ordem 

jurídica, representando a pena uma necessidade ética183.   

Já a teoria da prevenção especial, como o próprio nome indica, não busca 

retribuir o fato passado, mas justifica a pena como meio de prevenção de novos 

delitos. Além de restaurar a ordem jurídica, a pena é o meio de se garantir a ordem 

social, já que o delito não representa apenas uma violação à ordem jurídica, mas um 

dano social, sendo os delinqüentes um perigo para a comunidade. 

As teorias da prevenção especial e geral constituem as chamadas teorias 

relativas que cuidam do fim que se persegue com a pena, em oposição às 

denominadas teorias absolutas que prestam atenção ao sentido da pena, excluindo a 

idéia de fim; nessas últimas, encontrando-se a retribuição184. 

O principal expoente dessa teoria foi FRANZ VON LISTZ, que identificou o 

delinqüente como o objeto próprio do direito penal.  

CLAUS ROXIN critica essa concepção fazendo três objeções fundamentais: a 

primeira consiste no fato de que o particular fica à mercê da intervenção estatal; a 

segunda baseia-se no risco de não se impor a pena aos delitos se não houver perigo de 

_____________ 
182 ROXIN, Claus. Problemas Básicos del Derecho Penal. Tradução de Diego Manuel Luzon Peña. 
Madrid : Editorial Reus, 1976, p. 12. 
183 “La pena surge, entonces, como una necesidad ética derivada de un ‘imperativo categórico’ como lo 
es la justicia para KANT o el bien para HEGEL, y como una necesidad lógica: negación del delito y 
afirmación del derecho.” (BERNAL, Andrés Botero. La resolución de conflictos en el ámbito de la 
criminología. In Boletim Científico. Escola Superior do Ministério Público da União, Ano I, nº 5, 
out./dez., Brasília : ESMPU, 2002, p. 126). 
184 “Las teorías de la prevención especial y general constituyen las llamadas `teorías relativas` que 
miran el fin que se persigue con la pena, en contraposición a las `teorías absolutas` que atienden solo al 
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repetição e a terceira indica que “si bien es cierto que la corrección indica un fin de la 

pena, en ningún modo contiene en si misma la justificación de ese fin”185. 

A terceira, a teoria da prevenção geral, defende que o fim da pena é 

intimidar a maioria dos cidadãos, e com isso, legitimar seu uso. FEUERBACH, que 

defende essa teoria, toma por base a crise social que surge quando não se encontram 

mecanismos para conformar outros interesses, que não os do grupo hegemônico186.  

O delinqüente é um homem que atenta contra o sistema adotado pelo 

consenso, e o ato danoso socialmente merece ser reprimido a fim de que sirva de 

lição aos demais, que, caso copiem a mesma conduta, serão castigados com penas 

similares. 

ROXIN187 critica esta teoria fazendo três objeções. A primeira no sentido de 

que a teoria não define frente a que comportamento o Estado poderia intimidar 

legitimamente, podendo a intimidação terminar em terror. A segunda, em razão do 

efeito intimidador, já que o delinqüente não se deixa influir pela ameaça estatal, à 

medida que atua confiando que não será detido, sendo possível dizer que cada delito 

representa uma prova contrária à eficácia da prevenção geral. A terceira indaga se a 

punição a um indivíduo que cometeu um delito para impedir que os demais assim 

procedam não atentaria contra a dignidade humana consagrada como fundamento de 

um Estado social de direito. 

_______________ 
sentido, excluyendo toda idea de fin; en estas últimas encontramos la retribución” (BERNAL, Andrés 
Botero. La resolución de conflictos en el ámbito de la criminología. Op. cit., p. 126).  
185 ROXIN, Claus. Problemas Básicos del Derecho Penal. Tradução de Diego Manuel Luzon Peña. 
Madrid : Editorial Reus, 1976, p. 15/17. 
186 “La prevención general: para esta concepción el fin de la pena es intimidar la generalidad de los 
ciudadanos, y en la medida en que lo logre, legitima su uso. Esta teoría encuentra entre sus defensores 
a von Feuerbach, el cual parte de la crisis social que surge cuando no se encuentran los mecanismos 
para conformar a los demás dentro de los intereses del grupo hegemónico, el cual no es más que la 
conciencia colectiva de Durkheim, esto es: `el conjunto de creencias y de sentimientos comunes a la 
medida de los miembros de una misma sociedad, forma un sistema determinado que tiene su vida 
propia’ ” (BERNAL, Andrés Botero. La resolución de conflictos en el ámbito de la criminología. In 
Boletim Científico. Escola Superior do Ministério Público da União, Ano I, nº 5, out./dez., Brasília : 
ESMPU, 2002, p. 127). 
187 ROXIN, Claus. Problemas Básicos del Derecho Penal. Tradução de Diego Manuel Luzon Peña. 
Madrid : Editorial Reus, 1976, p. 17-19. 
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A quarta, a teoria unificadora dialética, parte da idéia de retribuição como 

base, a que se soma o cumprimento dos fins preventivos, tanto gerais como especiais.  

CLAUS ROXIN188 explica a teoria argumentando que o direito penal se opõe 

ao indivíduo de três maneiras: ameaçando, impondo e executando as penas; 

necessitando essas três esferas de atividade estatal de justificação. Para o autor, os 

problemas de cada teoria apenas serão superados com a interpretação harmônica, 

progressiva e racional dessas três esferas do Direito Penal. 

MUÑOZ CONDE189 descreve a teoria no momento da ameaça penal, quando o 

legislador proíbe uma conduta com a ameaça de um pena (idéia de prevenção geral); 

no momento posterior à prática do fato proibido, quando ao infrator se aplica a pena 

prevista para o fato (idéia retributiva) e no momento da execução da pena imposta, 

com a verificação se se trata de uma pena privativa de liberdade (idéia de prevenção 

especial).  

O quadro, apresentado sobre a função da pena e a associação do crime como 

algo condenável, indica que o direito penal, enquanto meio de controle social, 

conjunto de normas aplicadas pelo Estado, “que ligam o crime, como fato, a pena, 

como conseqüência, e disciplinam também as relações jurídicas daí derivadas”190, é 

produto de determinado sistema social, econômico e político, que se reflete nos 

princípios constitucionais, os quais se manifestam nos princípios de direito penal 

constitucional ou nos valores constitucionais influentes em matéria penal.   

PALAZZO 191  destaca a prevalência de influência, respectivamente, do 

princípio do Estado de Direito sobre os princípios de direito constitucional, e do 

princípio do Estado Social sobre os demais. Para o autor, o direito penal deve ser 

utilizado como instrumento para auxiliar ou assegurar mudanças sociais desejadas.  

_____________ 
188 ROXIN, Claus. Problemas Básicos del Derecho Penal. Op. cit.,, p. 20. 
189 MUÑOZ CONDE, Francisco. Introducción al Derecho Penal. Barcelona : Casa Editorial Bosh, 
1975, p. 36.  
190 MARQUES, José Frederico. Curso de direito penal. Vol. I. São Paulo : Saraiva, 1954, p. 11. 
191 PALAZZO, Francesco C. Valores constitucionais e direito penal: um estudo comparado. Trad. 
Gerson Pereira dos Santos. Porto Alegre : Fabris, 1989, p. 25. 
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LUIZ LUISI192 afirma que as Constituições contemporâneas têm uma série de 

preceitos destinados a ampliar a incidência do direito criminal no sentido de fazê-lo 

um instrumento de proteção de direitos coletivos, cuja tutela se impõe para que haja 

uma justiça mais autêntica, isto é, para que se atendam as exigências de Justiça 

material.  

Assim, quando não for suficiente para a tutela de determinados bens 

expostos à ofensa, à intervenção civil ou administrativa, se faz necessária a 

interferência do direito penal para sua proteção193.  

Na contemporaneidade, as agressões ao meio ambiente vêm assumindo 

níveis preocupantes, principalmente nos países industrializados, à medida que seus 

resultados ultrapassam os limites territoriais do local em que se consumou a ação, 

constituindo-se em lesões transfronteiriças.  

A título exemplificativo, cita-se o acidente com o petroleiro Urquiola, que 

bateu em rochas, derramando mais de 100 (cem) mil toneladas de óleo, antes de 

explodir no porto de La Coruña, na costa noroeste da Espanha, em 1976; o naufrágio 

do petroleiro Amoco Cadiz, que derramou 230 (duzentos e trinta) mil toneladas de 

petróleo por 320 (trezentos e vinte) km, na costa francesa ao longo de Finistere, em 

1978; o acidente com o petroleiro Atlantic Express, que colidiu com o petroleiro 

Aegean Captain, derramando cerca de 276 (duzentas e setenta e seis) toneladas de 

petróleo, no mar do Caribe, em 1979; o acidente de Bhopal, na Índia, em 1984, 

quando houve vazamento de gás tóxico, matando 2 (duas) mil pessoas e ferindo 200 

(duzentas) mil; o acidente de Chernobyl, na Ucrânica, causando mortes por radiação 

da usina nuclear, cujo material radioativo espalhou-se pelo mundo afora, em 1986; o 

derramamento de 30 (trinta) toneladas de produtos químicos no Rio Reno, Suíça, em 

1986 194; o derramamento de 40 (quarenta) mil toneladas de óleo do petroleiro Exxon 

_____________ 
192 LUISI, Luis. Os princípios constitucionais penais. Porto Alegre : Fabris, 1991, p. 41. 
193 PRADO, Alessandra Rapassi Mascarenhas. Proteção Penal do Meio Ambiente. Fundamentos. São 
Paulo : Atlas, 2000, p. 25. 
194 BARROSO, Luis Roberto. A proteção do meio ambiente na Constituição brasileira. In Revista 
Forense, v. 88, nº 317, jan./mar., Rio de Janeiro : Forense, 1992, p. 162-163.   



 72

Valdez, que poluiu 800 (oitocentos) km de costa do Alasca, em 1989; o acidente com 

o petroleiro Haven, que derramou 144 (cento e quarenta e quatro) mil toneladas de 

petróleo em Gênova, Itália, poluindo também o sul da Côte dÁzur francesa, em 1991; 

o naufrágio do petroleiro Sea Express, derramando 73 (setenta e três) mil toneladas 

de petróleo, no sul da costa do País de Gales, em 1996; o acidente com o petroleiro 

Érika, que se partiu derramando 20 (vinte) mil toneladas de petróleo, poluindo 400 

(quatrocentos) km do litoral francês, em 1999 e o naufrágio do petroleiro Prestige, 

que transportava mais de 70 (setenta) mil toneladas de óleo, na costa noroeste da 

Espanha, em 2002. 195                   

O Brasil, com uma área de 8.544,416 km² e cerca de 169,6 milhões de 

habitantes é o quinto país no mundo, em extensão territorial196 e em população 197, 

sendo conhecido por sua megadiversidade biológica, com números que chamam a 

atenção: abriga 55 (cinqüenta e cinco) mil espécies de plantas com flores, o que 

equivale a 22% (vinte e dois por cento) de todas as plantas com flores existentes no 

planeta; 517 (quinhentos e dezessete) espécies de anfíbios, o que representa 12% 

(doze por cento) das espécies do mundo e 77 (setenta e sete) espécies de primatas, 

_____________ 
195  Da Redação. Com agências. Ameaça submersa. Correio Brasiliense, Brasília, 20 nov. 2002. 
Mundo, p. 18.   
196 TUCCI, Carlos E. M.; HESPANHOL, Ivanildo; CORDEIRO NETTO, Oscar de Moraes. Gestão da 
água no Brasil. Brasília : UNESCO, 2001, p. 17-19. 
197 “A população brasileira cresceu cerca de dez vezes ao longo do século 20. Se nos anos 50, o Brasil 
ocupava o oitavo lugar no ranking mundial, em 2000 ele passou para o 5º lugar: já são 169.590.693 de 
habitantes. O Brasil tem hoje 2,8 % da população mundial (que está em torno de 6,1 bilhões de 
habitantes), segundo pesquisa divulgada hoje pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística). De acordo com o instituto, o país mais populoso é a China, seguido da Índia. Depois estão 
Estados Unidos e Indonésia.”  (Equipe da Folha Online. Cotidiano. Brasil já tem 5ª maior população 
mundial, mas expansão diminui. Disponível em : < 
http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u28665.shl>. Acesso em: 17 de maio de 2004.). 
“Um dos conjuntos temáticos do Atlas do Censo Demográfico 2000 apresenta os dados do Brasil no 
contexto mundial. Em números absolutos, o Brasil é o 5º país do mundo em população, mas ocupa o 
153º lugar quando se considera a densidade populacional, com 19,9 habitantes por quilômetro 
quadrado. Na última década, o país mostrou tendência à diminuição da sua taxa média geométrica 
anual de crescimento demográfico, cujo percentual se igualou ao mundial e, pela primeira vez desde 
1950, revelou-se inferior à média latino-americana”. (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - 
IBGE. Atlas do Censo Demográfico 2000. Disponível em : < 
http://www.ibge.gov.br/home/presidência/noticias/pdf/29122003atlascenso.pdf>. Acesso em: 17. de 
maio de 2004).  
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26% (vinte e seis por cento) do total de espécies existentes na Terra. Também ocupa 

o segundo lugar em quantidade de mamíferos, com 524 (quinhentos e vinte e quatro) 

espécies; a terceira posição em número de pássaros, com 1.622 (mil e seiscentos e 

vinte e dois) espécies; o quarto lugar em número de répteis, com 468 (quatrocentos e 

sessenta e oito) espécies e o terceiro lugar em número de palmeiras, com 387 

(trezentas e oitenta e sete) espécies.198 

Neste cenário, contudo, outros números também impressionam: a Mata 

Atlântica que, no século XVI, estendia-se por toda a costa, indo do Rio Grande do Sul 

até a Paraíba, abrange, hoje, cerca de 7% (sete por cento) de seu território original, já 

tendo desaparecido muitas espécies que ali viviam. Em relação à floresta da 

Amazônia, que abriga de 10 a 15 % (quinze por cento) da biodiversidade do planeta, 

cerca de mais de 12% (doze por cento) dela já foram desmatados. No Cerrado, restam 

apenas 60 % (sessenta por cento) cobertos por paisagens naturais.199      

Esse quadro justifica a preocupação com a preservação da biodiversidade no 

Brasil, e indica, inclusive, que a atuação do Estado e da sociedade brasileira carece de 

maior efetividade, para tanto devendo ser admitida a tutela penal ao meio ambiente, 

como aumento da proteção administrativa e civil.    

No Brasil, a título de exemplo, cita-se o acidente nuclear com material 

radioativo (bomba de Césium 137) de propriedade do Instituto Goiano de 

Radioterapia, em Goiânia, em 1987200; os diversos acidentes com a Petrobrás, que 

derramou mais de 5 (cinco) bilhões de litros de óleo, em rios e no mar, entre 2000 e 

2002 201; o acidente com o rompimento de um depósito de rejeitos da empresa 

_____________ 
198 BAYLÃO, Raul Di Sergi; BENSUSAN, Nurit R. Conservação da Biodiversidade e populações 
tradicionais: um falso conflito. In Revista da Fundação Escola Superior do Ministério Público do 
Distrito Federal e Territórios, ano 8º, nº 16, jul.-dez., Brasília : Dupli, 2000, p. 178-179. 
199 BAYLÃO, Raul Di Sergi; BENSUSAN, Nurit R. Conservação da Biodiversidade e populações 
tradicionais: um falso conflito. Op. cit.,  p. 179. 
200 Tribunal Regional Federal da 1.ª  Região. Apelação Criminal nº 93.01.03115-9/GO, 3.a  Turma, 
Relator o Desembargador Federal Olindo Menezes, publicado no Diário de Justiça de 17 de agosto de 
1995. 
201 Ullisses Campbell. Retrocesso ambiental. Correio Brasiliense, Brasília 06 de abril de 2003. Brasil, 
p. 17. 
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mineira Cataguazes Papéis, com o derramamento de mais de 1,5 bilhão de litros de 

produtos químicos, que contaminou os rios Pomba e Paraíba do Sul, que cortam a 

região norte do Rio de Janeiro, deixando mais de 600 (seiscentas) mil pessoas sem 

água em sete municípios, em 2003.202 

O meio ambiente, portanto, não mais é visto secundariamente, enquanto bem 

econômico ou patrimonial, já que possui valor próprio, reconhecido como autônomo, 

de caráter difuso, e deve ser reconhecida a  tutela penal ao meio ambiente, como 

reforço da proteção civil e administrativa, incidindo sobre dois enfoques: preventivo, 

enquanto símbolo da privação de liberdade e de direitos, intimidando por seus 

preceitos sancionatórios; e repressivo, quando aplicadas as sanções 203  - mesmo 

porque é bem de sede constitucional.   

O meio ambiente ecologicamente equilibrado é essencial à qualidade de vida 

a ponto de impor-se ao Poder Judiciário e à coletividade o dever de defendê-lo e 

preservá-lo às presentes e futuras gerações. As infrações contra o meio ambiente são 

infrações de massa, contra a coletividade, que atentam contra interesses coletivos e 

difusos, e não só contra bens individuais como a saúde e a vida das pessoas. Colocam 

em risco a perpetuação da espécie humana e a própria natureza, bem protegido pelo 

direito penal ambiental.         

Os bens jurídicos e interesses protegidos pelo direito penal ambiental, como 

já visto no Capítulo III, não estão ligados diretamente à pessoa, pelo que são 

_____________ 
202  Da Agência Folha em Belo Horizonte. Da sucursal do Rio. Órgão alerta para risco de novo 
rompimento. Folha de São Paulo, 02.04.2003. Cotidiano, p. C4; Ana Paiva. Conselho interdita 
indústria. Desastre. Mancha com produtos poluidores chega ao Rio de Janeiro e pode deixar mais de 
600 mil pessoas sem água. COPASA vai ajudar Municípios Fluminenses. Ministra do Meio Ambiente 
anuncia criação de sistema integrado de combate a riscos ambientais. Estado de Minas, 2 de abril de  
2003. Gerais, p. 19; Equipe do Jornal do Brasil. Desastre atinge 6 municípios e empresa é multada. 
Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 02 de abrril de 2002. Rio, p. C3; Do Estado de Minas. Com agências. 
Mancha tóxica se alastra. Correio Brasiliense, Brasília, 02 de abril de 2003. Brasil, p. 20; Meio 
Ambiente. Empresários têm bens bloqueados. Correio Brasiliense, Brasília, 09 de abril de 2003. 
Brasil, p. 12.     
203 PRADO, Alessandra Rapassi Mascarenhas. Proteção Penal do Meio Ambiente. Fundamentos. São 
Paulo : Atlas, 2000, p. 37-38. 
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denominados de bens difusos, já que a ofensa ao meio ambiente reflete na 

coletividade, incidindo difusamente.             

Frise-se, ainda, que a passagem para um Estado de Direito Social interventor 

e com proposta de novos valores, também importou na revisão e superação da 

tradicional classificação bipartida que a doutrina fazia entre interesse público e 

interesse privado. 

A respeito, cabe trazer uma visão publicista multidimensional, segundo a 

qual todas as organizações são públicas à medida que a política governamental afeta 

o comportamento e processo de todas as organizações. Essa simples afirmação 

encerra a semente da teoria publicista, insinuando que: a) o público é conseqüência 

dos efeitos da política governamental; b) as organizações podem ser mais públicas em 

relação a determinadas atividades e menos em relação a outras; c) todas as 

organizações são públicas, todavia, algumas são mais públicas que outras.204 

Na atualidade, o meio ambiente possui a conotação de bem jurídico 

autônomo, compelindo o Estado e as pessoas, privadas e públicas, a preservá-lo. Os 

diversos acontecimentos envolvendo as pessoas e as relações entre estas e o Estado 

fazem com que não mais se sobreponha o direito individual aos outros direitos, assim 

como se verifica com o direito de propriedade, que hoje possui uma função social.        

No âmbito da proteção ao meio ambiente, portanto, apesar das correntes que 

se opõem a intervenção do direito penal205, tende a prevalecer a legitimidade do 

direito penal na tutela ambiental.206 

_____________ 
204 “Let us break the suspense: all organizations are public because political authority affects some of 
the behavior and processes of all organizations. This simple allegation contains in it the seeds of a 
theory of publicness. It implies that: (1) public pertains to the effects of political authority; (2) 
organizations can be more public in respect to some activities and less public in respect to others; (3) 
all organizations are public, but some are more public than others.” (BOZEMAN, Barry. All 
Organizations are public. Bridging Public and Private Organizational Theories. London : Jossey-Bass 
Publishers, 1987, p. 83).   
205 Na Alemanha, HASSEMER e seus discípulos se opõem a intervenção do direito penal no âmbito da 
proteção ao meio ambiente. 
206 SCHÜNEMANN, Bernd. Sobre la dogmática y la política criminal del derecho Penal del medio 
ambiente. In Libro Homenaje a José Rafael Mendoza Troconis. Caracas : Universidad Central de 
Venezuela Faculdad de Ciencias Jurídicas y Políticas, 1998, p. 369. 
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Assevera BERND SCHÜNEMANN que, no campo ecológico, “el Derecho penal 

representa el máximo ético”, não sendo possível “prescindir de la fuerza formadora de 

costumbres, conforme a la antigua denominación, o de su efecto preventivo general 

de integración, utilizando la terminología actual”.207  

Segundo o autor, o direito penal “como una forma encauzada y concebida a 

largo plazo de la legítima defensa de la sociedad contra amenazas elementares”, tem 

seu lugar “más indicado en la defensa de las bases de subsistencia, no sólo de la 

sociedad actual, sino también de la sociedad futura”. A conservação da credibilidade 

e a garantia do princípio da igualdade pelo Estado moderno pressupõem uma 

delimitação globalmente justificável entre o aproveitamento permitido e o dano ao 

meio ambiente penalmente relevante e, com isso, uma importante mudança da 

situação atual “que se caracteriza por la legalidad del consumo enorme de bienes 

ecológicos por un número proporcionalmente pequeño de usufructuarios 

privilegiados”.208  

Dentro deste contexto, recomenda-se o emprego do direito penal e não a sua 

supressão ou redução a um mero instrumento para elaborar coartadas, já que é 

ingênua a idéia de poder iniciar uma mudança de consciência em toda a sociedade por 

meio da descriminalização. Isso porque, a civilização moderna não poderá sobreviver 

sem um duplo controle do aproveitamento do meio ambiente. O primeiro nível de 

controle constituído pela administração, seguida de um nível de controle adicional e 

eficiente que apenas poderá ser assumido pelo direito penal.    

Dentro desse contexto, é compreensível que os ordenamentos jurídicos 

elaborem normas penais de proteção ambiental, para a proteção das condições para 

que todos os demais bens jurídicos possam sobreviver e prosperar.209  

_____________ 
207 SCHÜNEMANN, Bernd. Sobre la dogmática y la política criminal del derecho Penal del medio 
ambiente. Op. cit., p. 369. 
208 SCHÜNEMANN, Bernd. Sobre la dogmática y la política criminal del derecho Penal del medio 
ambiente. In Libro Homenaje a José Rafael Mendoza Troconis. Caracas : Universidad Central de 
Venezuela Faculdad de Ciencias Jurídicas y Políticas, 1998, p. 369. 
209 “La vieja pregunta acerca de quién vigila a los vigilantes quisiera responderia muy brevemente con 
las siguientes palabras: naturalmente, el Derecho penal. Y para llevar esta afirmación un poco más 
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1.4. Relações entre o bem ambiental e o direito penal econômico  

 

Inicialmente, para a compreensão do tema, é necessário analisar o meio 

ambiente como bem jurídico, para tanto, fazendo-se uma breve passagem pelas idéias 

extrajurídicas e pelo panorama histórico da preocupação com o bem ambiental. 

O espaço onde se vive ou o ambiente 210 , em princípio, foi objeto de 

preocupação da Biologia, tendo em 1866, o biólogo alemão ERNST HAECKEL, em sua 

obra Morfologia Geral dos Organismos, sugerido a criação de uma nova disciplina 

científica, ligada ao campo da Biologia, a qual teria por função estudar as relações 

entre as espécies animais e o seu ambiente orgânico e inorgânico. Para denominá-la 

utilizou-se da palavra grega Oikos (casa), assim cunhando o termo ecologia 211 

(ciência da casa).212    

No entanto, essa preocupação, em uma sociedade industrial organizada com 

os ideais do liberalismo, tornou-se objeto de toda a sociedade.213  

_______________ 
extremo: ? Dónde podría ser más necesario el Derecho penal que en la protección del medio ambiente 
y con ello, en la protección de las condiciones para que todos los demás bienes jurídicos puedan 
sobrevivir y prosperar?” (Idem, Ibidem, p. 370). 
210 “Ambiente é o substantivo que significa ‘o que cerca ou envolve os seres vivos ou as coisas por 
todos os lados; envolvente’. É, também, lugar, sítio, espaço, recinto.” (BITTENCOURT, Darlan 
Rodrigues; MARCONDES, Ricardo Kochinski. Lineamentos da responsabilidade civil ambiental. In 
Revista dos Tribunais,  nº 740, jun., 86º ano,  São Paulo : Revista dos Tribunais, 1997, p. 68). 
211  HAECKEL, discípulo da obra de DARWIN, foi o criador da palavra “ecologia” (PÁDUA, José 
Augusto. Um sopro de destruição – pensamento político e crítica ambiental no Brasil escravagista 
(1786-1888). Rio de Janeiro : 2002, p. 1-22). “O termo ‘ecologia deve-se a Ernst Haeckel (Generalle 
Morphologie der Organismen, 1866), ‘designando o estudo da influência do ambiente sobre os animais 
(do grego: oikos = casa/logos = ciência)’ e definida como ‘a investigação das relações totais do animal 
tanto com o seu ambiente orgânico como inorgânico’ ” (NAZO, Georgette Nacarato; MUKAI, Toshio. 
Direito Ambiental no Brasil: evolução histórica e a relevância do direito internacional do meio 
ambiente. In Revista de Direito Administrativo, nº 223, jan.-mar., Rio de Janeiro : Folha Carioca, 2001, 
p. 76).   
212 LAGO, Antônio; PÁDUA, José Augusto. O que é ecologia?. 1ª ed. São Paulo : Brasileiense, 1995, 
p. 7. 
213 “A evolução do ‘pensar ecológico’ ganha contornos novos e relevantes a partir de meados deste 
século. Não mais um enfoque meramente científico ou técnico passa a interessar aos que se preocupam 
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Nesse final do século XX, a globalização 214  da economia, o avanço 

tecnológico, o processo de urbanização e as alterações geopolíticas, contribuíram para 

que o homem, de forma progressiva, concebesse uma imagem do desenvolvimento 

como exploração dos recursos naturais, entendidos como todos os elementos da 

natureza que mantêm o equilíbrio da vida no planeta. Compreendeu-se que o 

crescimento da economia e o desenvolvimento das nações estava em conflito com o 

meio onde se vive. 

Nesse quadro, a questão ambiental emergiu no campo político-econômico, 

para defender o homem de sua ação poluidora e criar condições de um 

desenvolvimento econômico das nações.215  Essas idéias, de modo geral, e as 

discussões político-econômicas, que contrapunham esses interesses àqueles, fizeram 

com que o meio ambiente e a questão ambiental passassem a ser entendidos como 

direito fundamental inerente ao homem.  

E, assim, com esse enfoque moderno da problemática ambiental, o direito ao 

ambiente equilibrado passou a ser universal, fundamental, tratando-se de um direito 

_______________ 
com a degradação ambiental” (CARVALHO, Carlos Gomes de. Introdução ao direito ambiental. 
Cuiabá : Verde Pantanal, 1990, p. 21).   
214 A globalização é um conceito poroso e que tem sido utilizado para definir diversos fenômenos 
(econômicos, políticos, sociais e culturais). Em razão disto, cabe definir que o conceito de globalização 
que será utilizado neste trabalho privilegiará o fenômeno da globalização econômica, que a partir dos 
anos 80 (oitenta) tem propiciado novas formas de organização da economia capitalista; a 
transnacionalização dos mercados; a mobilidade quase ilimitada alcançada pela circulação dos capitais 
e da compressão do tempo e do espaço, face ao avanço da informática, das telecomunicações e dos 
transportes. No contexto desse modelo de globalização econômica, destaca-se em nível do direito 
penal, a influência do common law em nível processual penal e o aumento da interferência do Estado, 
criminalizando condutas, fundamentando-se na lógica da prevenção geral negativa, que tem sido 
acompanhada em nível da dogmática penal pelo pensamento funcionalista, que encontra em GÜNTER 
JAKOBS um de seus maiores teorizadores. A teoria de JAKOBS tem uma matriz funcionalista-
sociológica (sociologia jurídica de NIKLAS LUHMANN), que não examina a pena sob enfoque valorativo 
(fins ideais da mesma), mas funcional, dinâmico e como qualquer outra instituição social (funções 
reais que a pena desempenha para o bom funcionamento do sistema). Nesse sentido, a pena cumpre 
uma função integradora, distinta dos objetivos retributivos, de prevenção geral e especial, que lhe 
atribuíam a dogmática penal clássica. (BICUDO, Tatiana Viggiani. A globalização e as transformações 
no direito penal. In Revista Brasileira de Ciências Criminais, nº 23, ano 6, jul.-set. São Paulo : Revista 
dos Tribunais, 1998, p. 97-106).   
215  BITTENCOURT, Darlan Rodrigues; MARCONDES, Ricardo Kochinski. Lineamentos da 
responsabilidade civil ambiental. In Revista dos Tribunais,  nº 740, jun., 86º ano,  São Paulo : Revista 
dos Tribunais, 1997, p. 69. 
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inviolável, inderrogável, indisponível, inalienável, atribuído não ao homem uti 

singulus, mas ao homem, de forma geral, cuidando-se de um direito-dever 

fundamentado na solidariedade de que todos somos titulares e temos a obrigação de 

defender e preservar o ambiente equilibrado para as gerações presentes e futuras.216  

O Relatório Bruntland (Comissão Mundial para o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento – ONU – 1998) introduziu o conceito do global commons, para 

designar os bens ambientais que são comuns a todo o globo, tratando-se de um elenco 

exemplificativo e provisório, pertencendo a essa categoria todos aqueles cuja função 

supera os interesses de um só Estado.217 

DARLAN RODRIGUES BITTENCOURT e RICARDO KOCHINSKI MARCONDES 

destacam que a elevação de interesse ecológico ao plano da política das nações fez 

com que o ecossistema galgasse posição de suma importância na esfera jurídica. Para 

os autores, o reconhecimento do direito do homem ao meio ambiente harmônico e 

produtivo posicionou-o como bem jurídico fundamental à vida humana. Esse status o 

coloca ao lado do direito à vida, à igualdade, à liberdade, possuindo, contudo, um 

espectro bem mais amplo, de cunho social e histórico, e não meramente individual. 

Donde se retira, entre outras, como características desse direito, a sua 

indisponibilidade, oponibilidade a direitos individuais ou coletivos, bem como a sua 

imprescritibilidade e, ainda, a impossibilidade de haver direito adquirido sobre ou 

contra o meio ambiente. 218  

A respeito da ordem econômica do meio ambiente PAULO DE BESSA 

ANTUNES registra que o individualismo que se desenvolveu a partir do Século XVII, 

_____________ 
216 MILAGRES, Marcelo de Oliveira. Considerações sobre a importância do direito ambiental. In 
Revista do Tribunal Regional Federal 1ª Região, 10º vol., nº 4, out./dez. Brasília : TRF 1ª Região, 
1998, p. 80. 
217  GOMES, Celeste Leite dos Santos Pereira (Org.). Crimes contra o meio ambiente. 
Responsabilidade e sanção penal. 2ª ed. São Paulo : Juarez de Oliveira, 1999, p. 1. 
218  BITTENCOURT, Darlan Rodrigues; MARCONDES, Ricardo Kochinski. Lineamentos da 
responsabilidade civil ambiental. In Revista dos Tribunais,  nº 740, jun., 86º ano,  São Paulo : Revista 
dos Tribunais, 1997, p. 69. 
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influenciou o Direito e a Economia, sendo tanto o individualismo jurídico quanto o 

econômico aspectos de um mesmo fenômeno.219  

Para o autor, os mesmos pressupostos do individualismo jurídico, como a 

autonomia da vontade, a liberdade de contratar, a propriedade privada etc, em 

verdade, feitas as devidas adaptações, são os principais postulados da Economia 

Política, o que ocorreu porque “tanto o Direito como a Economia” são “partes de um 

processo mais amplo de afirmação de uma concepção de mundo que foi o 

liberalismo”.220 

 Neste processo, observa PAULO DE BESSA ANTUNES que o saber econômico 

teve como um de seus propulsores o questionamento moral e social que os indivíduos 

se faziam diante das novas conquistas científicas e da ampliação dos mercados, o que 

gerou a necessidade de um conhecimento sistemático do novo processo econômico 

que se desenvolvia e de suas conseqüências.  

Assim, os fisiocratas que iniciaram o estudo sistemático da economia, 

partiram da idéia de que cada indivíduo deveria ser considerado isoladamente, tal 

como um átomo, não transpondo a sociedade a soma de todos os átomos, sendo a 

ordem social formada por homens livres sustentados pelo produto de seu trabalho, em 

especial, o desenvolvido na agricultura. O bem social seria composto pelo somatório 

dos bens individuais e os mercados, que por atenderem às necessidades de cada 

indivíduo, contribuiriam para a realização do bem-estar da coletividade.  

Ao se preocupar com as questões demográficas e seus reflexos na utilização 

dos recursos naturais, THOMAS MALTHUS teria sido o economista que, ao que tudo 

indica, deu início às modernas preocupações ecológicas. Ele defendeu a tese de que a 

população cresceria de forma geométrica enquanto houvesse quantidade suficiente de 

alimentos e demais recursos essenciais à vida. Sustentou, contudo, que o crescimento 

_____________ 
219 ANTUNES, Paulo de Bessa. Dano Ambiental: uma abordagem conceitual. Rio de Janeiro : Lumen 
Juris, 2000, p. 205-206. 
220 ANTUNES, Paulo de Bessa. Dano Ambiental: uma abordagem conceitual. Op. cit.,  p. 205-206. 
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da produção de alimentos e dos demais recursos fazia-se em escala aritmética. 221 

Assim, em tais condições, o crescimento populacional traria consigo uma série de 

desgraças (guerra, fome etc) em função da escassez de recursos.222 

Anota, ainda, PAULO DE BESSA ANTUNES que diversos economistas se 

dedicaram ao tema, introduzindo modelos para explicar as relações entre a economia 

e o meio ambiente.223   

No Brasil, a Lei nº 6.938/81, em seu artigo 2,º explicita que os objetivos da 

Política Nacional do Meio Ambiente visam assegurar condições de desenvolvimento 

socioeconômico. O artigo 3º, inciso III, letra c, considera a poluição como 

degradadora das atividades sociais e econômicas e também erige como princípio a 

compatibilização do desenvolvimento econômico social com a preservação da 

qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico. Em toda a sistematização da 

lei percebe-se a preocupação com a natureza e seus reflexos na vida humana 

biológica, social e economicamente considerada. O bem jurídico tutelado tem uma 

vasta amplitude e importa à qualidade da vida e, em última análise, sua própria 

continuidade no planeta.  

A atual Constituição Federal, promulgada em 05 de outubro de 1988, em 

razão das modificações e imposições sociais, além de qualificar o meio ambiente 

como “bem de uso comum do povo”, espécie do gênero “bens públicos”, artigo 99, 

inciso I, do Código Civil (Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002)224, erigiu o meio 

ambiente como princípio da atividade econômica (artigo 170, inciso VI, da 

Constituição de 1988) expressando-se a tutela do meio ambiente, em sede 

_____________ 
221 O pensamento Malthusiano ainda conserva grande importância na atualidade. 
222 ANTUNES, Paulo de Bessa. Dano Ambiental: uma abordagem conceitual. Rio de Janeiro : Lumen 
Juris, 2000, p. 205-206. 
223 “David Ricardo introduziu um segundo modelo para explicar as relações entre a economia e o meio 
ambiente, ‘not because he was concerned with environmental degradetion or human survival’, mas, 
principalmente, devido ao fato de que as suas pesquisas e investigações econômicas estavam voltadas 
para o exame dos motivos pelos quais os proprietários rurais recebiam uma renda decorrente do fato de 
serem proprietários” (Idem. Ibidem, p. 207). 
224 “Art. 99. São bens públicos: I – os de uso comum do povo, tais como rios, mares, estradas, ruas e 
praças;”. 
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constitucional como direito fundamental, indivisível, não particularizável, nem 

individual, de conteúdo econômico-social, conexo a um dever, também fundamental 

de todos os Estados e cidadãos, de defender e preservar, econômica e socialmente, o 

bem jurídico meio ambiente ecologicamente equilibrado.225 

A propósito, registre-se que MARCELO DE OLIVEIRA MILAGRES critica o fato 

de o legislador constituinte ter determinado o meio ambiente como “bem de uso 

comum do povo”, porquanto a terminologia não foi a melhor, já que a intenção do 

legislador era atribuir ao meio ambiente a qualidade de bem jurídico próprio, como 

macrobem226 essencial à sadia qualidade de vida de todos os seres humanos.227  

De fato, a teor do artigo 99 do Código Civil Brasileiro, a expressão “bem de 

uso comum do povo” denomina uma espécie de bem público, assim, atribuído ao 

domínio público do Estado. 

No entanto, o meio ambiente não integra o domínio patrimonial do Estado 

no sentido utilizado pela doutrina clássica, cuidando-se, na verdade, de um macrobem 

pertencente a todos e a ninguém com exclusividade, afeto ao gênero humano, a título 

autônomo e como disciplina autônoma.  

Adverte, ainda, JOSÉ RUBENS MORATO LEITE, que a concepção de bem 

ambiental da lei civil é destoante do estipulado na Constituição Federal de 1988, que 

trata do meio ambiente como bem da coletividade e não como res nullius.228  

Segundo JOSÉ AFONSO DA SILVA, o meio ambiente e seus elementos 

constitutivos (qualidade do solo, da água, do ar atmosférico, do patrimônio florestal, 

da fauna, da água, do sossego auditivo, da paisagem visual etc) são bens de interesse 

_____________ 
225 SILVA, José Afonso, Direito Ambiental Constitucional. 3ª. São Paulo : Malheiros, 2000, p. 47-48. 
226 O meio ambiente, partindo-se de uma visão integrada, é uma entidade, um bem imaterial, não se 
confundindo com os bens singulares que o compõem, v.g., rios, florestas, água, os quais, na sua 
individualidade são, também, bens jurídicos, dotados de valoração econômica.  
227 MILAGRES, Marcelo de Oliveira. Considerações sobre a importância do direito ambiental. In 
Revista do Tribunal Regional Federal 1ª Região, 10º vol., nº 4, out./dez. Brasília : TRF 1ª Região, 
1998, p. 88. 
228 LEITE, José Rubens Morato. Dano Ambiental: do individual ao coletivo extrapatrimonial. São 
Paulo : Revista dos Tribunais, 2000, p. 88. 
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público “dotados de um regime jurídico especial, enquanto essenciais à sadia 

qualidade de vida e vinculados, assim, a um fim de interesse coletivo”.229       

Em relação ao bem e interesse protegido, o direito penal ambiental diverge 

da dogmática tradicional, à medida que os bens próprios ao direito penal tradicional 

eram de fácil determinação, surgindo ligados diretamente à pessoa e com ofensa 

particularizada e precisa (dano à saúde, à vida, ao patrimônio do indivíduo), 

apresentando um caráter microsocial, referindo-se a pessoa ou pessoas e, portanto, de 

fácil delimitação. 

O direito penal econômico230, ultima ratio na proteção da ordem econômica, 

já que se deve privilegiar as formas não penais de solução de conflitos231, é utilizado 

na tutela o bem jurídico meio ambiente, enquanto bem jurídico de interesse do Estado 

que necessita ser tutelado para a permanência e conservação da ordem econômica.232        

_____________ 
229 SILVA, José Afonso, Direito Ambiental Constitucional. 3ª. São Paulo : Malheiros, 2000, p. 81. 
230 “A história do Direito Penal Econômico começa na 1ª Grande Guerra. Esse acontecimento, pelos 
conflitos sociais que o acompanharam, pela necessidade de direção e mobilização da economia para os 
esforços da guerra, obrigaram o Estado a assumir o papel de responsável maior pelo curso da vida 
econômica, dirigindo-o, conformando-o e defendendo-o. Isto obrigou ao esquecimento – que seria 
definitivo e irreversível – do modelo liberal de separação entre o direito e a economia, o Estado e a 
sociedade. E criaram-se, por outro lado, os pressupostos do recurso ao direito penal (econômico) como 
meio preferencial da defesa do modelo econômico querido pelo Estado. Não que anteriormente se 
desconhecessem casos de autêntico direito penal econômico. A punição – por vezes drástica – do 
açambarcamento, da especulação, da venda de bens essenciais deteriorados, da violação das normas 
sobre exportação de certos bens, é fenômeno que se localiza em todas as épocas da História. No direito 
romano, a Lex Julia de annona, editada no tempo de César e cuja vigência se prolongou até Justiniano, 
punia severamente a alta dos preços e o ilícito em matéria de importação e comércio de cereais. A 
punição podia ir até à pena de morte. Já no séc. XVIII, vemos no reinado de Maria Teresa punir com 
multa pesada e, até, com a pena de morte, a exportação de cereais e frutas bem como a violação das 
normas sobre o fabrico de cerveja.” (PODVAL, Roberto (Org.) Temas de Direito Penal Econômico. 
São Paulo : Revista dos Tribunais, 2001, p. 70).  
231 RIGHI, Esteban. Los Delitos Económicos. Buenos Aires : Adhoc, 2000, p. 54.  
232 “La mejor definición del fin político criminal que persiguen las normas clásicas de derecho penal 
económico en los países desarrollados de Occidente se debe a Eberhard Schmidt, y puede verse en la 
noción de delito económico dado en la mencionada ‘Ley para la simplificación del derecho penal 
económico en el campo de la economía’, dictada em 1949 en la República Federal de Alemania, según 
la cual una infracción será delito económico cuando vulnere el interés del Estado en la permanência y 
conservación del orden económico.” (RIGHI, Esteban. Los Delitos Económicos. Op. cit., p. 97). 
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CARLO PATERNITI também observa que a criminalidade econômica pode ser 

compreendida com a elaboração de uma tipologia dos comportamentos lesivos aos 

interesses econômicos, considerados relevantes pela política criminal.233  

De acordo com ESTEBAN RIGHI, o conceito de crime econômico inclui tipos 

que tutelam interesses supra-individuais, fazendo parte do direito penal econômico – 

os delitos ecológicos.234  

A respeito, KLAUS TIEDEMANN registra que o delito econômico não se dirige 

apenas contra os interesses individuais, mas também contra os interesses sociais 

supra-individuais (coletivos) da ordem econômica.235 

Nesse diapasão, analisando o meio ambiente enquanto bem jurídico tutelado 

pelo direito penal econômico, o autor assinala que236: a) os delitos ecológicos, que 

gravitam à volta da idéia de proteção ao meio ambiente natural, vêm definindo como 

seus objetos de tutela: a conservação do solo e da flora, a manutenção da pureza das 

águas, a eliminação dos lixos, a proteção contra gases prejudiciais, a eliminação ou a 

redução dos efeitos nocivos da radioatividade e dos desperdícios químicos e a 

proteção contra os ruídos; b) a definição do bem jurídico ambiental, tutelado pelo 

direito penal como a síntese de outros bens jurídicos tradicionais, porquanto a 

preservação dos recursos naturais é indispensável para se garantir a curto prazo a 

qualidade de vida e a longo prazo a própria sobrevivência humana, é um forte 

indicativo de que o direito penal econômico se orienta no sentido da proteção dos 

interesses de toda a humanidade; c) os bens e objetos jurídicos da tutela penal do 

meio ambiente não amparam apenas os bens jurídicos tradicionais, como a vida e a 

propriedade, mas também o direito de todos de viver em um meio ambiente digno e 

sadio; d) os delitos ecológicos fazem parte do direito penal econômico que, por sua 

_____________ 
233 “Altra manera d’intendere la locuzione ‘criminalità economica’ è quella di elaborare una tipologia 
di comportamenti lesivi d’interessi economici generali.” (PATERNITI, Carlo. Diritto Penale 
dell’Economia. Torino : Giappichelli, 1995, p. 16). 
234 RIGHI, Esteban. Los Delitos Económicos. Buenos Aires : Adhoc, 2000, p. 99. 
235 TIEDEMANN, Klaus. Lecciones de derecho penal económico. Barcelona : PPU, 1993, p. 32.  
236 RIGHI, Esteban. Los Delitos Económicos. Buenos Aires : Adhoc, 2000, p. 103-104. 
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vez, não possui como objeto imediato e único somente a tutela dos bens jurídicos 

tradicionais (vida, propriedade etc).  

O bem ambiental, portanto, reflete uma nova ordem de interesses que o 

direito busca proteger por meio do direito penal econômico237, com o intuito de se 

chegar a uma absoluta e completa proteção dos bens ecológicos.238  

Nesse sentido, CRISTIANE DERANI239 e JOSÉ AROUDO MOTA240 explicam que 

não há essencialmente uma separação material entre a economia e à ecologia, na 

medida que, na natureza, se encontra o sustentáculo do desenvolvimento das relações 

produtivas. 

Na perspectiva socioeconômica, ANTÔNIO HERMAN BENJAMIN destaca que a 

natureza pode ser decomposta em quatro valores principais: a) valor de uso 

econômico direto, que se caracteriza pelo uso direto do recurso ambiental como fonte 

de matéria-prima em geral, de produtos medicinais e científicos, de lazer, de 

recreação e satisfação hedônica (como, v.g., alimentos, biomassa, madeira); b) valor 

de uso indireto, que se relaciona com a função ecológica do ativo ambiental, que 

contribui para manutenção da biodiversidade (valor econômico indireto, manifestado 

por meio de serviços, ao invés de produtos, como os benefícios estético-recretativos e 

os serviços ecológicos proporcionados pela natureza); c) valor opção, que se 

_____________ 
237  CARLOS MARTINEZ-BUJAN PEREZ observa que a legitimidade da intervenção penal no terreno 
econômico depende da posição que se adote em relação a teoria dos bens jurídicos. (PEREZ, Carlos 
Martinez-Bujan. Derecho Penal Econômico. Parte General. Valencia : Tirant to Blanch, 1998, p. 90).  
238 RUI CARVALHO PIVA conceitua o bem ambiental como “um valor difuso, imaterial ou material, que 
serve de objeto mediato a relações jurídicas de natureza ambiental”. Para o autor, quanto à natureza 
jurídica do bem ambiental ou dos bens ambientais, “trata-se de um bem difuso, um bem protegido por 
um direito que visa assegurar um interesse transindividual, de natureza indivisível, de que sejam 
titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato”, predominando o entendimento 
no sentido de que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é considerado “um bem de 
uso comum do povo”, considerado, ainda, como “um patrimônio público, nos termos  do disposto no 
inciso I do art. 2º da Lei 6.938/81” (PIVA, Rui Carvalho. Bem ambiental. São Paulo : Max Limonad, 
2000, p. 114-115). 
239 DERANI, Cristiane. Direito Ambiental Econômico. São Paulo : Max Limonad, 1997, p. 187.  
240 “O tripé meio ambiente-organização-sociedade forma a cadeia de consumo, onde o primeiro atua 
como fornecedor de materiais, a segunda, como processadora de matéria-prima e a terceira, como 
consumidora de bens/serviços” (MOTA, José Aroudo. O Valor da Natureza: economia e política dos 
recursos naturais. Rio de Janeiro : Garamond, 2001, p. 40). 
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relaciona com a disposição de pagar, declarada pelas pessoas, com a finalidade de 

conservar o recurso ambiental e, ainda, com a tendência humana de evitar que os 

recursos não estejam mais disponíveis no futuro (é a importância que as pessoas 

atribuem a um futuro mais seguro e tranqüilo, capaz de garantir aos descendentes o 

acesso a benefícios vindouros oriundos da conservação da biodiversidade), d) valor 

existencial, que se baseia na parcela do valor econômico do recurso ambiental 

somente pela sua existência, que independe de seu uso presente ou futuro (além da 

utilidade econômica ou recreativa, a natureza possui valor estritamente existencial, a 

sua existência per se já é razão para protegê-la, à despeito da contribuição direta ou 

indireta aos seres humanos).241     

A respeito, JOSÉ AROUDO MOTA242 e DAVID PEARCE243 também apontam que 

o valor econômico do meio ambiente pode ser expresso pela seguinte proposição: 

valor econômico total = valor de uso + valor de opção + valor de existência.  

Segundo os autores, o valor de uso é o atribuído por aqueles que usufruem o 

recurso ambiental, ou seja, pelos efetivos usuários do bem que, por exemplo, se 

beneficiam com uma determinada nascente de água que abastece uma cidade ou com 

uma paisagem privilegiada e os benefícios estético-recreativos proporcionados pela 

natureza. O valor de opção é o projetado para o futuro pelas pessoas que, no presente, 

não usufruem o bem, mas se inclinam a lhe atribuir valor para uso futuro. O valor de 

existência244 é o referente à efetiva existência do recurso, independentemente do seu 

uso atual ou futuro.  

_____________ 
241 BENJAMIN, Antônio Herman. O Regime Brasileiro de Unidades de Conservação. In Revista de 
Direito Ambiental, nº 21, ano 6, jan.-mar., São Paulo : Revista dos Tribunais, 2001, p. 29. 
242 MOTA, José Aroudo. O Valor da Natureza: economia e política dos recursos naturais. Rio de 
Janeiro : Garamond, 2001, p. 142-146. 
243 PEARCE, David W. Blueprint 4: Capturing Global Environmental Value. Londres : Earthscan, 
1995, p. 41-49. PEARCE, David; MÄLER, Karl-Göran. Environmental Economics and the 
Developing World. In Ambio: a journal of the human environment, vol. 20, nº 2, apr., Stockholm : 
Royal Swedish Academy of Sciences, 1991, p. 52-54. PEARCE, David W.; MARKANDYA, Anil. 
Environmental Policy Benefits: Monetary Valuation. Paris : Organization for Economic Co-operation 
and Development – OECD, 1989, p. 161-166.   
244 O valor de existência leva em consideração cinco tipos de comportamento altruísta: a) motivo 
legado (preocupação da geração presente em legar bens/serviços ambientais para os seus sucessores); 
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Nesse particular, observe-se que a sociedade, levando em consideração a 

singularidade, o caráter muitas vezes irreversível da degradação dos recursos 

naturais245 e a insegurança quanto à extensão dos efeitos negativos causados pelo 

dano ao meio ambiente246, tende a atribuir maior valor a ativos, como florestas e 

animais em extinção, mesmo sem possuir a intenção de utilizá-los ou apreciá-los.  

A respeito da valoração econômica do meio ambiente, ROBERT COSTANZA, 

do Instituto de Economia Ecológica da Universidade de Maryland, em trabalho 

realizado com mais doze cientistas de diversas áreas, estimou o valor econômico de 

dezessete serviços que o meio ambiente pode proporcionar em dezesseis biomas 

marinhos e terrestres em diferentes partes do planeta, concluindo que a natureza 

como um todo vale US$ 33 trilhões por ano.247 

_______________ 
b) benevolência para com parentes e amigos (responsabilidade altruísta em doar bens/serviços 
ambientais preservados a parentes amigos ou instituições ligadas à natureza); c) simpatia por pessoas e 
animais (preocupação e inclinação na defesa da causa ambiental, ainda que o recurso ambiental 
afetado cause externalidade a apenas uma determinada comunidade); d) vínculo ambiental (a 
preocupação com as funções ambientais globais, como, por exemplo, a degradação da camada de 
ozônio, que possui forte conexão com a poluição industrial moderna); e) responsabilidade ambiental 
(responsabilidade daquele que causou a degradação ambiental de reparar o dano ambiental, não apenas 
para mitigar a degradação do recurso ambiental, como também para reconstituí-lo, de forma a permitir 
sua sustentabilidade) (MOTA, José Aroudo. O Valor da Natureza: economia e política dos recursos 
naturais. Rio de Janeiro : Garamond, 2001, p. 144-145).      
245  Há casos em que a reparação não é possível, mesmo com o substitutivo monetário, como a 
destruição de paisagens naturais ou arqueológicas e de ecossistemas inteiros. 
246 MOTTA, Ronaldo Seroa da. Instrumentos econômicos e política ambiental. In Revista de Direito 
Ambiental, nº 20, ano 5, out.-dez., São Paulo : Revista dos Tribunais, 2000, p. 86-93. 
247 “The services of eclogical systems and the natural capital stocks that produce them are critical to 
the functioning of the Earth’s life-support system. They contribute to human welfare, both directly and 
indirectly, and therefore represent part of the total economic value of the planet. We have estimated the 
current economic value of 17 ecosystem services for 16 biomes, based on published studies and a few 
original calculations. For the entire biosphere, the value (most of which is outside the market) is 
estimated to be in the range of US$ 16-54 trillion (1012) per year, with an average of US$ 33 trillion 
per year. Because of the nature of the uncertainties, this must be considered a minimum estimate. 
Global gross nation product total is around US$ 18 trillion per year.” (COSTANZA, Robert; D’ARGE, 
Ralph; GROOT, Rudolf de; FARBER, Stephen; GRASSO, Monica; HANNON, Bruce; LIMBURG, 
Karin; NAEEN, Shahid; O’NEILL, Robert V.; PARUELO, Jose; RASKIN, Robert G.; SUTTON, 
Paul; BELT, Marjan van den. The value of the world’s ecosystem services and natural capital. In 
Nature, vol. 387, 15.may, London : Macmillan, 1997, p. 253). 
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A tabela abaixo apresenta os serviços e as funções do meio ambiente que 

serviram de parâmetro para o referido estudo e a estimativa anual do valor econômico 

desses serviços.       

ESTIMATIVA ANUAL DO VALOR DO MEIO AMBIENTE248  

       Serviços e funções do meio ambiente                                         Valores em US$  bilhões ao ano 
Regulagem do gás (composição química da 
atmosfera) 1.341 

Regulagem do clima (temperatura, precipitação)  
684 

Regulagem de distúrbios (regulagem de energia 
elétrica sob a forma de campo eletrostático, 
umidade e integridade do ecossistema diante de 
flutuações do meio ambiente) 

1.779 

Regulagem do fluxo da água dos rios (para uso na 
irrigação, transporte, indústria) 1.115 

Abastecimento de água (armazenagem e retenção) 
1.692 

Controle da erosão (impede a perda do solo pela 
ação dos ventos e outros agentes naturais) 576 

Formação do solo (acúmulo de material orgânico, 
desgaste da rocha) 53 

Ciclo de nutrientes (fixação de nitrogênio)  
17.075 

Tratamento de detritos (controle da poluição, 
desintoxicação) 2.277 

Polinização (para reprodução das plantas) 
177 

Controle biológico (regulagem das populações 
pelos predadores) 417 

Refúgios (habitat para espécies nativas ou 
transitórias)      124 

Produção de alimentos (peixes, caça, nozes, frutas, 
agricultura de substâncias)  1.386 

Matérias primas (para a produção de madeira, 
borracha, combustível etc) 721 

Recursos genéticos (para usos farmacêuticos, 
biotecnologia, plantas ornamentais, bichos de 
estimação) 

79 

Recreação (oportunidades para ecoturismos, pesca 
esportiva) 815 

Cultura (valores científicos, estéticos, artísticos, 
educativos, espirituais) 3.015 

 
 Assim, a despeito de, a princípio, não existirem mercados que possam ser 

utilizados para se fixar o valor econômico exato da grande maioria dos bens e 

_____________ 
248 Tabela formulada com base nos dados e cálculos apresentados pela equipe de doze pesquisadores 
coordenada pelo cientista ROBERT COSTANZA (Idem. Ibidem, p. 254 e 256).  
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serviços ambientais249, e de não ser o meio ambiente uma res in commercio, ou seja, 

um bem juridicamente destinado ao comércio250, é forçoso reconhecer, ainda que por 

meio de soluções alternativas que possibilitem incorporar o respectivo valor nas 

análises econômicas, a valoração econômica do bem ambiental.       

 

1.5. A tutela penal dos bens jurídicos supra-individuais 

  

O Direito penal, frente às novas realidades que antes não existiam ou não 

tinham a mesma incidência, e ante a aparição de novos bens jurídicos, de novos 

interesses e de novas valorações de interesses preexistentes, passa por um momento 

de expansão.251 

O efetivo aparecimento de novos riscos, a sensação social de insegurança e o 

descrédito de outras instâncias de proteção contribuem para a expansão do direito 

penal.252   

Nesse sentido, buscando atender as novas reivindicações, o direito penal pro 

societate 253 tutela os bens jurídicos de natureza individual e supra-individual. 254  

_____________ 
249 BELLIA, Vítor. Introdução à Economia do Meio Ambiente. Brasília : IBAMA, 1996, p. 92. JOSÉ 
AROUDO MOTA também destaca que enquanto todas as mercadorias têm valor econômico, com preço 
fixado pelos mercados, os recursos da biodiversidade, tais como um orangotango, uma floresta, o ar 
entre tantos outros não têm preço fixado pelos mercados. Segundo o autor, os recursos naturais não são 
mercadorias e constituem ativos essenciais à preservação da vida de todos os seres. O enfoque 
orgânico da valoração auxilia o entendimento de como é importante compreender o valor econômico 
que possui o meio ambiente para a sobrevivência das espécies na terra (MOTA, José Aroudo. O Valor 
da Natureza: economia e política dos recursos naturais. Rio de Janeiro : Garamond, 2001, p. 37).    
250 CAPONE, Dario; MERCONE, Mario. Diritto ambientale. Napole : Scientifiche, Italiane, 1996, p. 
520. 
251 SÁNCHEZ, Jesús-María Silva. A expansão do direito penal: aspectos da política criminal nas 
sociedades pós-industriais. Trad. de Luiz Otavio de Oliveira Rocha. São Paulo : Revista dos Tribunais, 
2002, p. 27. 
252 Na atualidade, o direito penal estende sua proteção para interesses difusos como o meio ambiente, a 
economia nacional, as condições de alimentação. (PEREZ, Carlos Martinez-Bujan. Derecho Penal 
Econômico. Parte General. Valencia : Tirant to Blanch, 1998, p. 94). 
253 BONFIM, Edilson Mougenot. Direito penal da sociedade. São Paulo : Oliveira Mendes, 1997, p. 
27 e 46. 
254 PRADO, Luiz Regis. Responsabilidade penal da pessoa jurídica: fundamentos e implicações. In: 
PRADO, Luiz Regis (Org.). Responsabilidade penal da pessoa jurídica: em defesa do princípio da 
imputação penal subjetiva. São Paulo : Revista dos Tribunais, 2001, p. 128. 
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Em relação aos delitos ambientais, aludindo-se à teoria geral do bem 

jurídico, pode-se dizer que o bem jurídico mediato será sempre supra-individual, 

podendo o bem jurídico diretamente tutelado (imediato) ser individual ou supra-

individual.255 

CARLOS MARTINEZ-BUJAN PEREZ, a respeito do bem jurídico diretamente 

tutelado (imediato) assinala que256: 
 “(...) hay que subrayar, pues, que únicamente es el bien 

jurídico inmediato (bien jurídico por antonomasia) el que se 

incorpora al tipo de injusto de la infracción delictiva de que 

se trate, en el sentido de que su vulneración (su lesión o su 

puesta en peligro) por parte de la acción del sujeto activo se 

erige como un elemento implícito indispensable de la parte 

objetiva de cualquier tipo (...) y, por tanto, dicha vulneración 

habrá de ser abarcada por el dolo o la imprudencia del 

agente. Por lo demás, la noción de bien jurídico inmediato 

es la que debe servir de principal referencia para designar 

las diversas funciones que tradicionalmente se han venido 

atribuyendo a esta institución en la Ciencia del Derecho 

Penal (...), señaladamente la funcción <<interpretativa>>, 

em virtud de la cual el bien jurídico desplegará una 

relevante misión en la tarea de descubrir el sentido y la 

finalidad de un determinado tipo (...)”. 

O meio ambiente, bem jurídico que não tem natureza individual, nem se 

encontra vinculado apenas ao país onde se encontra, por ser um “bem transnacional e 

transtemporal que pertence a todos os povos de todos os tempos” - condição de 

subsistência da própria espécie humana – é um bem supra-individual257 (coletivo ou 

social). 

_____________ 
255 PEREZ, Carlos Martinez-Bujan. Derecho Penal Econômico. Parte General. Valencia : Tirant to 
Blanch, 1998, p. 90-91. 
256 PEREZ, Carlos Martinez-Bujan. Derecho Penal Econômico. Op. cit., p. 91. 
257 SILVEIRA, Renato de Mello Jorge. Direito Penal Supra-individual: interesses difusos. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2003, p. 134. 
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O crime praticado contra o meio ambiente, assim, pode ter repercussões em 

diversos locais, regiões, em tempo presente ou futuro, à medida que desconhece as 

fronteiras temporais e políticas e não se encontra adstrito à esfera do indivíduo.258 
 

 

1.6. Breves observações sobre a dogmática penal ambiental brasileira.  

 

A legislação penal, em vigor até a independência259, além de dispersa e com 

pouca sistematização260, possuía dificuldades de aplicação, persistindo os mesmos 

_____________ 
258 SÁ, Elida; MALLAM, Diogo Rudge; LUCYORENSTEIN, Hellen; CARDOSO, Sania Burlandi. 
Comentários à Lei dos Crimes Ambientais. In Revista de Direito Ambiental, nº 11, ano 3, jul.-set., São 
Paulo : Revista dos Tribunais, 1998, p. 58. 
259 “Como ilustram vários autores, já a legislação portuguesa protegia as árvores, os animais e as 
águas. Assim, ‘as Ordenações Afonsinas, no Livro V, título LVIII, proibiam o corte de árvores 
frutíferas; o Livro V, título LXXXIII, das Ordenações Manoelinas, vedava a caça de perdizes, lebres e 
coelhos com redes, fios, bois ou outros meios e instrumentos capazes de causar dor e sofrimento na 
morte desses animais; as Ordenações Filipinas protegiam as águas, no Livro LXXV, título LXXXVIII, 
parágrafo sétimo, punindo com multa quem jogasse material que sujasse ou viesse a matar os peixes’. 
Ademais, ‘o corte deliberado de árvores frutíferas foi proibido por ordenação determinada pelo rei D. 
Afonso IV, em 12 de março de 1393, sendo que aí ‘se tipificava o corte de árvores de fruto como crime 
de injúria ao rei, tamanha a preocupação com a proteção florestal’. Quanto à proteção dos animais, 
mais ainda das aves, ‘ uma previsão do rei D. Diniz, de 9 de novembro de 1326, equiparava o furto das 
aves para efeitos criminais a qualquer outra espécie de furto’. (...) Brasil Colônia. Foi nesse período 
que se iniciou a comercialização do pau-brasil (...). As Ordenações Manuelinas trouxeram normas mais 
detalhadas. O título LXXXIII do livro I proibia a caça de coelhos e determinava o respeito às crias, nos 
meses de março, abril e maio, condenando o caçador que tivesse descumprido a lei ao pagamento de 
‘mil reais’, além da perda dos cães e das armadilhas utilizadas na caça.” (NAZO, Georgette Nacarato; 
MUKAI, Toshio. Direito Ambiental no Brasil: evolução histórica e a relevância do direito 
internacional do meio ambiente. In Revista de Direito Administrativo, nº 223, jan.-mar., Rio de Janeiro 
: Folha Carioca, 2001, p. 77-78).     
260 “A evolução histórica do pensamento jurídico-penal brasileiro pode ser resumida em três fases 
principais: período colonial, Código Criminal do Império e período republicano. (...) O Direito em 
vigor na colônia estava feito, precisando simplesmente ser aplicado, depois de importado, sendo nada 
mais que um capítulo do Direito português na América: fenômeno denominado bifurcação brasileira, 
isto é, a transplantação do organismo jurídico-político luso para o território nacional. (...) Ao tempo do 
descobrimento, vigoravam em Portugal as Ordenações Afonsinas, publicadas em 1446, sob o reinado 
de D. Afonso V, tidas como primeiro código europeu completo. Em 1521, foram substituídas pelas 
Ordenações Manuelinas, por determinação de D. Manuel I, as quais estiveram em vigor até o 
aparecimento da Compilação de Duarte Nunes de Leão, em 1569, feita a mando do rei D. Sebastião. 
Os ordenamentos citados não chegaram a ser eficazes, em face da situação peculiar reinante na 
colônia. Todavia, cumpre observar que o estudo histórico de nosso Direito envolve ainda em momento 
anterior dois atos normativos internacionais: a Bula Intercoetera (1493), expedida pelo Papa Alexandre 
VI, que garantia ao rei da Espanha direitos sobre a América; e o Tratado de Tordesilhas (1494). As 
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problemas com o Código Penal Brasileiro de 1830 (pós-independência)261, onde só 

havia dois dispositivos que proibiam o corte ilegal de árvores e o dano ao patrimônio 

cultural (artigos 178 e 257).262   

O advento da República263 trouxe novo Código Penal, em 11 de outubro de 

1890, que, no entanto, não deu atenção ao meio ambiente.264 Igualmente, o Código 

_______________ 
primeiras manifestações jurídicas, desde 1500 e por cerca de 30 anos, foram as bulas pontifícias, 
alvarás e cartas-régias, que, embora não ‘diretamente destinados a reger a vida destas terras, a estas se 
referem, constituindo, por isso, os atos iniciais de uma legislação que urgia organizar-se e desenvolver-
se para o governo de um vasto domínio colonial, e, depois, de uma grande nação’. (...) Na realidade, a 
lei penal aplicada no Brasil àquela época era a contida nos 143 títulos do Livro V das Ordenações 
Filipinas, promulgadas por Filipe II, em 1603. Orientava-se no sentido de uma ampla e generalizada 
criminalização e de severas punições. (...) O delito era confundido com pecado ou vício (...) Foi o 
Código Filipino ratificado em 1643 por D. João IV e em 1823 por D. Pedro I. (...) A matéria criminal 
está disposta de forma assistemática e irracional: os comportamentos incriminados, em número 
excessivo, referem tipos difusos, obscuros, derramados, por vezes conflitantes; as penas são 
desproporcionais e, sempre, por demais cruéis; multas são cominadas para atender a exigências de 
política criminal, mas com evidente intuito de locupletar o fisco; admitem-se tormentos, as provas 
semiplenas, os indícios, especialmente nos delitos mais graves. A ausência de originalidade e os 
demais defeitos apontados receberam no final do século XVIII, a designação de filipismos. A vigência 
das leis portuguesas foi interrompida na região Nordeste do país pela dominação holandesa (1630-
1645). O Direito Penal do Brasil holandês – conjunto de normas jurídicas aplicadas pelos flamengos 
nos territórios ocupados – foi um acidente histórico prontamente esquecido, por força da reação de 
cunho nacionalista dos brasileiros, em nada contribuindo para a formação de nosso Direito Penal. ” 
(PRADO, Luiz Regis. Curso de Direito Penal Brasileiro: Parte Geral. vol. I.  3ª ed. São Paulo : 
Revista dos Tribunais, 2002, p. 92-96). 
261 Com a Constituição Imperial de 1824, surgiu a necessidade da substituição da arcaica legislação do 
Reino, determinando o art. 179, nº 18, do texto constitucional, a elaboração de um código criminal 
“fundado nas sólidas bases da justiça e da eqüidade”, o qual estabelecia que “nenhuma pena passará da 
pessoa do delinqüente” (nº 20), e ainda, que “desde já ficam abolidos os açoites, a tortura, a marca de 
ferro quente, e todas as mais penas cruéis” (nº 19).  O imperador D. PEDRO I, em 16 de dezembro de 
1830, sancionou o Código Criminal do Império do Brasil, que foi o primeiro Código Penal autônomo 
da América Latina e recebeu influencia das idéias de BENTHAM, BECCARIA, MELLO FREIRE e do 
Código Penal francês de 1810, do Código da Baviera de 1813, do Código Napolitano de 1819 e, 
principalmente, do Código da Louisina de 1825, de autoria de LEVINGSTON. (FRAGOSO, Heleno 
Cláudio. Lições de Direito Penal. Parte Geral.  15ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1994, p. 58-59).    
262 A Constituição Imperial de 1824 determinou a elaboração de um Código Civil e outro criminal. Em 
1830, promulgado o Código Penal, esse possuía dois dispositivos (artigos 178 e 257), que estabeleciam 
penas para o corte ilegal de madeiras. No ano de 1850, com a promulgação da Lei nº 601, conhecida 
como Estatuto da Terra, puniu-se o dano pela derrubada de matas e queimadas, responsabilizando o 
infrator, civilmente, com o pagamento de multa de “cem mil réis” e, penalmente, com a prisão que 
poderia variar de dois a seis meses. (NAZO, Georgette Nacarato; MUKAI, Toshio. Direito Ambiental 
no Brasil: evolução histórica e a relevância do direito internacional do meio ambiente. In Revista de 
Direito Administrativo, nº 223, jan.-mar., Rio de Janeiro : Folha Carioca, 2001, p. 78). 
263 GARCIA, Maria. A República no Brasil, vol. II, Brasília : Programa Nacional de Desburocratização 
– PRND, Instituto dos Advogados de São Paulo, 1985, p. 61.  
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Penal Brasileiro em vigor, Decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, também 

não se preocupou com a matéria, contando com apenas alguns artigos esparsos, como 

o artigo 163, que dispõe sobre o dano ao patrimônio público ou particular, onde se 

incluía toda sorte de atentados à fauna e à flora; o artigo 165, que trata de dano em 

coisa tombada; o artigo 166, que dispõe sobre alteração de local especialmente 

protegido; o artigo 250, § 1º, II, h, que versa sobre incêndio em mata ou floresta; o 

artigo 252, que veda o uso de gás tóxico ou asfixiante; o artigo 254, que penaliza 

aquele que causa inundação, colocando em risco a vida, a integridade física ou o 

patrimônio alheio; o artigo 256, que estatui pena para quem causar desabamento ou 

desmoronamento, expondo a perigo a vida, integridade física ou patrimônio de 

outrem; o artigo 259, que tipifica a difusão de doença ou praga que possam causar 

dano à floresta e artigos 270 e 271, que prevêem sanções para o envenenamento, 

corrupção ou poluição de água potável (crimes contra a saúde pública). A Lei de 

Contravenções Penais, Decreto-lei nº 3.688, de 3 de outubro de 1941, também, 

apenas de forma indireta, trata do tema, em seus artigos 38,42 e 64.265 

Outros diplomas foram editados de forma esparsa, sem a preocupação de 

proteger o meio ambiente de forma global e orgânica, dentre os quais, têm-se a Lei nº 

7.347, de 24 de julho de 1985 (Lei da Ação Civil Pública)266; a Lei nº 4.771, de 15 de 

setembro de 1965 (institui o Código Florestal); a Lei nº 5.197, de 03 de janeiro de 

1967 (dispõe sobre a proteção à fauna e dá outras providências); a Lei nº 7.643, de 18 

_______________ 
264 A respeito do Código Penal de 1890, HELENO CLÁUDIO FRAGOSO registra que o mesmo apresentava 
“graves defeitos de técnica, aparecendo atrasado em relação à ciência de seu tempo”, tendo sido 
“objeto de críticas demolidoras, que muito contribuíram para abalar o seu prestígio e dificultar sua 
aplicação”  (FRAGOSO, Heleno Cláudio. Lições de Direito Penal. Parte Geral.  15ª ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 1994, p. 60). 
265 “Art. 38. Provocar, abusivamente, emissão de fumaça, vapor ou gás que possa ofender ou molestar 
alguém: Pena – multa. (...) Art. 42. Perturbar alguém, o trabalho ou o sossego alheios: I – com gritaria 
ou algazarra; II – exercendo profissão incômoda ou ruidosa, em desacordo com as prescrições legais; 
III – abusando de instrumentos sonoros ou sinais acústicos; IV – provocando ou não procurando 
impedir barulho produzido por animal de quem tem guarda: Pena – prisão simples, de 15 (quinze) dias 
a 3 (três) meses, ou multa. (...) Art. 64. Tratar animal com crueldade ou submetê-lo a trabalho 
excessivo: Pena – prisão simples, de 10 (dez) dias a 1 (um) mês, ou multa” (Decreto-lei nº 3.688, de 3 
de outubro de 1941). 
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de dezembro de 1987 (proíbe a pesca ou qualquer forma de molestamento de cetáceo 

nas águas jurisdicionais brasileiras); a Lei nº 7.679, de 23 de novembro de 1988 

(proíbe a pesca em espécies em períodos de reprodução); a Lei nº 7.802, de 11 de 

julho de 1989 (disciplina o uso de agrotóxicos); Lei nº 7.805, de 18 de julho de 1989 

(pune a extração de minério sem permissão, concessão ou licença); a Lei nº 8.974, de 

05 de janeiro de 1995 (estabelece normas para o uso das técnicas de engenharia 

genética e liberação no meio ambiente de organismos geneticamente modificados e 

autoriza o Poder Executivo a criar, no âmbito da Presidência da República, a 

Comissão Técnica Nacional de Biossegurança); a Lei nº 8.072, de 25 de julho de 

1990 (a Lei dos Crimes Hediondos alterou os artigos 267 e 270 do Código Penal, 

passando a considerar como crime hediondo causar epidemia e envenenar água 

potável).267 

Desse modo, dificultosa a consulta a toda a legislação esparsa no 

ordenamento penal, motivo que conduziu a busca de uma melhor sistematização das 

infrações penais de caráter ambiental.      

A Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, em razão dessa necessidade, 

apresentou um tratamento mais orgânico e sistemático a uma questão que reclamava 

urgência em matéria de proteção jurisdicional, cuidando dos crimes ambientais e das 

infrações administrativas.268  

Posteriormente, o Decreto nº 3.179 de 21 de setembro de 1999, que dispõe 

sobre a especificação das sanções aplicáveis às condutas e atividades lesivas ao meio 

ambiente, regulamentou a Lei nº 9.605/98. 

_______________ 
266 O art. 10 da Lei nº 7.347/85 pune quem recusa, retarda ou omite dados requisitados pelo Ministério 
Público. 
267 O legislador ordinário, regulamentando o artigo 225, § 1º, incisos I, II, III e VII da Constituição 
Federal de 1988, instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza – SNUC, por 
meio da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000. 
268  SIRVINSKAS, Luís Paulo. Tutela penal do meio ambiente: crimes contra o meio ambiente 
previstos na Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. In Revista Jurídica, ano 47, setembro, nº 263, 
São Paulo : Limitada, 1999, p. 32. 
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Contudo, não se conseguiu a abrangência que pretendia para pôr fim à gama 

de diplomas esparsos, à medida que não conseguiu reunir as condutas que são hoje 

contempladas e punidas por vários diplomas como nocivas ao meio ambiente. 

Em relação ao seu conteúdo, a Lei nº 9.605/98 contém 82 (oitenta e dois) 

artigos, distribuídos em oito capítulos. O Capítulo I cuida das disposições gerais 

(sujeito ativo, autoria e co-autoria), o Capítulo II trata da aplicação da pena (tipos de 

penas, conseqüências do crime, culpabilidade, circunstâncias atenuantes e 

agravantes), o Capítulo III dispõe sobre a apreensão do produto e do instrumento de 

infração administrativa ou de crime (instrumentos e produtos do crime), o Capítulo 

IV versa sobre a ação e o processo penal (todos os crimes são de ação penal pública 

incondicionada e permitem a aplicação dos dispositivos dos artigos 74,76 e 89 da Lei 

nº 9.099/95), o Capítulo V prevê os crimes contra o meio ambiente (Seção I – Dos 

Crimes Contra a Fauna; Seção II – Dos Crimes Contra a Flora; Seção III – Da 

Poluição e Outros Crimes Ambientais; e Seção IV – Dos Crimes Contra o 

Ordenamento Urbano e o Patrimônio Cultural; e Seção V – Dos Crimes Contra a 

Administração Ambiental), o Capítulo VII contém as disposições finais (o legislador 

revoga as disposições em contrário e deixa ao intérprete o cotejamento das leis 

incompatíves com esta).269  

Com a Lei dos Crimes Ambientais, estabeleceu-se uma nova metodologia na 

proteção ambiental no Brasil, com aspectos inovadores, como a responsabilização 

penal da pessoa jurídica e dos seus dirigentes ou mandatários por crimes ambientais 

(caput do artigo 3º) e a possibilidade da cumulação da responsabilidade entre a 

pessoa física e jurídica (parágrafo único do artigo 3º).270  

O legislador responsabiliza, inclusive, as pessoas que tiverem conhecimento 

da conduta criminosa de outrem e deixarem de impedir sua prática, quando podiam 

_____________ 
269  SIRVINSKAS, Luís Paulo. Tutela penal do meio ambiente: crimes contra o meio ambiente 
previstos na Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. Op. cit., p. 32. 
270 Idem. Ibidem, p. 33-34. 
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agir para evitá-la, tratando-se de conduta omissiva, deixar de impedir o dano 

ambiental.  

Em relação às condutas tipificadas na Seção V – Dos Crimes Contra a 

Administração Ambiental, do Capítulo V, da Lei nº 9.605/98, como registra FLÁVIO 

DINO DE CASTRO E COSTA, diante da similitude entre o delito do artigo 66 da Lei 

Ambiental271 com o artigo 342 do Código Penal272, cogita-se da aplicação da causa 

extintiva de punibilidade prevista no artigo 342, § 3º, do CP273, analogicamente, 

extinguindo-se a punibilidade caso o funcionário público se retrate, corrigindo as 

informações antes da decisão da autoridade administrativa acerca do licenciamento 

ou autorização ambiental.274   

Nessa hipótese, contudo, frisa NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO que 

não há que se alegar o emprego da analogia, à medida que não se está cogitando da 

criação de delitos ou da cominação de penas, mas apenas da integração da ordem 

legal in bonam partem, estendendo-se o alcance da norma a um caso não previsto, 

mas semelhante em relação ao qual se encontram presentes as mesmas razões que 

fundamentam a disposição legal.275   

Pondera, ainda, o autor que a informação trazida pelo funcionário público, 

apesar de influenciar a convicção da autoridade administrativa no procedimento de 

licenciamento ambiental, não possui força vinculante em relação a ela, e que o crime 

_____________ 
271 “Art. 66. Fazer o funcionário público afirmação falsa ou enganosa, omitir a verdade, sonegar 
informações ou dados técnico-científicos em procedimentos de autorização ou de licenciamento 
ambiental: Pena – reclusão, de um a três anos, e multa” (Lei Ambiental).  
272 “Art. 342. Fazer afirmação falsa, ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, contador, 
tradutor ou intérprete em processo judicial, ou administrativo, inquérito policial, ou em juízo arbitral: 
Pena – reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa” (Código Penal). 
273 “§ 2o O fato deixa de ser punível se, antes da sentença no processo em que ocorreu o ilícito, o 
agente se retrata ou declara a verdade. (Redação dada pela Lei nº 10.268, de 28 de agosto de 2001)”. 
274 COSTA NETO, Nicolao Dino de Castro e ; BELLO FILHO, Ney de Barros ; COSTA, Flávio Dino 
de Castro e. Crimes e infrações administrativas ambientais. Comentários à Lei nº 9.605/98. 2ª ed. 
Brasília : Brasília Jurídica, 2001, p. 365-367. 
275 COSTA NETO, Nicolao Dino de Castro e. Observações sobre os crimes contra a administração 
ambiental. In Revista de Direito Ambiental, nº 29, ano 8, jan.-mar. São Paulo : Revista dos Tribunais, 
2003, p. 66. 
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ocorrerá, ainda que a autoridade não acate o informe falso ou enganoso apresentado 

pelo agente.  

A alteração grosseira da verdade de um dado, que não possui a 

potencialidade de iludir, não configura, contudo, ilícito penal, em razão da absoluta 

ineficácia do meio. 

Tanto as pessoas físicas ou jurídicas que participam do procedimento de 

licenciamento ambiental, elaborando o Estudo de Impacto Ambiental276 e o Relatório 

de Impacto Ambiental – EIA/RIMA, podem ser agentes do crime previsto no artigo 

66 da Lei nº 9.605/98, quando praticarem alguma das condutas descritas pela norma. 

Sobre o concurso de pessoas e concurso de crimes NICOLAO DINO DE 

CASTRO E COSTA NETO destaca que 277  a caracterização dos crimes contra a 

administração ambiental abre espaço à ocorrência de outras situações também 

merecedoras de especial atenção. Para o autor, inicialmente, no que tange ao concurso 

de agentes, dificuldade não há em se admitir a co-autoria ou participação, presentes 

os requisitos do artigo 29 do Código Penal em vigor. E, ainda em relação aos crimes 

próprios dos artigos 66 e 67 da Lei nº 9.605/98, transmite-se, a quem não se enquadre 

na categoria de funcionário público, essa circunstância de caráter pessoal, por ser 

elementar do delito (artigo 30 do Código Penal vigente). 

_____________ 
276 Ao invés da denominação constitucional estudo prévio de impacto ambiental - EIA é possível 
utilizar-se também o termo avaliação de impacto ambiental – AIA, em razão de o mesmo estar 
consagrado no meio técnico-científico internacional e brasileiro. Em língua inglesa, corresponde à 
denominação environmental impact assessment. Empregou-se terminologia semelhante em línguas 
latinas - evaluación de impacto ambiental. Em italiano – valutazione di impatto ambientale. Na 
França, se utiliza o termo da Lei de 1976, étude d’impact, para o procedimento jurídico, o instrumento 
técnico-científico e o relatório produzido em decorrência. Em Portugal, emprega-se avaliação de 
impacte ambiental. Um dos objetivos do EIA ou AIA é a análise da viabilidade ambiental de projetos, 
planos e programas, o que inclui a avaliação de viabilidade econômica. (SÁNCHEZ, Luís Enrique. Os 
papéis da avaliação de impacto ambiental. In Revista de Direito Ambiental, nº 0, São Paulo : Revista 
dos Tribunais, 1995, p. 139).  
277 COSTA NETO, Nicolao Dino de Castro e. Observações sobre os crimes contra a administração 
ambiental. In Revista de Direito Ambiental, nº 29, ano 8, jan.-mar. São Paulo : Revista dos Tribunais, 
2003, p. 69-70. 



 98

Para o autor, outra hipótese de concurso de agentes também haverá nos casos 

de delegação de competência em matéria de controle de atividades poluidoras, 

sugerindo, ao mesmo tempo, hipótese de concurso de crimes.  

Sobre a questão, conjectura o autor a respeito da situação de uma indústria 

que, por meio de contrato, transfere a uma empresa de auditoria ambiental as 

atividades de controle de emissão de poluentes.278  

Caso esta última empresa deixe de cumprir obrigação ambiental relevante, 

resultando dessa omissão uma situação configuradora de grave poluição, diante da 

imputação do delito do artigo 54 da Lei nº 9.605/98 à indústria poluidora (em face da 

sua responsabilidade residual de controle), a princípio, poder-se-ia cogitar em três 

possibilidades em relação à empresa de auditoria ambiental (a quem foi transferida a 

atividade de controle da atividade poluente): a) a prevalência do crime contra a 

administração ambiental, imputando-lhe somente esse delito; b) a absorção do crime 

contra a administração ambiental pelo crime de poluição, punindo-se apenas este 

último; c) o reconhecimento da existência de concurso formal de crimes, atribuindo 

ao “delegado” a prática do crime do artigo 68 e do artigo 54 da Lei nº 9.605/98, por 

dele haver também participado, nos termos do artigo 29 do Código Penal em vigor.279 

A primeira hipótese não seria adequada, porquanto importaria dar prioridade 

a um bem jurídico (administração ambiental) em relação a outro (qualidade do 

ambiente). Além disso, assumindo a empresa de auditoria e controle um dever 

jurídico de inspecionar e controlar os riscos de uma atividade poluente, fica 

responsável por uma posição que, estruturalmente, é de cooperação com o resultado 

delitivo. Assim, sua omissão é penalmente relevante, chamando para si a participação 

no crime de poluição.  

_____________ 
278 COSTA NETO, Nicolao Dino de Castro e. Op. cit., p. 69-70. 
279 “Art. 29. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na 
medida de sua culpabilidade. § 1º Se a participação for de menor importância, a pena pode ser 
diminuída de um sexto a um terço. § 2º Se algum dos concorrentes quis participar de crime menos 
grave, ser-lhe-á aplicada a pena deste; essa pena será aumentada até a metade, na hipótese de ter sido 
previsível o resultado mais grave.” 
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Também a segunda possibilidade não mereceria acolhida, porque, em 

sentido inverso, haveria o desprezo à dimensão de outro bem jurídico, a saber, aquele 

imediatamente tutelado pelo artigo 68 da Lei nº 9.605/98 (regular funcionamento da 

administração ambiental).  

Já a terceira hipótese seria a mais correta, uma vez que a conduta do agente 

possibilitaria uma dupla valoração jurídica, vislumbrando dúplice ofensa ao bem 

jurídico, à medida que o comportamento de quem se obriga a controlar a emissão de 

poluentes, mas não o faz, acarretando a poluição, afeta não apenas o bem jurídico 

tutelado pelo artigo 54, mas também a administração ambiental, restando 

caracterizado o concurso formal de crimes.  

A respeito, argumenta NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO que “há 

participação do crime de poluição, independentemente da prática do crime do artigo 

68 da Lei 9.605/98, porquanto, embora sem realizar a conduta descrita naquele outro 

preceito, o agente desenvolve uma atividade que contribui para sua consumação”, 

assim, verificando-se o “concurso ideal de crimes”.  

Registra ainda o autor que a alegação de superposição de valoração do 

elemento afetação do meio ambiente também não seria válida, porque os crimes 

contra a administração ambiental se contentam com a ofensa ao bem jurídico bom 

funcionamento da administração ambiental, sendo dispensável a ocorrência de um 

dano concreto e efetivo ao ambiente.280     

Em relação à repercussão dos preceitos normativos no campo da proteção 

judicial do meio ambiente, caberá ainda ao intérprete e ao aplicador a tarefa de, no 

caso concreto, regular e sistematizar o sistema punitivo de que trata a Lei nº 9.605/98 

com outras figuras delitivas.  

No que diz respeito às ações ou omissões previstas pela Lei nº 9.605/98, 

cumpre destacar que, além de crimes, essas podem configurar também atos de 

_____________ 
280 COSTA NETO, Nicolao Dino de Castro e. Observações sobre os crimes contra a administração 
ambiental. In Revista de Direito Ambiental, nº 29, ano 8, jan.-mar. São Paulo : Revista dos Tribunais, 
2003, p. 69-70. 
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improbidade administrativa, passíveis de responsabilização nos termos da Lei nº 

8.429, de 2 de junho de 1992, formando-se, assim, duas vias de controle da 

administração ambiental que, não sendo excludentes, contribuem para a 

concretização dos objetivos traçados pelo artigo 225 da Constituição Federal de 

1988.281 

Quanto à ação penal para os crimes previstos na Lei nº 9.605/98, conforme 

expressamente prevê o artigo 26 do referido diploma legal 282 , ela é pública 

incondicionada 283 , o que não necessitaria estar contido na Lei dos Crimes 

Ambientais, em razão do que estabelece o artigo 100 do Código Penal, já que em se 

tratando de crimes que causam lesão ao bem jurídico meio ambiente e afetam a 

coletividade, não se poderia estabelecer outro tipo de ação penal.284 

 

 

1.6.1. Alguns problemas enfrentados pela legislação penal ambiental brasileira  

  

No que concerne à construção dos tipos penais ambientais, em razão da 

complexidade dos bens a serem amparados pelas normas, o legislador não logrou 

êxito na tarefa de estabelecer tipos penais fiéis ao princípio da taxatividade, sendo o 

direito ambiental formado por leis de épocas e espíritos diversos, que apresentam 

lacunas normativas e algumas falhas. 

A título de exemplo, o tipo penal previsto pelo artigo 49 da Lei Ambiental, 

que prevê pena de detenção de três meses a um ano (se doloso) ou de um a seis meses 

(se culposo) para aquele que danificar uma planta ornamental existente num canteiro 

de praça ou no jardim de uma residência, ainda que culposamente, se afigura 

_____________ 
281 COSTA NETO, Nicolao Dino de Castro e. Op. cit., p. 71.  
282 “Art. 26. Nas infrações penais previstas nesta Lei, a ação penal é pública incondicionada.” 
283 Os crimes previstos na Lei nº 9.605/98 são de ação penal pública incondicionada, como todos os 
crimes ambientais previstos em outros diplomas, inclusive no Código Penal, em razão da natureza do 
bem jurídico protegido. 
284 CONSTANTINO, Carlos Ernani. Delitos ecológicos: a lei ambiental comentada: artigo por artigo, 
aspectos penais e processuais penais. 2ª ed. São Paulo : Atlas, 2002, p. 103.    
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desproporcional quanto à fixação da pena, à medida que, em caso de dolo, prevê 

sanção com a mesma gravidade que o Código Penal pune aquele que maltrata um 

recém-nascido.285    

Também parece ser desproporcional a previsão de prisão (artigo 29 da Lei nº 

9.605/98) e a imposição de sanção administrativa, com multa de valor elevado (artigo 

11 do Decreto nº 3.179, de 21 de setembro de 1999)286, para aquele que, para a 

própria subsistência, mata animal silvestre, nesse sentido, inclusive, já tendo se 

posicionado o entendimento jurisprudencial.287 

_____________ 
285 COSTA NETO, Nicolao Dino de Castro e; BELLO FILHO, Ney de Barros; COSTA, Flávio Dino 
de Castro e. Crimes e infrações administrativas ambientais. Comentários à Lei nº 9.605/98. 2ª ed. 
Brasília : Brasília Jurídica, 2001, p. 166. 
286 O Decreto nº 3.179, de 21 de setembro de 1999, que regulamenta a Lei nº 9.605/98, previu no  
Capítulo II – Das sanções aplicáveis às infrações cometidas contra o meio ambiente, Seção I – Das 
sanções aplicáveis às infrações contra a fauna, artigo 11º, a multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) para 
aquele que “matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota 
migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, ou em 
desacordo com a obtida”. A multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por unidade, sofre, ainda, 
acréscimo por exemplar excedente de: “I – R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por unidade de espécie 
constante da lista oficial de fauna brasileira ameaçada de extinção e do Anexo I do Comércio 
Internacional das Espécies da Flora e Fauna Selvagem em Perigo de Extinção – CITES; e II – R$ 
3.000,00 (três mil reais), por unidade de espécie constante da lista oficial de fauna brasileira ameaçada 
de extinção e do Anexo II da CITES.”  
287 “RECURSO ESPECIAL. PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME CONTRA A 
FAUNA. LEI Nº 5.197/67. 1 - Aplica-se o princípio da insignificância (ou da bagatela) se o agente é 
pessoa, em estado de miserabilidade, que abateu três animais de pequeno porte para subsistência 
própria. 2 - Recurso especial não conhecido.” (Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 
182847-RS, 6ª Turma, Relator o Ministro Fernando Gonçalves, publicado no Diário de Justiça de 
5.4.1999, p. 160); “ PENAL.   AÇÃO  PENAL.  CRIME  CONTRA  A  FAUNA.  ABATIMENTO   
DE  UM TATU -GALINHA. 1 - A intervenção punitiva do Estado só se justifica quando está em causa 
um bem  ou  um  valor  social  importante. As lesões a bens jurídicos só podem ser  submetidas  à  
pena,  quando  isso  seja indispensável para ordenada vida em comum (HELENO CLÁUDIO 
FRAGOSO). 2 - Recurso criminal improvido.” (Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Recurso 
Criminal nº 96.01.28684-5-MG, 4ª Turma, Relator o Desembargador Federal Mário César Ribeiro, 
publicado no Diário de Justiça de 14.5.1999, p. 260); “PENAL. AÇÃO PENAL. CRIME CONTRA A 
FAUNA. CONSUMO DE DOIS TRACAJÁS. 1. A intervenção punitiva do Estado só se justifica 
quando está em causa um bem ou um valor social importante. As lesões a bens jurídicos só podem ser 
submetidas à pena, quando isso seja indispensável para ordenada vida em comum (HELENO 
CLAÚDIO FRAGOSO). 2. Recurso criminal improvido.” (Tribunal Regional Federal da 1ª Região. 
Recurso Criminal nº 1995.01.093093-TO, 4ª Turma, Relator o Desembargador Federal Mário César 
Ribeiro, publicado no Diário de Justiça de 4.6.1999, p. 303); “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. 
PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. 1. A apanha de apenas quatro minhocuçus não desloca 
a competência para a Justiça Federal, pois não constitui crime contra a fauna, previsto na Lei nº 
5.197/67, em face da aplicação do princípio da insignificância, uma vez que a conduta não tem força 
para atingir o bem jurídico tutelado. 2. Conflito conhecido. Declarada a competência da Justiça 



 102

A existência de normas penais em branco, com o reenvio ou a remessa a 

outras regras do ordenamento jurídico e a diversidade de danos possíveis ao meio 

ambiente, muitas vezes, dificultam a aplicação e a implementação da legislação 

ambiental, o que se agrava com a falta de varas especializadas para tratar das questões 

ambientais.  

Outra situação que pode ser apontada é a da Medida Provisória nº 2.163-41, 

de 23 de agosto de 2001288, que ao acrescentar o artigo 79-A na Lei Ambiental289, 

_______________ 
Estadual para o julgamento dos demais delitos. Concedido, porém, habeas corpus de ofício trancando, 
em face do princípio da insignificância, a ação penal referente ao crime previsto na Lei nº 5.197/67, 
exclusivamente.” (Superior Tribunal de Justiça. Conflito de Competência nº 20312-MG, 3ª Seção, 
Relator o Ministro Fernando Gonçalves, publicado no Diário de Justiça de 23.8.1999, p. 72); “PENAL. 
CRIME CONTRA A FAUNA. ABATE DE JACARÉ COM FINALIDADE ALIMENTÍCIA: 
AUTORIA DUVIDOSA. AUSÊNCIA DE ATOS DE COMÉRCIO. CONDUTA ATÍPICA. CAÇA 
SEM FINALIDADE PREDATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DOLO. OBJETIVIDADE JURÍDICA DA 
LEI Nº 5.197/67: PROTEÇÃO DAS ESPÉCIES. COIBIÇÃO DE EXCESSOS 
COMPROMETEDORES DA FAUNA SILVESTRE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA 
INSIGNIFICÂNCIA: DESPROPORCIONALIDADE DA APLICAÇÃO DA PENA À 
SIGNIFICAÇÃO SOCIAL DO FATO: ABSOLVIÇÃO. APELO PROVIDO. I - O apelante foi 
condenado por ter participado da caça de um jacaré, que se destinava à sua alimentação e de seus 
amigos, não demonstrado de forma segura ter sido o autor do abate do animal, com finalidade de 
comércio. II - A objetividade jurídica da Lei nº 5.197/67 é a tutela à fauna silvestre, o equilíbrio 
ecológico e preservação das  espécies, controlando  e  coibindo  excessos comprometedores ao 
equilíbrio ambiental, exigindo uma interpretação abrandadora de seus rigores quando o  caso concreto 
reclamar e justificar, a fim de que se cumpra sua finalidade e se alcance uma decisão justa, não se 
podendo falar que o simples abate esporádico de um animal pertencente à fauna silvestre, com a 
intenção de alimentar-se de sua carne, subsuma-se aos tipos que pune com severidade. III - Aplicação 
do princípio da insignificância, visto que ínfima a afetação ao bem jurídico tutelado, não se 
justificando a apenação, ainda que mínima, por ser desproporcional à significação social do fato. IV - 
Apelação a que se dá provimento, para absolver o apelante da prática do delito previsto no artigo 1º, 
combinado com o artigo 27 § lº, ambos da Lei nº 5197/67, com fulcro no artigo 386, III do Código de 
Processo Penal.” (Tribunal Regional Federal da 3ª Região. Apelação Criminal nº 97.03.0604102-SP, 1ª 
Turma, Relator o Desembargador Federal Theotonio Costa, publicado no Diário da Justiça de 
5.7.2001, p. 334).   
288 A MP nº 2.163-41/2001, teve sua vigência prorrogada no tempo de forma indeterminada pela 
Emenda Constitucional nº 32, de 11 de setembro de 2001 e originou-se da MP nº 1.710, de 7 de agosto 
de 1998, a qual foi  sucessivamente reeditada.  
289  "Art. 79-A.  Para o cumprimento do disposto nesta Lei, os órgãos ambientais integrantes do 
SISNAMA, responsáveis pela execução de programas e projetos e pelo controle e fiscalização dos 
estabelecimentos e das atividades suscetíveis de degradarem a qualidade ambiental, ficam autorizados 
a celebrar, com força de título executivo extrajudicial, termo de compromisso com pessoas físicas ou 
jurídicas responsáveis pela construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e 
atividades utilizadores de recursos ambientais, considerados efetiva ou potencialmente poluidores. 
§ 1o  O termo de compromisso a que se refere este artigo destinar-se-á, exclusivamente, a permitir que 
as pessoas físicas e jurídicas mencionadas no caput possam promover as necessárias correções de suas 
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cancelou a aplicação de sanções administrativas aos infratores, sobretudo o 

pagamento de multas, o que traz incerteza quanto ao futuro da Lei de Crimes 

Ambientais. A referida MP permitiu a suspensão da aplicação da Lei Ambiental por 

até 6 (seis) anos, tornando possível que órgãos ambientais integrantes do Sistema 

Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA290, celebrassem termo de compromisso 

_______________ 
atividades, para o atendimento das exigências impostas pelas autoridades ambientais competentes, 
sendo obrigatório que o respectivo instrumento disponha sobre: I - o nome, a qualificação e o endereço 
das partes compromissadas e dos respectivos representantes legais; II - o prazo de vigência do 
compromisso, que, em função da complexidade das obrigações nele fixadas, poderá variar entre o 
mínimo de noventa dias e o máximo de três anos, com possibilidade de prorrogação por igual período; 
III - a descrição detalhada de seu objeto, o valor do investimento previsto e o cronograma físico de 
execução e de implantação das obras e serviços exigidos, com metas trimestrais a serem atingidas; IV -
 as multas que podem ser aplicadas à pessoa física ou jurídica compromissada e os casos de rescisão, 
em decorrência do não-cumprimento das obrigações nele pactuadas; V - o valor da multa de que trata o 
inciso IV não poderá ser superior ao valor do investimento previsto; VI - o foro competente para 
dirimir litígios entre as partes. § 2o  No tocante aos empreendimentos em curso até o dia 30 de março 
de 1998, envolvendo construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e 
atividades utilizadores de recursos ambientais, considerados efetiva ou potencialmente poluidores, a 
assinatura do termo de compromisso deverá ser requerida pelas pessoas físicas e jurídicas interessadas, 
até o dia 31 de dezembro de 1998, mediante requerimento escrito protocolizado junto aos órgãos 
competentes do SISNAMA, devendo ser firmado pelo dirigente máximo do estabelecimento. § 3o  Da 
data da protocolização do requerimento previsto no § 2o e enquanto perdurar a vigência do 
correspondente termo de compromisso, ficarão suspensas, em relação aos fatos que deram causa à 
celebração do instrumento, a aplicação de sanções administrativas contra a pessoa física ou jurídica 
que o houver firmado. § 4o  A celebração do termo de compromisso de que trata este artigo não impede 
a execução de eventuais multas aplicadas antes da protocolização do requerimento. § 5o  Considera-se 
rescindido de pleno direito o termo de compromisso, quando descumprida qualquer de suas cláusulas, 
ressalvado o caso fortuito ou de força maior. § 6o  O termo de compromisso deverá ser firmado em até 
noventa dias, contados da protocolização do requerimento. § 7o  O requerimento de celebração do 
termo de compromisso deverá conter as informações necessárias à verificação da sua viabilidade 
técnica e jurídica, sob pena de indeferimento do plano. § 8o  Sob pena de ineficácia, os termos de 
compromisso deverão ser publicados no órgão oficial competente, mediante extrato." (Medida 
Provisória nº 2.163-41, de 23 de agosto de 2001). 
290 O Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, de acordo com o artigo 3º do Decreto nº 
99.274 de 1990, constituído pelos órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 
Municípios e pelas fundações instituídas pelo Poder Público, responsáveis pela proteção e melhoria da 
qualidade ambiental, possui a seguinte estrutura: I – Órgão Superior: o Conselho de Governo; II – 
Órgão Consultivo e Deliberativo: o Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA; III – Órgão 
Central: Ministério do Meio Ambiente e da Amazônia Legal; IV – Órgão Executor: o Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Revonáveis – IBAMA; V – Órgãos Seccionais: 
os órgãos ou entidades da Administração Pública Federal Direta e Indireta, as fundações instituídas 
pelo Poder Público cujas atividades estejam associadas às de proteção da qualidade ambiental ou 
aquelas de disciplinamento do uso de recursos ambientais, bem como os órgãos e entidades estaduais 
responsáveis pela execução de programas e projetos e pelo controle e fiscalização de atividades 
capazes de provocar a degradação ambiental; e VI – Órgãos Locais: os órgãos ou entidades municipais 
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com pessoas físicas ou jurídicas responsáveis pela construção, instalação, ampliação e 

funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, 

considerados efetiva ou potencialmente poluidores.  

O Partido dos Trabalhadores e o Partido Verde ingressaram, em 11 de 

outubro de 1999, no Supremo Tribunal Federal, com a Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº 2083-DF, sustentando que o governo teria retrocedido ao 

publicar a referida MP, impondo uma limitação à aplicação das penalidades por parte 

dos Estados, “deixando um vácuo inaceitável nos instrumentos necessários para a 

proteção do meio ambiente”, o que “fere o princípio da proporcionalidade previsto na 

Constituição”. 291 O Supremo Tribunal Federal, em 3 de agosto de 2000, concedeu 

parcialmente o pedido de liminar, suspendendo ex nunc e até o julgamento final da 

ação a eficácia da referida MP no tocante à sua aplicação aos empreendimentos e 

atividades que não existiam anteriormente à entrada em vigor da Lei nº 9.605/98, 

ainda não tendo sido julgado o mérito da referida ADin.292 

_______________ 
responsáveis pelo controle e fiscalização das atividades referidas no inciso anterior, nas suas 
respectivas jurisdições.   
291 “O princípio da proporcionalidade dizia primitivamente respeito ao problema da limitação do poder 
executivo, sendo considerado como medida para as limitações administrativas da liberdade individual. 
É com este sentido que a teoria do Estado o considera, já no século XVIII, como máxima 
suprapositiva, e que ele foi introduzido, no século XIX, no direito administrativo, como princípio geral 
do direito de polícia (cfr. art. 272.º/1). Posteriormente, o princípio da proporcionalidade em sentido 
amplo, também conhecido como princípio da proibição de excesso (Übermassverbot), foi erigido à 
dignidade de princípio constitucional (cfr. arts. 18.º/2, 19.º/4, 265.º/2). Discutido é o seu fundamento 
constitucional, pois enquanto alguns autores pretendem derivá-lo do princípio do Estado de direito, 
outros acentuam que ele está intimamente conexionado com os direitos fundamentais. Como 
superconceito (Oberbegriff), desdobra-se em várias exigências ou princípios que, esquematicamente, 
poderemos arrumar da seguinte maneira: a) Exigência de conformidade ou adequação de meios 
(Geeignetheit) (...) b) O requisito da exigibilidade ou da necessidade (Erforderlichkeit) (...) c) O 
princípio da proporcionalidade em sentido restrito (Verhältnismässigkeit)” (CANOTILHO, J. J. 
Gomes. Direito Constitucional. 5ª ed. Coimbra : Almedina, 1991, p. 386-387).   
292  “Ação direta em que se argúi a inconstitucionalidade da Medida Provisória 1.874-15, de 
24.09.2000, e das que a reeditaram e que foram objeto de aditamento. - Preliminarmente, não se 
conhece da presente ação quanto ao disposto no § 2º do artigo 1º da Medida Provisória em causa, 
porque encerra ele norma cuja eficácia se exauriu antes da propositura desta ação direta de 
inconstitucionalidade. - O caráter transitório desse ato normativo com relação aos empreendimentos e 
atividades já existentes, e que foi editado para o ajustamento deles à Lei 9.605/98, retiram da presente 
argüição de inconstitucionalidade a força de relevância de sua fundamentação que é necessária para a 
concessão da liminar. - O mesmo não ocorre com alguns dos fundamentos da argüição de 
inconstitucionalidade que são relevantes quanto a esse ato normativo no que concerne aos 
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Registre-se, também, que a Lei dos Crimes Ambientais, Lei nº 9.605/98, não 

logrou consolidar os crimes contra o meio ambiente em um único diploma legal.293 

Apesar dos esforços nesse sentido, remanescem em vigor diversos outros tipos penais 

ambientais em outras leis. Exemplificativamente, citam-se os crimes previstos no 

artigo 13 da Lei do Patrimônio Genético, Lei nº 8.974, de 5 de janeiro de 1995;  nos 

artigos 50 e 52 da Lei do Parcelamento do Solo Urbano, Lei nº 6.766, de 19 de 

dezembro de 1979; no artigo 26 (contravenções contra a flora) do Código Florestal, 

Lei nº 4.771 de 15 de setembro de 1965294; nos artigos 15 e 16 da Lei de Agrotóxicos, 

Lei nº 7.802, de 11 de julho de 1989; o tipo previsto na combinação entre os artigos 

1º e 2º da Lei nº 7.643, de 18 de dezembro de 1987 (destinada a coibir a pesca 

predatória dos cetáceos); os tipos previstos nos artigos 20 a 27 da lei destinada à 

proteção contra determinadas atividades nucleares, Lei nº 6.453, de 17 de outubro de 

1977, além de outros dispositivos do Código Penal e da Lei das Contravenções Penais 

ainda em vigor, como já mencionado, cujos bens tutelados dizem respeito ao meio 

ambiente. 

Segundo ANA MARIA MOREIRA MARCHESAN, as razões do veto ao artigo 1º 

da Lei de Crimes Ambientais deixaram “clara a manutenção de todos os tipos penais 

envolvendo condutas nocivas ao meio ambiente” que “não contrariem dispositivos da 

aludida lei”.295  

_______________ 
empreendimentos e às atividades novos, e, portanto, não abarcados por esse tratamento de transição. 
Ação conhecida em parte, e nela deferido em parte o pedido de liminar para, dando-se ao ato 
normativo atacado - hoje, a Medida Provisória 1949-25, de 26 de junho de 2000 - interpretação 
conforme à Constituição, suspender-se, "ex nunc" e até o julgamento final desta ação, a eficácia dela 
fora dos limites de norma de transição, e, portanto, no tocante à sua aplicação aos empreendimentos e 
atividades que não existiam anteriormente à entrada em vigor da Lei 9.605/98.” (Supremo Tribunal 
Federal. Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2083, Relator o Ministro Moreira 
Alves, Tribunal Pleno, publicado no Diário de Justiça de 9.2.2001, p. 18).  
293 Esse era um antigo anseio dos militantes na área ambiental. 
294 Permanecem em vigor, por não terem sido revogadas pelo artigo 82 da Lei dos Crimes Ambientais, 
as contravenções previstas nas alíneas e, j, l, e m, assim como a prevista na alínea e (penetração em 
floresta de preservação permanente que não se amolde ao conceito de unidade de conservação). 
295 MARCHESAN, Ana Maria Moreira. Alguns aspectos sobre a lei dos crimes ambientais. In Revista 
de Direito Ambiental, nº 19, ano 5, jul.-set., São Paulo : Revista dos Tribunais, 2000, p. 69. 
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Destaca a autora, em razão da polêmica que tem gerado arquivamentos de 

termos circunstanciados, que a contravenção penal consistente em “fazer fogo, por 

qualquer modo, em floresta e demais formas de vegetação, sem tomar as precauções 

adequadas”, não foi revogada pela Lei nº 9.605/98 e permanece em vigor, podendo, 

ainda, a conduta vir a caracterizar crime mais grave, como poluição (artigo 54 da Lei 

nº 9.605/98), incêndio (artigo 250, § 1º, II, h, do Código Penal Brasileiro) e dano, se a 

propriedade atingida for alheia (artigos 163 a 167 do Código Penal Brasileiro). 296  

   

 

1.6.2. A legislação penal ambiental e os princípios fundamentais 

 

O estudo dos princípios 297  é tema fundamental para a compreensão de 

qualquer subdivisão do direito, por eles constituírem as idéias centrais de um 

determinado sistema jurídico, idéias essas que conferem um sentido lógico, 

harmônico, racional e coerente ao sistema e representam o mandamento nuclear e o 

alicerce que repercute sobre todas as demais normas298.  

De acordo com a doutrina, o princípio é uma norma de hierarquia superior às 

demais regras jurídicas do sistema, que exerce profunda influência na interpretação 

do direito a fim de uma melhor identificação da coerência e unidade para uma boa 

aplicação concreta de suas normas.  

No caso do direito ambiental, essa particularidade é ainda mais importante 

em razão de ser um sistema jurídico que tem suas normas dispersas em inúmeros 

textos de lei elaborados ao longo dos anos, desprovido de critério preciso e método 

definido299. 

_____________ 
296 MARCHESAN, Ana Maria Moreira. Alguns aspectos sobre a lei dos crimes ambientais. Op. cit., p. 
68-69. 
297 LUISI, Luiz. Os princípios constitucionais penais. Porto Alegre : Fabris, 1991, p. 11. 
298 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Elementos de Direito Administrativo. 2ª ed. São Paulo : 
Revista dos Tribunais, 1991, p. 50-52, 299-301. 
299 MIRRA, Álvaro Luiz Valery. Princípios Fundamentais do Direito Ambiental. In Revista de Direito 
Ambiental, nº 2, ano 1, jan.-mar., São Paulo : Revista dos Tribunais, 1996, p. 50-65.   
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O exame dos princípios, portanto, seria fundamental para o direito ambiental 

porque: a) permitiria compreender a autonomia do direito ambiental em relação a 

outros ramos do direito; b) auxiliaria no entendimento e identificação da unidade e 

coerência entre todas as normas jurídicas que compõem o sistema legislativo 

ambiental; c) possibilitaria a fixação de diretrizes básicas a fim de se compreender a 

forma pela qual a proteção ambiental é vista na sociedade; d) serviria de critério 

básico para a exata inteligência e interpretação de todas as normas que compõem o 

sistema jurídico ambiental, condição imprescindível para a boa aplicação do direito 

nessa área300.     

Os princípios, contudo, não podem ser estabelecidos pelo próprio intérprete 

e aplicador do direito ambiental; devem ser extraídos do ordenamento jurídico em 

vigor.  

Como ensina INOCÊNCIO MÁRTIRES COELHO, a interpretação301 de qualquer 

norma jurídica deve ser compreendida como “uma atividade intelectual que tem por 

finalidade precípua – desentranhando o seu sentido – tornar possível a aplicação de 

enunciados normativos, abstratos e gerais, a situações da vida, particulares e 

concretas”.302  

O processo interpretativo é uma forma de criação do direito à medida que 

permite o conhecimento da regra de solução de decisão para o caso concreto, a partir 

do programa normativo contido em um enunciado legal. 

A respeito da interpretação jurídica das normas constitucionais ERNST-

WOLFGANG BÖCKENFÖRDE adverte que “el jurista-constitucional es solo un 

_____________ 
300 Idem. Ibidem, p. 52.  
301 O vocábulo interpretação que tem origem no latim interpretatio, do verbo interpretare, significa 
explicar, traduzir, comentar, esclarecer (SILVA, Plácido de. Vocabulário Jurídico,vol. II,  Rio de 
Janeiro : Forense, 1978, p. 852).  
302 COELHO, Inocêncio Mártires. Interpretação constitucional. Porto Alegre : Fabris, 1997, p. 36. 
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intermediário” irá mediar “lo público y la realidad plurales, las necessidades y 

posibilidades de la comunidad que se situan ante, en y tras el texto constitucional”.303 

A hermenêutica contemporânea, não levando em consideração os antigos 

métodos de tradução do sentido da norma e os tradicionais princípios, que só 

conseguiam, no esforço da interpretação, buscar a vontade (objetiva) da lei (mens 

legis) ou a vontade (subjetiva) do legislador (mens legislatoris), preocupa-se em 

desarraigar uma norma de decisão mediante procedimento racional e controlável.304 

Na análise do ordenamento jurídico, há princípios que a doutrina denomina 

de princípios jurídicos positivados, quer dizer, escritos expressamente nos textos 

normativos, e princípios decorrentes do sistema de direito positivo em vigor. 

No direito ambiental brasileiro, os princípios podem ser localizados e 

extraídos da Constituição Federal de 1988305, da Lei de Política Nacional do Meio 

Ambiente (Lei nº 6.938/81), das Constituições Estaduais e, ainda, dentre outras 

_____________ 
303 BÖCKENFÖRDE, Ernst-Wolfgang. Escritos sobre Derecho Fundamentales. Trad. de Juan Luis 
Requejo Pagés e Ignácio Villaverde Menéndez. Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, 1993, p. 
25. 
304 HESSE, Konrad. Escritos de derecho constitucional. Madrid : Centro de Estúdios Constitucionales, 
1983, p. 37. 
305 ROBERTO CARLOS BATISTA aponta como princípios orientadores da interpretação constitucional: a) 
o princípio da unidade da Constituição (as disposições constitucionais não podem ser consideradas de 
forma isolada nem interpretadas exclusivamente a partir de si mesma, por serem preceitos de um 
conjunto com sentido teleológico-unitário da vida política e social da comunidade estatal); b) o 
princípio da máxima efetividade, da eficiência ou da interpretação efetiva (a interpretação deve 
proporcionar o maior grau de efetividade ou eficácia possível); c) o princípio do efeito integrador (na 
solução dos problemas jurídicos constitucionais, devem ser empregados critérios que assegurem a 
máxima integração política e social, garantindo a unidade política); d) o princípio da concordância 
prática ou da harmonização (a interpretação possível deve harmonizar-se com as demais e possuir uma 
efetividade otimizada); e) o princípio da conformidade funcional (o órgão a que incumbe a 
interpretação não pode descuidar da distribuição de funções constitucionalmente instituídas, excedendo 
o esquema organizatório-fucional); f) o princípio da força normativa da constituição (a interpretação 
não deve ignorar os valores históricos, marcados pelas condições naturais, sociais, políticas e 
econômicas, buscando a atualização da norma) e g) o princípio da interpretação conforme a 
Constituição, composto do princípio da prevalência da Constituição, princípio da conservação das 
normas e princípio da exclusão da interpretação conforme, mas contra-legem (a interpretação das 
normas infraconstitucionais de sentido plúrimo deve ser feita conforme a Constituição, ou seja, 
guardando compatibilidade e coerência com o texto e a norma constitucional) (BATISTA, Roberto 
Carlos. A interpretação constitucional como concretização. In Revista da Fundação Escola Superior 
do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, nº 10, ano 5, jul.-dez., Brasília : Ideal, 1997, p. 
59-64).       
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normas internacionais, das Declarações Internacionais de Princípios, adotadas por 

Organizações Internacionais, em especial as Declarações da ONU de Estocolmo de 

1972, sobre o meio Ambiente Humano, e do Rio de Janeiro de 1992, sobre meio 

Ambiente e Desenvolvimento306.         

No tocante às Declarações Internacionais, frise-se que, embora elas não 

representem fontes tradicionais do direito internacional e não tenham a 

imperatividade jurídica própria dos tratados e convenções internacionais, mesmo 

assim, devem ser reconhecidas como instrumentos dotados de relevância jurídica na 

cristalização de novos conceitos e princípios gerais e de grande influência na 

formulação legislativa subseqüente do direito, quer no plano internacional, quer no 

plano da ordem jurídica interna. Apesar de não mandatórios, os princípios do direito 

internacional não podem ser ignorados pelos legisladores, administradores públicos e 

pelos tribunais. 

No direito internacional, tradicionalmente, consideram-se como fontes 

formais aquelas enunciadas no artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça 

(CIJ), sediada na Háia307:  
“1. A Corte, cuja função é decidir de acordo com o direito 

internacional as controvérsias que lhe forem submetidas, 

aplicará: 

a) as convenções internacionais, quer gerais, quer especiais, 

que estabeleçam regras expressamente reconhecidas pelos 

Estados litigantes;  

b) o costume internacional, como prova de uma prática geral 

aceita como sendo o direito; 

c) os princípios gerais de direito, reconhecidos pelas nações 

civilizadas; 

_____________ 
306 Consta do Anexo I do presente trabalho o levantamento dos tratados e convenções multilaterais 
sobre meio ambiente dos quais o Brasil participa (Disponível em : < 
www.atlasnet.com.br/guidosoares>. Acesso em: 25 de maio de 2001). 
307 NAZO, Georgette Nacarato; MUKAI, Toshio. Direito Ambiental no Brasil: evolução histórica e a 
relevância do direito internacional do meio ambiente. In Revista de Direito Administrativo, nº 223, 
jan.-mar., Rio de Janeiro : Folha Carioca, 2001, p. 93. 
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d) sob reserva da disposição do art. 59, as decisões 

judiciárias e a doutrina dos juristas mais qualificados das 

diferentes nações, como meio auxiliar para a determinação 

das regras de direito. 

2. A presente disposição não prejudicará a faculdade da 

Corte de decidir uma questão ex aequo et bono, se as partes 

com isso concordarem”.  
Contudo, já à época de sua adoção, o Estatuto da CIJ (mesmo texto do 

Estatuto do Tribunal Internacional, que funcionou entre 1919 e 1945), elaborado 

numa regulamentação no final da Primeira Guerra Mundial, não representava o 

melhor rol das fontes do direito internacional, por não consagrar duas realidades 

então existentes: a) as declarações unilaterais dos Estados com efeitos jurígenos no 

direito internacional, acolhidas como fontes formais pela doutrina predominante à 

época e b) as decisões tomadas pelas organizações internacionais 

intergovernamentais (atualmente denominadas OIs, por oposição às ONGs), 

entidades que naquele momento histórico eram tímidas em sua atuação e limitadas 

em sua competência internacional e com uma personalidade não muito bem definida 

no direito internacional308.  

Ao analisarem os dispositivos contidos no artigo 38 do Estatuto da CIJ, 

TOSHIO MUKAI e GEORGETTE NACARATO NAZO entendem que, a despeito de não 

haver hierarquia entre as normas, é possível fazer uma classificação assim 

estabelecendo: 1) principais: letras a, b e c; 2) secundárias ou subsidiárias: letra d do 

mesmo item e 3) complementar: a eqüidade do item 2.309  

As fontes do direito internacional não se esgotam, contudo, em tais 

disposições, podendo emanar, ainda, de atos unilaterais de um Estado, produzindo 

_____________ 
308  SOARES, Guido Fernando da Silva. Direito Internacional do Meio Ambiente. Emergência, 
Obrigações e Responsabilidades. São Paulo : Atlas, 2001, p. 169-205. 
309 NAZO, Georgette Nacarato; MUKAI, Toshio. Direito Ambiental no Brasil: evolução histórica e a 
relevância do direito internacional do meio ambiente. In Revista de Direito Administrativo, nº 223, 
jan.-mar., Rio de Janeiro : Folha Carioca, 2001, p. 93. 
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efeitos de direito, tanto internos, quanto internacionais, conforme o objetivo deste 

mesmo Estado. 

No direito internacional do meio ambiente, desponta uma série de atos 

oriundos de órgãos estabelecidos por alguns tratados e convenções multilaterais, que 

se dividem em duas classes: a) entidades compostas na totalidade das partes 

contratantes, que se reúnem intermitentemente, e em rodízio, em capitais ou cidades 

de cada Estado, usualmente denominadas Conferências das Partes (ou COP, da sigla 

em inglês Conference of the Parties) e b) órgãos técnicos e científicos, de 

composição restrita dos Estados-partes, via de regra, formado de peritos ou técnicos 

que emitem normas a serem referendadas pela COP. Essas entidades, com poderes 

normativos explicitados pelos tratados e convenções multilaterais, podem 

complementar, reformar ou mesmo adicionar novas normas àqueles tratados e 

convenções multilaterais que forem demasiadamente vagos e imprecisos para que 

possam ser aplicados imediatamente, sem aquela regulamentação dos órgãos 

instituídos310.   

Importa ressaltar, no direito internacional do meio ambiente, a existência de 

certos tratados internacionais que escapam à tipicidade tradicional, como a 

Convenção Quadro311 sobre Modificação do Clima.312  

O texto da referida Convenção, que entrou em vigor em 21 de março de 

1994, foi adotado na sede das Nações Unidas, Nova York, em 9 de maio de 1992, 

permanecendo a Convenção aberta a assinaturas no Rio de Janeiro de 4 a 14 de junho 

de 1992, e posteriormente, na sede das Nações Unidas, Nova York, de 20 de junho de 

1992 a 9 de junho de 1993, até esta data tendo 166 (cento e sessenta e seis) 

_____________ 
310 NAZO, Georgette Nacarato; MUKAI, Toshio. Direito Ambiental no Brasil: evolução histórica e a 
relevância do direito internacional do meio ambiente. Op. cit., p. 170-171. 
311 Quadro é a tradução de framework, em inglês, ou cadre, em francês ou marco espanhol. 
312A Convenção Quadro sobre Modificação do Clima foi ratificada pelo Congresso Nacional pelo 
Decreto Legislativo nº 1, de 3 de fevereiro de 1994. (Texto da Convenção Quadro sobre Modificação 
do Clima. Disponível em : < http://www.mct.gov.br/clima/convencao/texto.htm>. Acesso em: 13 de 
setembro de 2003). 
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assinaturas.313 A Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima de 

1992 é uma série de acordos por meio do qual diversos países buscam prevenir a 

concentração na atmosfera de gases de efeito estufa, o que provoca desequilíbrios 

ambientais; assegurar que a produção de alimentos não seja ameaçada; possibilitar o 

desenvolvimento sustentável, de modo a não ampliar desequilíbrios que acarretam a 

alteração do clima global e obrigar as partes ao cumprimento e à formulação de 

medidas efetivas de combate às causas da mudança nos padrões climáticos 

mundiais.314 

A doutrina do direito constitucional brasileiro refere-se a leis-quadro, ou 

seja, as leis propositadamente amplas e de conteúdo quase indefinido, votadas entre 

os Poderes Executivo e Legislativo, que estabelecem moldura legislativa e que 

permitem ao Executivo, no uso de suas atribuições regulamentares, preencher o 

_____________ 
313 “Os Estados que não assinaram a Convenção podem fazê-lo em qualquer momento. Para os Estados 
que ratifiquem, aceitem ou aprovem a Convenção ou a ela adiram após a data de entrada em vigor, a 
Convenção entra em vigor no nonagésimo dia após a data de depósito do instrumento de ratificação, 
aceitação, aprovação ou adesão desse Estado.” (Idem. Ibidem). 
314  “A mudança do clima pode provocar conseqüências permanentes. Um asteróide gigantesco 
apareceu há 65 milhões de anos e foi o fim dos dinossauros. Ao fazer frente à mudança do clima 
provocada pelo homem, os seres humanos terão que pensar em termos de décadas e séculos. O 
trabalho está recém-começando. Muitos dos efeitos das variações climáticas só se manifestarão dentro 
de duas ou três gerações. No futuro, todos podem estar a par do problema — e vivendo com ele. A 
Convenção Quadro leva isso em consideração. Estabelece instituições para apoiar os esforços 
destinados a cumprir obrigações a longo prazo e monitorar medidas de longo prazo com a finalidade 
de minimizar a mudança do clima e adaptar-se a seus efeitos. A Conferência das Partes, na qual estão 
representados todos os países que ratificaram o tratado, é o órgão supremo da Convenção. Ela realizou 
sua primeira sessão em março de 1995 e seguirá reunindo-se regularmente para promover e revisar a 
implementação da Convenção. A Conferência das Partes é assistida por dois órgãos subsidiários (ou 
comitês), um para assessoramento científico e tecnológico e o outro para implementação. Pode, 
também, estabelecer outros órgãos, temporários ou permanentes, para assisti-la no seu trabalho. A 
Conferência das Partes também pode fortalecer a Convenção, como fez em Quioto em 1997. O corte 
de 5% do Protocolo pode parecer um início modesto, mas em vista do aumento das emissões que 
seriam esperadas do contrário e lembrando que as emissões em vários países desenvolvidos têm 
aumentado regularmente desde o ano base de 1990, muitos países terão que fazer esforços 
significativos para efetivar seu compromisso. O Protocolo de Quioto faz uma promessa importante: 
reduzir as emissões dos países desenvolvidos até o final da primeira década do novo século. Pode-se 
considerar um êxito se conseguir deter e reverter a tendência de 200 anos de emissões crescentes no 
mundo industrializado e acelerar a transição para uma economia global "amigável ao clima". 
(Disponível em : <http://www.mct.gov.br/clima/convencao/guia.htm#Conclusao>. Acesso em: 13 de 
setembro de 2003). 



 113

espaço vazio, sem sair da moldura traçada, com as medidas práticas que julgar 

convenientes.   

O que se buscou, no entanto, com a denominação da referida Convenção 

Quadro sobre Mudanças do Clima, foi instituir um tipo de convenção que traça, como 

uma grande moldura, os limites normativos, dentro dos quais os órgãos instituídos 

pela Convenção, no exercício de suas atribuições normais, e que possam preencher 

com normas de esclarecimento e detalhamento ou com normas novas, numa atividade 

inovadora, sem se ter que recorrer a procedimentos pesados, custosos e formais de 

renegociação, como a reforma do tratado internacional, ou ainda, a adoção de atos 

internacionais subseqüentes (ajustes e emendas).  

Engendradas as considerações a respeito da relevância dos princípios no 

estudo do direito ambiental e de suas fontes normativas, na seqüência, passa-se ao 

exame mais particularizado, ainda que em termos genéricos, nos limites desta 

exposição, dos princípios considerados como fundamentais no direito ambiental. 

Os princípios da supremacia e da indisponibilidade do interesse público 

na proteção do direito ambiental são um verdadeiro pressuposto de estabilidade da 

ordem social à medida que proclamam, respectivamente, a superioridade dos 

interesses da coletividade na proteção do meio ambiente sobre o interesse dos 

particulares e a qualificação do meio ambiente como bem de uso comum do povo, 

que pertence à coletividade e não integra o patrimônio disponível do Estado.  O 

interesse na proteção do meio ambiente, em razão de sua natureza pública, deve 

prevalecer sempre sobre todos os interesses individuais privados. A idéia de 

indisponibilidade do meio ambiente seja pelo Estado, seja pelos particulares, é 

reforçada pela necessidade de preservação do meio ambiente em atenção às gerações 

futuras. 
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No campo do direito ambiental, trata-se do desdobramento do princípio geral 

da supremacia do interesse público sobre o privado, característico do Direito púbico 

moderno.315 

O bem ambiental é público por se encontrar à disposição de todos os 

cidadãos (bem de uso comum) e voltado a uma finalidade pública, por conseguinte, 

tendo sua tutela um caráter público (pertence não só ao Estado, mas à coletividade 

também). 

Nesse particular, assume relevo a distinção entre o meio ambiente 

globalmente considerado, como bem incorpóreo, imaterial e os elementos corpóreos 

que o compõem. 

Assim, o meio ambiente, em termos genéricos, não é apenas o conjunto de 

bens formado pela água, ar, solo, fauna e flora. Distintamente, o meio ambiente é na 

verdade um conjunto de condições, leis, influências e integrações, de ordem física, 

química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas (artigo 

3º, inciso I, da Lei nº 6.938/81). É, portanto, um bem incorpóreo e imaterial.  

Esse bem imaterial é considerado insuscetível de apropriação. Podem ser 

apropriados, sobretudo para fins econômicos, os elementos corpóreos que compõem o 

meio ambiente (florestas, solos, águas e, em certos casos, a fauna) e ainda assim com 

limitações e critérios previstos em lei, desde que essa utilização não leve à 

apropriação individual do meio ambiente como bem imaterial. 

Em razão do princípio da supremacia do interesse público na proteção do 

meio ambiente e do processo de “publicização” pelo qual passa o direito de 

propriedade, LUÍS ROBERTO GOMES adverte que a legitimação do exercício do ius 

utendi, fruendi e abutendi depende, necessariamente, do atendimento aos interesses 

sociais e de ordem pública, por se tratar “da proteção do bem jurídico ambiental, bem 

_____________ 
315 GOMES, Luís Roberto. O princípio da função social da propriedade e a exigência constitucional de 
proteção ambiental, In Revista de Direito Ambiental, nº 15 , ano 5, jan.-mar., São Paulo : Revista dos 
Tribunais, 2000, p. 166. 
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de natureza pública e voltado a uma finalidade pública, cuja tutela deve se sobrepor à 

do interesse puramente privado”.316     

Em análise crítica ao princípio da supremacia do interesse público sobre o 

particular, contudo, HUMBERTO BERGMANN ÁVILA afirma que da forma como esse 

princípipio vem sendo descrito pela doutrina, não se identifica com o bem comum.317  

Sustenta o autor, com o objetivo de iniciar a discussão doutrinária e 

jurisprudencial sobre o tema318, que ao invés de uma relação abstrata de prevalência 

absoluta, a prevalência do interesse público sobre o privado, deveria ser descrita 

como uma relação de prevalência relativa, cujo conteúdo dependeria das 

circunstâncias do caso concreto, à medida que, em verdade, existiria uma conexão 

estrutural (ein struktureller Zusammenhang) entre o interesse público e o privado, 

encontrando-se também os elementos privados incluídos nos próprios fins do Estado 

(preâmbulo e direitos fundamentais da Constituição Federal de 1988).  

Além disso, o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado 

seria incompatível com os postulados normativos da proporcionalidade 

_____________ 
316 GOMES, Luís Roberto. O princípio da função social da propriedade e a exigência constitucional de 
proteção ambiental. Op. cit., p. 168. 
317  Para HUMBERTO BERGMANN ÁVILA o esclarecimento dos fatos na fiscalização de tributos, a 
determinação dos meios empregados pela Administração, a ponderação dos interesses envolvidos, pela 
Administração ou pelo Poder Judiciário, a limitação da esfera privada dos cidadãos (ou cidadãos 
contribuintes) e a preservação do sigilo, entre outros, são exemplos de atividades administrativas que 
não podem ser ponderadas em favor do interesse público e em detrimento dos interesses privados 
envolvidos. Assim, a princípio, a ponderação deve determinar quais os bens jurídicos envolvidos e 
quais as normas a eles aplicáveis para, somente então, procurar preservar e proteger, ao máximo, esses 
mesmos bens. Esse caminho, na opinião do autor, difere daquele que direciona, de antemão, a 
interpretação das regras administrativas em favor do interesse público. (ÁVILA, Humberto Bergmann. 
Repensando o “princípio da supremacia do interesse público sobre o particular”. In Revista Trimestral 
de Direito Público, nº 24, São Paulo : Malheiros, 1998, p. 178). 
318 “Não se está a negar a importância jurídica do interesse público. Há referências positivas em 
relação a ele. O que deve ficar claro, porém, é que, mesmo nos casos em que ele legitima uma atuação 
estatal restritiva específica, deve haver uma ponderação relativamente aos interesses privados e à 
medida de sua restrição. É essa ponderação para atribuir máxima realização aos direitos envolvidos o 
critério decisivo para a atuação administrativa. E antes que esse critério seja delimitado, não há de se 
cogitar sobre a referida supremacia do interesse público sobre o particular. O objetivo desta análise 
crítica do ‘princípio da supremacia do interesse público sobre o particular’ é apenas iniciar a discussão 
doutrinária e jurisprudencial sobre o tema, curiosamente inexpressiva. Não tem por finalidade – nem o 
poderia – renegar a grandiosa contribuição dos mestres citados, mas, antes, prestar a homenagem da 
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(Verhältnismässigkeitsgrundsatz) e da concordância prática (praktische 

Konkordanz).319  

Para o autor, a interpretação das regras administrativas não deveria ser, 

antecipadamente, direcionada em favor do interesse público. Por meio da ponderação, 

se deveria “primeiro, determinar quais os bens jurídicos envolvidos e as normas a eles 

aplicáveis e, segundo, procurar preservar e proteger, ao máximo, esses mesmos 

bens”.320  

O princípio da intervenção estatal obrigatória na defesa do meio 

ambiente consta no item 17 da Declaração de Estocolmo de 1972 e no artigo 227, 

caput, da Constituição Federal de 1988 e deriva da natureza indisponível do meio 

ambiente, anteriormente referida.321 

Esses dispositivos normativos declaram o dever do poder público de atuar 

na defesa do meio ambiente, tanto na esfera administrativa, quanto na legislativa e 

judicial, cabendo ao Estado adotar as políticas públicas e os programas de ação 

necessários ao cumprimento do dever imposto. 

Com isso é possível exigir, inclusive judicialmente, do poder público, uma 

atuação efetiva e eficaz nesse sentido, dentro das competências ambientais que lhe 

foram outorgadas (competências ambientais administrativas e legislativas aos três 

entes da nossa federação: à União, aos Estados e DF e aos Municípios), respeitadas as 

regras e contornos previstos no texto constitucional.   

_______________ 
reflexão sobre suas valiosas lições”. (ÁVILA, Humberto Bergmann. Repensando o “princípio da 
supremacia do interesse público sobre o particular”. Op., cit., p. 178). 
319 O princípio da proporcionalidade determina que um meio deva ser adequado, necessário e dentro de 
todos os meios adequados aquele menos restritivo que mantenha relação de proporcionalidade 
relativamente ao fim instituído pela norma. O postulado da proporcionalidade em sentido estrito 
(elemento da ponderação) exige que o meio e o fim devam estar em uma relação de proporção.  A 
concordância prática é a condição positiva, coordenação ou concordância obtida entre os bens jurídicos 
constitucionalmente protegidos no caso concreto de modo a atribuir máxima realização (optimale 
Wirklichkeit) a cada um deles. (Idem. Ibidem, p. 168).   
320 Idem. Ibidem, p. 178. 
321 MIRRA, Álvaro Luiz Valery. Princípios Fundamentais do Direito Ambiental. In Revista de Direito 
Ambiental, nº 2, ano 1, abr.-jun., São Paulo : Revista dos Tribunais, 1996, p. 56. 
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Assim, qualquer atividade econômica que, de alguma forma, importe na 

exploração de recursos naturais, e cujo fim é o de assegurar a todos uma existência 

digna, deve observar os princípios do artigo 170, da Constituição Federal de 1988, 

entre os quais destaca-se o da defesa ao meio ambiente (inciso VI).322  

Sobre o princípio da participação popular na proteção do meio ambiente, 

inicialmente, cumpre destacar que, no direito moderno, pode-se dizer que há uma 

convivência saudável entre a democracia direta e a indireta. A democracia direta, ao 

contrário do que, à primeira vista, pode aparentar, contribui para reforçar o sistema 

democrático e não afeta, nas condições atuais, a representatividade. Uma democracia 

não se opõe a outra, mas ambas se completam com a finalidade de “democratizar 

mais a democracia” 323.    

A respeito da proteção e conservação do meio ambiente como uma 

obrigação do Estado e um dever dos cidadãos, MICHEL PRIEUR destaca que324: 
 “O incentivo concedido à participação dos cidadãos graças 

à política do meio ambiente é um aporte maior à democracia 

e especialmente a democracia direta. O aspecto técnico e 

tecnocrático das ações de proteção ao meio ambiente tem 

gerado atribuições importantes às administrações em 

prejuízo daqueles administradores eleitos pouco envolvidos 

e sem interesses em relação a tais problemas, o que tem 

_____________ 
322 GOMES, Luís Roberto. O princípio da função social da propriedade e a exigência constitucional de 
proteção ambiental, In Revista de Direito Ambiental, nº 15 , ano 5, jan.-mar., São Paulo : Revista dos 
Tribunais, 2000, p. 168. 
323 QUESADA RADA, Francisco Miró. Democracia directa en  las Constituciones latinoamericanas: 
un análisis comparado. In: Boletín Electoral Latinoamericano. San José de Costa Rica : Instituto 
Interamericano de Derechos Humanos, Centro de Asesoría y Promoción Electoral, n. 15, jul.-dic., 
1995, p. 113. 
324 “L’élan ainsi donné à la participation des citoyens grâce à la politique de l’environnement est un 
apport majeur à la démocratie et spécialement à la démocratie directe. L’aspect technique et 
technocratique des actions de protection de l’environnement ayant entraîné un role important des 
administrations au detriment des élus peu impliques ni interesses jus-qu’alors à ces problèmes, a 
conduit inévitablement à valorises l’intervention du citoyen tantôt comme auxiliaire de 
l’administration, tantôt comme organe de controle. Il est né de ce mouvement un désir de démocratie 
participative visant à faire participer les citoyens de façon permanente sans avoir à recourir à 
l’intermédiaire des élus et sans être limité par la périodicité des élections. L’environnement est la cose 
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conduzido de maneira inevitável à valorização da 

intervenção do cidadão tanto como auxiliar da 

administração, quanto como órgão de controle. Deste 

movimento nasceu um desejo de democracia participativa 

com o objetivo de levar a efeito a participação dos cidadãos 

de forma permanente sem ter que recorrer às ingerências 

daquele que foi eleito e sem ser limitado pela periodicidade 

das eleições. O meio ambiente é um bem de todos, sua 

gestão e proteção não podem ser confiadas [apenas] aos 

mandatários.” 

A participação popular na proteção do meio ambiente encontra previsão 

expressa no princípio nº 10 da Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento de 1992. 

No Brasil, tem como fundamento genérico o artigo 1º, parágrafo único, da 

Constituição Federal de 1988, que instituiu no país uma democracia semidireta e, 

como fundamento específico em matéria de meio ambiente, o artigo 225, caput, da 

Constituição Federal. É derivada do direito de todos ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado e do regime jurídico do ambiente como bem de uso 

comum do povo. 

Existem, basicamente, três mecanismos de participação direta da população 

na proteção da qualidade ambiental reconhecidas pelo direito brasileiro. 

Primeiro, a participação nos processos de criação do direito ambiental, com a 

iniciativa popular nos procedimentos legislativos (artigo 61, caput e § 2º, da 

Constituição Federal), a realização de referendos sobre as leis (artigo 14, inciso II, da 

Constituição) e a atuação de representantes da sociedade civil em órgãos colegiados 

dotados de poderes normativos (por exemplo, o Conselho Nacional do Meio 

Ambiente - CONAMA, artigo 6º, inciso II, da Lei nº 6.938/81, com redação dada pela 

Lei nº 7.804/89 e alterada pela Lei nº 8.028/90). A respeito da importância das formas 

_______________ 
de tous, as gestion et as protection ne peut être confiée à des mandataires.” (PRIEUR, Michel. Droit de 
l’environnement. 2ª ed. Paris : Dalloz, 1991, p. 90). 
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de participação direta em um sistema democrático, CARLOS MÁRIO DA SILVA 

VELLOSO, registra, com fundamento na dialética de HEGEL que325: 
“A democracia direta seria a tese; a antítese, a democracia 

indireta ou representativa; e a síntese a democracia 

semidireta. A democracia direta, a tese, é a democracia 

querida por Rousseau; a democracia representativa é a 

democracia de Montesquieu. A democracia possível, 

contemporaneamente, é esta última, que, à medida que se 

aperfeiçoa, que adota princípios e regras da democracia 

direta, como o referendum, por exemplo, adquire feição da 

democracia semidireta, a síntese”.  

 Segundo, a sociedade pode atuar diretamente na defesa do meio ambiente 

participando na formulação e execução de políticas ambientais, por intermédio da 

atuação de representantes da sociedade civil em órgãos colegiados responsáveis pela 

formulação de diretrizes e pelo acompanhamento da execução de políticas públicas, 

em ocasião do debate de estudos de impacto ambiental em audiências públicas (artigo 

11, § 2º, da Resolução nº 1, de 23 de janeiro de 1986 do CONAMA) e nas hipóteses 

de realização de plebiscitos (artigo 14, inciso I, da Constituição Federal). Destaque-se 

que a Resolução nº 9 do CONAMA, de 3 de dezembro de 1987, publicada apenas em 

5 de julho de 1990, estabelece critérios para a audiência pública dirigida ao debate, 

oferecimento de críticas e sugestões sobre relatórios de impacto ambiental.326  

Terceiro, a participação popular direta na proteção do meio ambiente via 

Poder Judiciário, com a utilização de instrumentos processuais que possibilitam a 

obtenção da prestação jurisdicional na área ambiental (por exemplo, a ação civil 

pública ambiental da Lei nº 7.347/85). Nesse aspecto, o Judiciário, com a função 

estatal de solucionar os conflitos, não deve ser visto apenas como um agente a 

posteriori, incumbido pelo sistema de conferir solução à controvérsia, mas como um 

_____________ 
325 VELLOSO, Carlos Mário da Silva e ROCHA, Carmem Lúcia Antunes (Coords). Direito Eleitoral. 
Belo Horizonte : Del Rey, 1996, p. 23. 
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agente que pode ser chamado a atuar a priori, antecipando-se ao próprio surgimento 

dela. 

Esse princípio da participação popular direta na defesa do meio ambiente 

tem como pressupostos: a informação (o direito de todos ao acesso às informações 

em matéria de meio ambiente e o dever do poder público de informar a população 

sobre o estado do meio ambiente e sobre as ocorrências ambientais importantes, 

artigo 5º, incisos XIV, XXXIII, XXXIV, da Constituição Federal; artigo 14, inciso I, 

do Decreto nº 99.274/90; artigos 6º e 8º, da Lei nº 7.347/85; artigo 4º, inciso V e 

artigo 9º, incisos X e XI, da Lei nº 6.938/81 – ressalvada apenas as informações cujo 

sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado) e a educação 

(método importante de conscientização e estímulo à participação, artigo 225, § 1º, 

inciso VI, da Constituição de 1988, artigo 2º, inciso X, da Lei nº 6.938/81).   

Quanto à educação, essa é, sem dúvida, capaz de influir e formar a  

conscientização pela precaução e tutela do meio ambiente. Estimula o voluntariado, 

mediante campanhas promocionais e formação de pequenos grupos de vigilantes do 

ambiente ou de amigos da natureza no auxílio ao combate da degradação ambiental. 

Poderia também estimular iniciativas, como: a) economia dos recursos (energia e 

água principalmente); b) reposição dos vegetais abatidos; c) constituição de nichos 

ecológicos na cidade e na zona rural; d) incentivo à proliferação animal, 

principalmente de pássaros; e) estímulo à modicidade no dispêndio de tudo o que 

provém da natureza, de que é exemplo o uso do papel, elaborado com pasta de 

árvores; f) necessidade de reciclagem; g) aproveitamento racional dos detritos; h) 

conhecimento adequado do problema do lixo (material aproveitável, redução de sua 

quantidade, lugar de destinação do monturo)327.  

_______________ 
326 VIEIRA, Roberto dos Santos. Aspectos gerais da implementação da lei ambiental no Brasil e nos 
Estados Unidos da América. In Revista de Direito Ambiental, nº 0, São Paulo : Revista dos Tribunais, 
1995, p. 124. 
327 TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo. O meio-ambiente, a urbanização e a prevenção dos conflitos no 
Brasil, os direitos humanos no sistema interamericano. O Judiciário e o voluntariado. In Revista da 
Fundação Escola Superior do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, nº 16, ano 8, jul.-
dez., 2000, p. 205-218.  
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Os programas de educação ambiental, no entanto, para cumprirem os seus 

objetivos, devem ser permanentes na tarefa de difundir procedimentos que estimulem 

a adesão da sociedade à ações para a promoção do desenvolvimento sustetável.328   

Nos Estados Unidos, historicamente, cinco direitos legalmente ordenados 

estabelecem os contornos da sociedade pluralística 329 : o Ato do Procedimento 

Administrativo (Administrative Procedure Act); o Ato do Acesso Igualitário à Justiça 

(Equal Access to Justice Act); o Ato da Liberdade de Informação (Freedom of 

Information Act), o Ato da Transparência Governamental (Government in the 

Sunshine Act) e o Ato de Política Nacional do Meio Ambiente (National 

Environmental Policy Act). Tais atos relacionam-se com a participação do público no 

_____________ 
328 Governo do Estado de São Paulo, Secretaria do Meio Ambiente. Diretrizes para a política ambiental 
do Estado de São Paulo. In Revista de Direito Ambiental, nº 0, São Paulo : Revista dos Tribunais, 
1995, p. 262.  
329  “Administrative Procedure Act. Federal. Law enacted in 1946 (60 Stat. 237, 5 U.S.C.A.) 
governing practice and proceedings before federal administrative agencies. State. Individual states 
have enacted variations of the federal Act, e.g., M.G.L.A. (Mass.) c. 30A. Such acts govern 
proceedings before state administrative agencies.” “Equal Access to Justice Act. This 1980 Act 
entitles certain prevailing parties to recover attorney and expert witness fees, and other expenses, in 
actions involving the United States, unless the Government action was substantially justified. 5 
U.S.C.A. § 504; 28 U.S.C.A. § 2412.” “Freedom of Information Act. The Freedom of Information 
Act (5 U.S.C.A. § 552) provides for making information held by Federal agencies available to the 
public unless it comes within one of the specific categories of matters exempt from public disclosure. 
Virtually all agencies of the executive branch of the Federal Government have issued regulations to 
implement the Freedom of Information Act. These regulations inform the public where certain types of 
information may be readily obtained, how other information may be obtained on request, and what 
internal agency appeals are available if a member of the public is refused requested information. This 
Act is designed to prevent abuse of discretionary power of federal agencies by requiring them to make 
public certain information about their working and work product.” “National Environmental Policy 
Act. Federal Act setting forth declaration of national environmental policy and goals. Major provision 
requires that every federal agency submit an environmental impact statement with every legislative 
recommendation or program affecting the quality of the environment. 42 U.S.C.A. § 4321 et seq.” 
(BLACK, Henry Campbell. Black’s Law Dictionary. 6ª ed.  ST. Paul, Minn. : West Publishing CO, 
1990, p. 46, 536, 664 e 1.024). “The Government in the Sunshine Act was passed by the Congress of 
the United States in 1976. It required for the first time that all multithreaded federal agencies (meanig 
those which have units that work independent of each other) hold their meetings regularly in public 
session. The bill explicitly defined meetings as essentially any gathering, formal or informal, of agency 
members, streching so far as to include conference calls.” (Government in the Sunshine Act. 
Disponível em :  
<http://www.everything2.com/index.pl?node=Government%20in%20the%20Sunshine%2...>. Acesso 
em: 25 de maio de 2004).  



 122

processo administrativo e judicial por diversos meios, dentre os quais ROBERTO DOS 

SANTOS VIEIRA elenca330:  
“1- expedir comentários ou pedidos de informações sobre 

quaisquer atos administrativos, com obrigação de resposta;  

2- exigir a publicação de atos oficiais em épocas certas; 

3- exercer direito de peticionar para introduzir emendas ou 

revogar atos ou para rever, judicialmente, atos 

administrativos, com possibilidade de obter mandamus, bem 

como indenização de custas judiciais e honorários, quando 

houver postulação de direitos junto à Administração, na qual 

a parte tenha incorrido em gastos (depoimentos de peritos, 

testemunhas etc.); 

4- obter informação sobre a organização, métodos de 

funcionamento, procedimentos e normas substantivas e 

respectivas justificativas, junto a órgãos governamentais; 

5- participar de reuniões para discussão de projetos, 

programas e atividades do órgão público, cujo local, horário 

e finalidade devem ser divulgados no órgão da imprensa 

oficial da Federação; e 

6- garantir a realização de audiências públicas para 

discussão de relatórios de impacto ambiental de projetos que 

a Lei indica.”   
Para facilitar a participação do público, o autor destaca o esforço 

desenvolvido pela APA, nos Estados Unidos, que adota os seguintes métodos331: 
“1. a identificação da clientela alvo das iniciativas 

governamentais; 

 2. o estabelecimento de programas de prioridades de 

investimentos;  

_____________ 
330 VIEIRA, Roberto dos Santos. Aspectos gerais da implementação da lei ambiental no Brasil e nos 
Estados Unidos da América. In Revista de Direito Ambiental, nº 0, São Paulo : Revista dos Tribunais, 
1995, p. 123. 
331 VIEIRA, Roberto dos Santos. Aspectos gerais da implementação da lei ambiental no Brasil e nos 
Estados Unidos da América. Op. cit., p. 124. 
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3. a indicação clara das medidas que a Agência pretende 

adotar, para obter o cumprimento da lei; 

4. o acompanhamento intencional e programado, 

cumprimento da lei (monitoramento); 

5. a tentativa de resposta imediata e rápida, às violações 

identificadas; 

6. campanhas de esclarecimento público no papel do 

Governo Federal e dos outros níveis de governo, 

relativamente à questão ambiental; 

7. o registro permanente do que é realizado em termos de 

providências administrativas e de sanções, e a avaliação dos 

resultados obtidos.”     
No Brasil, a fim de viabilizar a participação popular na proteção do meio 

ambiente, é necessária uma maior divulgação pela imprensa (que tem a obrigação de 

informar), inclusive com a publicação de listas das entidade punidas, as quais 

identificadas como infratoras e cientes das transgressões e respectivas punições, 

podem vir a optar pelo cumprimento da lei. 

Em relação ao desenvolvimento econômico e social ecologicamente 

sustentado, esse princípio reproduz a política predominante em relação à 

problemática ambiental332, firmada na Conferência das Nações Unidas de 1992, sobre 

Meio Ambiente e Desenvolvimento (realizada no Rio de Janeiro) e resumida na 

expressão, desenvolvimento sustentável.  

A idéia central é a de incluir a proteção do meio ambiente como parte 

integrante do processo global de desenvolvimento dos países, situando a defesa do 

_____________ 
332 “EXTRAÇÃO DE CARVÃO MINERAL. Mineração predatória. Degradação ambiental em toda a 
região, atingindo terras de municípios, três bacias hidrográficas e a saúde da população. Condenação 
das empresas mineradoras, seus sócios-gerentes, mandatários ou representantes, da União e do Estado-
membro, solidariamente, para apresentarem projeto de recuperação da região e executá-lo, bem como 
ajustarem suas condutas às normas de proteção ambiental. Processo 93.8000533-4 – 1ª Vara Federal – 
Circunscrição Judiciária de Criciúma-SC, j. 05.01.2000 – Juiz Federal Paulo Afonso Brum Vaz.” 
(Sentenças. In Revista de Direito Ambiental, nº 21, ano 6, jan.-mar., São Paulo : Revista dos Tribunais, 
2001, p. 329-369).  
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meio ambiente no mesmo plano, em importância de outros valores econômicos e 

sociais tutelados pela ordem jurídica.  

Assim, dentro da proposta de um Estado em desenvolvimento, que é o caso 

do Brasil, busca-se compatibilizar o crescimento econômico e social (artigo 200, 

inciso 8º, da Constituição Federal) com a defesa do meio ambiente.  

Pode-se, inclusive, afirmar que o objetivo do direito ambiental moderno é 

construir o desenvolvimento sustentável.  

ALEXANDRE KISS333 destaca que, no início da era ecológica que nos remete a 

Conferência sobre Desenvolvimento Humano de Estocolmo de 1972 (primeiro marco 

da ação mundial para o desenvolvimento protegido), representantes do terceiro 

mundo hesitaram em participar do movimento. Muitos queriam se tornar 

industrializados ignorando as regras de desenvolvimento, considerando que a 

degradação ambiental era um problema das nações ricas, enquanto hoje, ao contrário, 

a participação dos países de terceiro mundo, nos instrumentos legais tendentes à 

proteção do meio ambiente, é comparável com a dos países industrializados.  

Anota KISS que, com as mudanças mundiais ocorridas na segunda metade do 

século XX, dois grandes valores emergiram: direitos fundamentais do homem e 

liberdade de um lado, e meio ambiente do outro (ambos próximos ao direito 

internacional e protegidos pela lei que prima pela preservação dos valores sociais 

fundamentais). Para o autor, o trinômio, direitos humanos, meio ambiente,  

desenvolvimento será a chave mágica para o futuro universal.    

Conforme afirmou o Supremo Tribunal Federal, o “direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado” é “a consagração constitucional de um típico direito de 

terceira geração”.334  

_____________ 
333 KISS, Alexandre. Sustainable Development and Human Rights. In Derechos Humanos, Desarrollo 
Sustentable y Medio Ambiente.  2ª ed. Antonio Augusto Cançado Trindade (Editor). San José de Costa 
Rica : IIDH, 1995, p. 29-37. 
334 Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário nº 134297-SP, Relator o Ministro Celso de 
Mello, 1ª Turma, publicado no Diário de Justiça de 22 de setembro de 1995, p. 30.597. 
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Sobre o princípio da função social ambiental da propriedade, a 

Constituição Federal de 1988 expressamente nos artigos 5º, inciso XXIII, 170, inciso 

III e 186, inciso II, reconheceu a função social da propriedade, afirmando que ao 

proprietário impõe-se o dever de exercer o seu direito de propriedade não mais em 

seu exclusivo interesse, mas em benefício da coletividade, já que o cumprimento da 

função social é que legitima o exercício do direito de propriedade pelo seu titular.335 

Nesses termos, estabelece o texto constitucional, no artigo 186, inciso II, que 

a propriedade rural cumpre a função social quando atente, entre outros requisitos, à 

preservação do meio ambiente, autorizando inclusive, que se imponha ao proprietário 

comportamentos positivos a fim de que sua propriedade concretamente se ajuste à 

preservação do meio ambiente. 

O Código Florestal (Lei Federal nº 4.771/65) prevê como sendo de 

preservação permanente, entre outras, a vegetação situada ao longo dos rios e 

estabelece, conforme a largura do rio, a dimensão da faixa de vegetação que deve ser 

mantida intacta (artigo 2º)336.    

Essa norma, contudo, no interior de São Paulo, assim como em outros 

Estados, vem sendo desrespeitada. É comum aos proprietários rurais avançarem as 

suas culturas até a beira dos rios, sem considerar a necessidade de manutenção da 

vegetação de preservação permanente nesses locais337.  

Sobre a questão, PAULO AFONSO LEME MACHADO 338 , a despeito dos 

argumentos dos proprietários no sentido de que, se não foram os responsáveis pelo 

desmatamento, não podem vir a ser obrigados a recompor a área desmatada, sustenta 

a possibilidade de se impor ao proprietário a recomposição da vegetação de 

_____________ 
335 COSTA, Flávio Dino de Castro. Desapropriação em matéria ambiental. In Revista de Direito 
Ambiental, n º 18, ano 5, abr.-jun., São Paulo : Revista dos Tribunais, 2000, p. 140.  
336  Exemplificando, nos rios com largura inferior a 10 metros a faixa marginal de preservação 
permanente é de, no mínimo, 30 (trinta) metros. 
337 MIRRA, Álvaro Luiz Valery. Princípios Fundamentais do Direito Ambiental. In Revista de Direito 
Ambiental, nº 2, ano 1, abr.-jun., São Paulo : Revista dos Tribunais, 1996, p. 60. 
338 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 9ª ed. São Paulo : Malheiros, 
2001, p. 696-703. Esse entendimento vem manifestado em sua obra desde a primeira edição, de 1982.   
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preservação permanente, com fundamento no artigo 18 do Código Florestal, 

independentemente da responsabilidade pelo desmatamento. 

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Mandado de Segurança nº 

22.164-MG,339 entendeu que o postulado do due process of law está vocacionado à 

proteção da propriedade, e que “um dos instrumentos de realização da função social 

da propriedade consiste, precisamente, na submissão do domínio a necessidade de o 

seu titular utilizar adequadamente os recursos naturais disponíveis e fazer preservar o 

equilíbrio do meio ambiente (CF, art. 186, II), sob pena de, descumprindo esses 

encargos, expor-se a desapropriação – sanção a que se refere o art. 184 da Lei 

Fundamental.”  

Para MARIA LUÍSA FARO MAGALHÃES, a Constituição Federal de 1988 

ampliou o conceito de função social da propriedade inserindo a função ambiental 

como elemento dela constitutivo.340  

Assim, segundo GUSTAVO FERREIRA SANTOS não existiria colisão de direitos 

fundamentais entre o direito de propriedade e o direito ao meio ambiente equilibrado, 

à medida que “a interpretação já indica que não há interseção entre os âmbitos 

normativos dos dois direitos, posto que não protege o direito de propriedade as 

condutas contrárias ao meio ambiente”.341   

Já a avaliação prévia dos impactos ambientais342 é um dos princípios mais 

importantes no ordenamento jurídico em matéria de proteção do meio ambiente, 

_____________ 
339 Supremo Tribunal Federal. Mandado de Segurança nº 22.164-MG, Relator o Ministro Celso de 
Mello, 1ª Turma, publicado no Diário de Justiça de 17.11.1995, p. 39.206. 
340 MAGALHÃES, Maria Luísa Faro. Função social da propriedade e meio ambiente – princípios 
reciclados. In Dano ambiental, prevenção, reparação e repressão. São Paulo : Revista dos Tribunais, 
1993, p. 150.  
341 SANTOS, Gustavo Ferreira. Direito de propriedade e direito a um meio ambiente ecologicamente 
equilibrado: colisão de direitos fundamentais? In Revista de Informação Legislativa, nº 147, ano 37, 
jul.-set., Brasília : Senado Federal, 2000, p. 26. 
342 O EIA recebeu reconhecimento legal definitivo nos EUA, posteriormente sendo exportado para o 
mundo inteiro. A sua introdução nos EUA foi fruto de um momento econômico, político e cultural 
favorável, iniciando-se a chamada era ambiental. LYNTON K. CALDWELL, professor de Ciência Política 
na Universidade de Indiana, foi quem sugeriu a criação do EIA (mais conhecido como NEPA).    
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previsto no artigo 225, § 1º, inciso IV, da Constituição de 1988, no artigo 9º, inciso 

III, da Lei nº 6.938/81 e no princípio 17 da Declaração do Rio de 1992.  

Vinculada à idéia de prevenção de danos ambientais, a avaliação de 

impactos no meio ambiente é um mecanismo de planejamento, que obriga a levar em 

consideração o meio ambiente antes da realização de atividades e tomada de decisões 

que possam ter influência na qualidade ambiental. 

Habitualmente, a avaliação prévia de impactos ambientais é feita por meio 

de Estudo de Impacto Ambiental-EIA, instrumento essencial e obrigatório, conditio 

sine qua non para toda e qualquer atividade suscetível de causar expressiva 

degradação do meio ambiente a que se dará publicidade (artigo 225, § 1º, incisos III e 

IV, da Constituição Federal). 

ÉDIS MILARÉ destaca que o momento de preparação do EIA é sempre 

anterior à decisão administrativa de concessão de licença ou de implementação de 

planos, programas e projetos com efeito ambiental no meio considerado. Por isso, o 

nomen juris dado pela Constituição de 1988: “estudo prévio de impacto 

ambiental”.343 

Já iniciado o processo de licenciamento, o EIA não pode ser visto como um 

documento cartorial e burocrático, porquanto tem o objetivo de influir no mérito da 

decisão administrativa de concessão da licença, perdendo a sua ratio e não tendo 

qualquer valor se essa já foi expedida ou se a decisão já foi tomada. 

Podemos destacar quatro pontos sobre o Estudo de Impacto Ambiental: a) o 

Estudo de Impacto Ambiental deve anteceder à autorização da obra e/ou da atividade, 

não pode ser nem concomitante, nem posterior à obra ou atividade, podendo-se exigir 

a cada licenciamento um novo estudo; b) o EIA deve ser exigido pelo poder público 

sempre que necessário e não casuisticamente conforme previsão em lei ordinária; c) 

tanto para instalação de obra quanto para funcionamento de atividade pode ser 

exigido o EIA, bastando, para tanto, que haja potencialidade de degradação do meio 
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ambiente; e d) o EIA tem como característica a publicidade, no sentido de tornar 

acessível o estudo ao público.344  

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar matéria sobre o Estudo Prévio de 

Impacto Ambiental, declarou que: “(...) pela lógica sistemática da distribuição de 

competência legislativa, apenas a lei federal seria apta a excluir hipóteses à incidência 

do aludido preceito geral, já que se trata de matéria nitidamente inserida no campo de 

abrangência das normas gerais sobre conservação da natureza e proteção do meio 

ambiente, e não de normas complementares, que são de atribuição constitucional dos 

Estados-membros (art. 24, VI, da CF)”.345  

O Decreto nº 99.274/90 determina que as entidades governamentais de 

financiamento, ou gestoras de incentivos, condicionarão a sua concessão à 

comprovação do licenciamento previsto no regulamento (artigo 23) e, como para 

licenciar-se, em muitos casos, há necessidade do EIA, os órgãos financiadores (Banco 

do Brasil S/A, Caixa Econômica Federal, Banco Nacional do Desenvolvimento 

Econômico e Social etc) deverão averiguar se o estudo foi ou está sendo efetivamente 

realizado, podendo o financiamento abranger recursos para a elaboração do próprio 

EIA346.  

O propósito desse instituto jurídico, segundo a jurisprudência dos Estados 

Unidos, “(...) é obrigar as agências federais a dar séria importância aos fatores 

_______________ 
343 MILARÉ, Édis e BENJAMIN, Antônio Herman V. Estudo Prévio de Impacto Ambiental. Teoria, 
Prática e Legislação. São Paulo : Revista dos Tribunais, 1995, p. 34-35.   
344 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 9ª ed. São Paulo : Malheiros, 
2001, p. 194-195.  
345  “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 182, § 3º, DA 
CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL. 
CONTRAIEDADE AO ARTIGO 225, § 1º, IV, DA CARTA DA REPÚBLICA. A norma impugnada, 
ao dispensar a elaboração de estudo prévio de impacto ambiental, no caso de áreas de florestamento ou 
reflorestamento para fins empresariais, cria exceção incompatível com o disposto no mencionado 
inciso IV do § 1º do artigo 225 da Constituição Federal. Ação julgada procedente, para declarar a 
inconstitucionalidade do dispositivo constitucional catarinense sob enfoque.” (Supremo Tribunal 
Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.086/SC, Relator o Ministro. Ilmar Galvão, Tribunal 
Pleno, publicada no Diário de Justiça de 10 de agosto de 2001, p. 2).  
346 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 9ª ed. São Paulo : Malheiros, 
2001, p. 200-201. 
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ambientais ao tomar suas decisões discricionárias” (Conselho de Conservação do 

Condado de Monroe, Inc x Volpe – 472 F2d, 693, 697-2d Circ. 1972).  

A Lei nº 6.938/81, em seu artigo 8º, I, estabelece entre as competências do 

CONAMA a de estatuir normas e critérios para o licenciamento de atividades efetiva 

ou potencialmente poluidoras.  

A respeito da necessidade do Estudo de Impacto Ambiental para as 

atividades modificadoras do meio ambiente, ANDRÉAS J. KRELL afirma que a decisão 

da autoridade administrativa de exigir ou não a elaboração do EIA é discricionária, à 

medida que envolve o exercício de um juízo técnico-valorativo a respeito da questão 

(aferir se a possível degradação causada pela atividade é significativa ou não).347 

A decisão da autoridade administrativa deve ser norteada pela Resolução nº 

01, de 23 de janeiro de 1986 do Conselho Nacional do Meio Ambiente - 

CONAMA348, que traz para os empreendedores e para a administração pública a 

_____________ 
347  KRELL. Andreas J. Discricionariedade Administrativa e proteção ambiental: o controle dos 
conceitos jurídicos indeterminados e a competência dos órgãos ambientais: um estudo comparativo. 
Porto Alegre : Livraria do Advogado, 2004, p. 119-121.   
348 “Artigo 2º - Dependerá de elaboração de estudo de impacto ambiental e respectivo relatório de 
impacto ambiental - RIMA, a serem submetidos à aprovação do órgão estadual competente, e do 
IBAMA em caráter supletivo, o licenciamento de atividades modificadoras do meio ambiente, tais 
como: I - Estradas de rodagem com duas ou mais faixas de rolamento; II - Ferrovias; III - Portos e 
terminais de minério, petróleo e produtos químicos; IV - Aeroportos, conforme definidos pelo inciso 1, 
artigo 48, do Decreto-Lei nº 32, de 18 de novembro de 1966; V - Oleodutos, gasodutos, minerodutos, 
troncos coletores e emissários de esgotos sanitários; VI - Linhas de transmissão de energia elétrica, 
acima de 230KV; VII - Obras hidráulicas para exploração de recursos hídricos, tais como: barragem 
para fins hidrelétricos, acima de 10MW, de saneamento ou de irrigação, abertura de canais para 
navegação, drenagem e irrigação, retificação de cursos d'água, abertura de barras e embocaduras, 
transposição de bacias, diques; VIII - Extração de combustível fóssil (petróleo, xisto, carvão); IX - 
Extração de minério, inclusive os da classe II, definidas no Código de Mineração; X - Aterros 
sanitários, processamento e destino final de resíduos tóxicos ou perigosos; Xl - Usinas de geração de 
eletricidade, qualquer que seja a fonte de energia primária, acima de 10MW; XII - Complexo e 
unidades industriais e agro-industriais (petroquímicos, siderúrgicos, cloroquímicos, destilarias de 
álcool, hulha, extração e cultivo de recursos hídricos); XIII - Distritos industriais e zonas estritamente 
industriais - ZEI; XIV - Exploração econômica de madeira ou de lenha, em áreas acima de 100 
hectares ou menores, quando atingir áreas significativas em termos percentuais ou de importância do 
ponto de vista ambiental; XV - Projetos urbanísticos, acima de 100ha. ou em áreas consideradas de 
relevante interesse ambiental a critério da SEMA e dos órgãos municipais e estaduais competentes; 
XVI - Qualquer atividade que utilize carvão vegetal, em quantidade superior a dez toneladas por dia.” 
(Resolução nº 1, de 23 de janeiro de 1986, do CONAMA). 
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indicação constitucional de atividades que podem provocar significativa degradação 

no meio ambiente (artigo 225, § 1º, IV, da Constituição de 1988).349   

O órgão ambiental, contudo, pode exigir a realização de um EIA para 

qualquer obra ou atividade, pública ou particular, ainda que não conste do referido rol 

normativo (aumentando a margem discricionária da decisão administrativa).  

Na hipótese do empreendimento constar do rol elencado pelo artigo 2º da 

referida Resolução do CONAMA, também é possível que, no caso concreto, o EIA 

seja dispensado, ante a constatação de que a atividade não seja capaz de causar 

significativos impactos, como, por exemplo, no caso de pequenas obras hidráulicas de 

irrigação ou a abertura de canais menores de drenagem.350  

O órgão ambiental, em verdade, não se encontra plenamente vinculado ao 

resultado do EIA-RIMA, podendo, ainda, negar a licença, a despeito da 

recomendação positiva do RIMA.  

No caso da autoridade administrativa autorizar uma atividade cujo EIA 

desaconselhou sua realização, contudo, a autoridade será obrigada a expor, 

exaustivamente, os seus motivos para, se houver necessidade, ordenar a elaboração de 

outro estudo.351 

Em função disso, PAULO DE BESSA ANTUNES afirma que a dispensa, 

imotivada, ou em desrespeito à Constituição, do Estudo de Impacto Ambiental pode 

ser considerada “falta grave do servidor que a autorizar (...) porque na hipótese, trata-

se de uma violação cabal da Constituição”352. 

_____________ 
349 A Resolução nº 1, de 23 de janeiro de 1986, do CONAMA possui uma lista exemplificativa de 
obras e empreendimentos, cujo potencial de impacto se presume seja significativo. 
350 Destaca ANDREAS KRELL que em razão do número crescente das dispensas do EIA vale lembrar 
que essa decisão administrativa (de se exigir ou não o EIA) pode ser controlada por meio de ação civil 
pública, porquanto a derrogação indevida desse instrumento importa, normalmente, no primeiro passo 
para a concretização de um dano ambiental. (KRELL. Andreas J. Discricionariedade Administrativa e 
proteção ambiental: o controle dos conceitos jurídicos indeterminados e a competência dos órgãos 
ambientais: um estudo comparativo. Porto Alegre : Livraria do Advogado, 2004, p. 120-121). 
351  KRELL. Andreas J. Discricionariedade Administrativa e proteção ambiental: o controle dos 
conceitos jurídicos indeterminados e a competência dos órgãos ambientais: um estudo comparativo. 
Op. cit., p. 120-121. 
352 ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental. Rio de Janeiro : Lumen Júris, 1996, p. 35-36. 
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De acordo com o artigo 1º da Resolução nº 1/86 do CONAMA, considera-se 

impacto ambiental qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas 

do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das 

atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam: “I – a saúde, a segurança e 

o bem-estar da população; II – as atividades sociais e econômicas; III – a biota; IV – 

as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; V – a qualidade dos recursos 

ambientais”.  

A Resolução nº 237, de 19 de dezembro de 1997, do CONAMA353, sujeita 

todas as atividades especificadas na Lei nº 6.803/80 e nas Resoluções nº 1/86, 11/86 e 

5/87 à elaboração do Estudo Prévio de Impacto Ambiental. 

_____________ 
353 A Resolução nº 237/97 do CONAMA é importante instrumento normativo que regulamenta o 
licenciamento ambiental de atividades causadoras de impacto ambiental, na medida em que “efetivou 
uma revisão dos procedimentos e critérios utilizados no licenciamento ambiental, levando em conta as 
diretrizes previamente estabelecidas na Resolução nº 11/94 do CONAMA e objetivando incorporar ao 
sistema de licenciamento ambiental os instrumentos de gestão ambiental, conforme seus próprios 
considerandos iniciais”. O § 1º, do artigo 2º da referida Resolução estabelece que estão sujeitos ao 
licenciamento ambiental os empreendimentos e as atividades relacionadas no Anexo I, parte integrante 
da Resolução, não sendo, contudo, tal lista taxativa, uma vez que os próprios Estados e Municípios, no 
âmbito de suas competências, podem incluir outras atividades e empreendimentos, estabelecendo 
critérios ou exigências mais rígidos do que a Resolução federal. (SANTILLI, Juliana. A co-
responsabilidade das instituições financeiras por danos ambientais e o licenciamento ambiental. In 
Revista de Direito Ambiental, nº 21, ano 6, jan.-mar., São Paulo : Revista dos Tribunais, 2001, p. 142-
144). No entanto, conforme destaca ANDREAL KRELL, a Resolução nº 237/97 do CONAMA não é 
capaz de alterar a repartição constitucional das competências administrativas, falhando na tentativa de 
estabelecer um sistema racional de subdivisão das atribuições nas atividades de licenciamento 
ambiental entre as três esferas governamentais, na medida em que não consegue “obrigar os órgãos 
estaduais ou municipais a nada”, em razão pela qual deve ser considerada, “pelo menos parcialmente, 
inconstitucional”. Assim, a “União não pode impedir que os estados e municípios licenciem projetos e 
atividades no seu território, sob a alegação de que o licenciamento somente caberia ao órgão federal, 
invocando simplesmente as normas da Resolução nº 237/97”. (KRELL. Andreas J. Discricionariedade 
Administrativa e proteção ambiental: o controle dos conceitos jurídicos indeterminados e a 
competência dos órgãos ambientais: um estudo comparativo. Porto Alegre : Livraria do Advogado, 
2004, p 115-117).  FILIPPE AUGUSTO VIEIRA DE ANDRADE afirma que a Resolução nº 237 do 
CONAMA é um ato normativo inválido e eivado de inconstitucionalidade, porque ao estabelecer 
critérios para o exercício da competência para o licenciamento ambiental de obras, empreendimentos 
ou atividades de significativo impacto ambiental (traçando regras sobre competência entre os entes 
federados) afronta o princípio federativo e o princípio da supremacia da Constituição (ANDRADE, 
Filippe Augusto Vieira de. Resolução CONAMA 237, de 19.12.1997: um ato normativo inválido pela 
eiva da inconstitucionalidade e da ilegalidade. In Revista de Direito Ambiental, nº 13, ano 4, jan.-mar., 
São Paulo : Revista dos Tribunais, 1999, p. 113-114).  
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O artigo 3º da Resolução nº 237/97 do CONAMA, reproduzindo comando 

constitucional, estabelece que: 
“Art. 3º. A licença ambiental para empreendimentos e 

atividades consideradas efetiva ou potencialmente 

causadoras de significativa degradação do meio dependerá 

de prévio Estudo de Impacto Ambiental e respectivo 

relatório de impacto sobre o meio ambiente (EIA/RIMA), ao 

qual dar-se-á publicidade, garantida a realização de 

audiências públicas, quando couber, de acordo com a 

regulamentação. 

Parágrafo único. O órgão ambiental competente, verificando 

que a atividade ou empreendimento não é potencialmente 

causador de significativa degradação do meio ambiente, 

definirá os estudos ambientais pertinentes ao respectivo 

processo de licenciamento.”  

O conteúdo do Estudo de Impacto Ambiental compreende o levantamento da 

literatura científica e legal pertinente, trabalhos de campo, análises de laboratório e a 

própria redação do Relatório de Impacto Ambiental-RIMA. O artigo 9º, da Resolução 

nº 1/86 do CONAMA informa que o “Relatório de Impacto Ambiental-RIMA 

refletirá as conclusões do Estudo de Impacto Ambiental”, deixando claro que o EIA 

precede o RIMA e é seu alicerce, sendo de maior abrangência e de natureza 

imprescindível. Dissociado do EIA, o RIMA perde a validade. O EIA define, ainda, 

os limites da área geográfica a ser direta ou indiretamente afetada pelos impactos, 

denominada área de influência do projeto (artigo 5º, III, da Resolução nº 1/86 do 

CONAMA).  

Tanto o órgão público ambiental quanto a equipe multidisciplinar ficam 

vinculados ao conteúdo do EIA e do RIMA, podendo vir a serem responsabilizados 

civil, administrativa e penalmente pelo fato de viciarem o procedimento. 

A habilitação da equipe multidisciplinar se dá com a inscrição de seus 

membros no Cadastro Técnico Federal de Atividades, sob a administração do 

Instituto Nacional do Meio Ambiente-IBAMA, disciplinado pela Resolução do 
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CONAMA nº 1/86, somente sendo aceitos, para fins de análise, estudos de impacto 

ambiental cujos elaboradores sejam profissionais, empresas ou sociedades civis 

regularmente registradas neste cadastro (artigo 2º). 

Os profissionais do licenciamento ou do EIA-RIMA têm responsabilidade 

subjetiva e podem ser demandados civilmente, provando-se a culpa (imprudência, 

negligência ou imperícia do qual resultou dano ambiental).354 

O funcionário público, integrante dos quadros dos órgãos ambientais 

(mesmo que eventualmente), que venha a contribuir para o falseamento de dados 

técnico-científicos constantes de estudos ambientais, também pode ser punido pela 

Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/98), que assim prevê entre os crimes contra a 

administração ambiental355: 
“Art. 66. Fazer o funcionário público afirmação falsa ou 

enganosa, omitir a verdade, sonegar informações ou dados 

técnico-científicos em procedimentos de autorização ou de 

licenciamento ambiental; 

Pena – reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa. 

Art. 67. Conceder o funcionário público licença, autorização 

ou permissão em desacordo com as normas ambientais, para 

as atividades, obras ou serviços cuja realização depende de 

ato autorizativo do Poder Público: 

Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.  

Parágrafo único. Se o crime é culposo, a pena é de 3 (três) 

meses a 1 (um) ano de detenção, sem prejuízo da multa.” 
A conduta dolosa dos membros da equipe que faz o EIA-RIMA pode, ainda, 

configurar crime de falsidade ideológica (artigo 299 do Código Penal Brasileiro).356 

_____________ 
354 ROCHA, Maria Isabel de Matos. Reparação de danos ambientais. In Revista de Direito Ambiental, 
nº 19, ano 5, jul.-set., São Paulo : Revista dos Tribunais, 2000, p. 150. 
355 SANTILLI, Juliana. A co-responsabilidade das instituições financeiras por danos ambientais e o 
licenciamento ambiental. In Revista de Direito Ambiental, nº 21, ano 6, jan.-mar., São Paulo : Revista 
dos Tribunais, 2001, p. 164. 
356 ROCHA, Maria Isabel de Matos. Reparação de danos ambientais. In Revista de Direito Ambiental, 
nº 19, ano 5, jul.-set., São Paulo : Revista dos Tribunais, 2000, p. 150. 
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 No intuito de retirar qualquer suspeita de parcialidade da equipe técnica, a 

Resolução do CONAMA nº 1/86 exigiu sua independência em relação ao proponente 

do projeto. 

Ocorre que, na prática, essa independência é ilusória, uma vez que, por falta 

de norma regulamentar, as consultorias vêm sendo contratadas pelo autor do projeto, 

à conta de quem também correm todas as despesas e custos referentes à realização do 

EIA.  

Com o intuito de melhorar a eficiência do EIA e do procedimento de 

avaliação de impacto ambiental, LUÍS ENRIQUE SÁNCHEZ 357  faz as seguintes 

proposições: 1) desvincular a aprovação do EIA-RIMA da outorga da licença 

ambiental, para reforçar a AIA como instrumento de auxílio à decisão não apenas no 

órgão ambiental, como também ao nível do proponente do projeto, reforçando ainda o 

controle profissional ao dar maior segurança às equipes multidisciplinares; 2) reforçar 

os mecanismos de participação do público nas fases iniciais da AIA e assegurar o 

direito de conhecimento dos resultados de monitoramento ambiental; 3) reavaliar 

sistematicamente os EIAs, de modo a formar um corpus de referência em avaliação 

ambiental e monitorar continuadamente o desempenho dos órgãos ambientais no seu 

papel de controlar a qualidade dos estudos apresentados; 4) introduzir a análise de 

risco no processo de avaliação ambiental; e 5) melhorar os mecanismos de controle 

profissional, tornando mais ágil a fiscalização em casos de imperícia e principalmente 

de omissão ou manipulação de informação.  

O EIA, enquanto instrumento de política ambiental e elemento no processo 

de tomada de decisão que possa ter impacto significativo sobre o ambiente humano, 

deve, como tal, ser valorizado e desburocratizado.358 

O princípio da prevenção ou precaução dos danos e degradações 

ambientais surge em razão da constatação de que as agressões ao meio ambiente são, 

_____________ 
357 SÁNCHEZ, Luís Enrique. Os papéis da avaliação de impacto ambiental. In Revista de Direito 
Ambiental, nº 0, jan.-mar., São Paulo : Revista dos Tribunais, 1995, p. 154-155. 
358 SÁNCHEZ, Luís Enrique. Os papéis da avaliação de impacto ambiental. Op. cit., p. 155. 
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normalmente, de difícil ou impossível reparação. A necessidade de atuação 

preventiva é importante porque uma vez consumada uma degradação ao meio 

ambiente a sua reparação é sempre incerta e, se possível, excessivamente longa e 

onerosa.359 

Sob essa perspectiva, a idéia de prevenção ganhou relevância, e a 

Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento realizada 

no Rio de Janeiro em 1992 adotou em sua declaração de princípios o chamado 

princípio da precaução, assim redigido no item 15 do seu texto360: 
“De modo a proteger o meio ambiente, o princípio da 

precaução deve ser amplamente observado pelos Estados, de 

acordo com suas capacidades. Quando houver ameaça de 

danos sérios ou irreversíveis, a ausência de absoluta certeza 

científica não deve ser utilizada como razão para postergar 

medidas eficazes e economicamente viáveis para prevenir a 

degradação ambiental”. 

Não é necessário, assim, como ensina PAULO AFFONSO LEME MACHADO, 

que se tenha a prova científica absoluta de que ocorrerá o dano ambiental, bastando o 

_____________ 
359 “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Redução de número de operadores em refinaria para contenção de 
despesas. Inadmissibilidade. Risco de grave acidente. Princípio da precaução no direito ambiental. 
Ação procedente em primeiro grau. Processo 53/91. 4ª Vara da Comarca de Cubatão. (...) Ação Civil 
Pública proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face de Petróleo Brasileiro S/A – 
PETROBRÁS – R.P.B.C. (...) Isto posto, julgo procedente a Ação Civil Pública proposta pelo 
Ministério Público do Estado de São Paulo em face de Petróleo Brasileiro S/A – PETROBRÁS – 
R.P.B.C., para que a requerida aumente o número de operadores qualificados a laborar na U.G.A.V., 
conforme demonstrado pelo perito a fls. 251 (quadro mínimo de oito operadores por turno, acrescido 
de um efetivo de mais 30%, totalizando cinqüenta e dois). O quadro perdurará até a implantação de 
melhorias que justifiquem a redução, mediante comprovação perante os Curadores do Meio Ambiente 
da Comarca. Concedo o prazo de noventa dias para atendimento, sob pena de incorrer em multa diária 
de cinqüenta salários mínimos, que se reverterá ao fundo competente, conforme previsto em lei, sem 
prejuízo de responsabilização criminal por desobediência. Arcará a ré com a taxa judiciária, despesas 
processuais e honorários advocatícios, arbitrados estes últimos em trinta salários mínimos vigentes à 
época do efetivo pagamento. A vencida também arcará com os honorários periciais já arbitrados (fls. 
3.484-v). Cada parte suportará os honorários de seu assistente técnico. P.R.I. Cubatão, 15 de dezembro 
de 1993, ROBERTO MAIA FILHO, juiz de direito.” (Sentenças. In Revista de Direito Ambiental, nº 0, 
São Paulo : Revista dos Tribunais, 1995, p. 204-207). 
360 MIRRA, Álvaro Luiz Valery. Direito ambiental: o princípio da precaução e sua aplicação judicial. 
In Revista de Direito Ambiental, nº 21, ano 6, jan.-mar., São Paulo : Revista dos Tribunais, 2001, p. 
92. 
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risco de que o dano possa ser grave ou irreversível, para que se tomem as medidas 

efetivas de proteção ao ambiente.361  

Assim, havendo controvérsias no plano científico em relação aos efeitos 

nocivos de uma determinada atividade sobre o meio ambiente, em observância ao 

princípio da precaução, essa atividade deverá ser evitada ou rigidamente controlada. 

A título de ilustração, anote-se que a Convenção da Diversidade Biológica362 

e a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima, elaboradas na 

seqüência dos trabalhos da Conferência das Nações Unidas do Rio de Janeiro em 

1992 sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, ambas ratificadas pelo Brasil, 

também inseriram expressamente em seus textos o princípio da precaução.363  

JOÃO PAULO RIBEIRO CAPOBIANCO 364  destacou o princípio da precaução 

como um instrumento capaz de impedir ou redirecionar a implantação das usinas 

hidrelétricas no Rio Ribeira de Iguape, localizado nas regiões sudeste e nordeste dos 

Estados de São Paulo e Paraná.  

Para o autor, o princípio da precaução representa uma nova etapa de um 

processo histórico, iniciada com a revolução industrial, de extensão das normas 

sociais e jurídicas que visam promover a prevenção de riscos. A sua implementação 

visa assegurar um ambiente sadio às futuras gerações.   

Na esfera judicial, o princípio da precaução acarreta a inversão do ônus da 

prova, impondo ao degradador o encargo de provar que sua atividade não é efetiva ou 

potencialmente degradadora do meio ambiente, bastando, para o autor da demanda, a 

demonstração de elementos concretos e com base científica que levam à conclusão 

_____________ 
361 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Estudos de direito ambiental. 9ª ed. São Paulo : Malheiros, 
2001, p. 50. 
362 A Convenção da Diversidade Biológica foi assinada no Rio de Janeiro, em 5.6.1992, ratificada pelo 
Congresso Nacional pelo Decreto Legislativo nº 2, de 3.2.1994, entrando em vigor em 29 de maio de 
1994. 
363 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 9ª ed. São Paulo : Malheiros, 
2001, p. 50-53.  
364  CAPOBIANCO, João Paulo Ribeiro. Análise da aplicabilidade do princípio da precaução no 
processo de licenciamento ambiental da UHE Tijuco Alto no Rio Ribeira de Iguape. In Revista de 
Direito Ambiental, nº 19, ano 5, jul.-set., São Paulo : Revista dos Tribunais, 2000, p. 176. 
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quanto à probabilidade da caracterização da lesão. Se o degradador não fizer prova 

em sentido contrário, a conclusão será no sentido de considerar caracterizada a 

degradação. 

Nesse particular, para ÁLVARO LUIS VALERY MIRRA, o princípio da 

precaução, além de ocasionar a inversão do ônus da prova nas ações coletivas 

ambientais, estabelece também uma “verdadeira regra de julgamento a ser seguida 

pelos juízes”. Afirma o autor que365: 
“Comprovada, em termos de probabilidade, com elementos 

sérios e confiáveis, a realidade da degradação ambiental 

(efetiva ou potencial), ainda que sem certeza científica 

absoluta, o resultado da demanda deverá ser forçosamente o 

julgamento de procedência do pedido para o fim de impedir, 

fazer cessar ou reparar o dano e todas as conseqüências 

prejudiciais do fato danoso.  

De fato, se existem elementos idôneos a amparar a 

pretensão, pela probabilidade da degradação ambiental, a 

existência de controvérsias científicas na matéria não pode 

por si só inviabilizar o acolhimento da demanda, pois, como 

visto, a idéia de precaução não se coaduna com a aceitação 

de riscos quanto à ocorrência de danos graves ou 

irreversíveis, direcionando-se, ao contrário, a ‘prevenir já 

uma suspeição de perigo ou garantir uma suficiente margem 

de segurança da linha de perigo’. 

Assim sendo, se, em uma hipótese concreta, a ação coletiva 

ambiental for julgada improcedente, por entender o juiz ou o 

tribunal que, diante das controvérsias científicas na matéria, 

não ficou cumpridamente provada a degradação ambiental, 

nessa hipótese, diante do que vem de ser exposto, estará 

sendo negada aplicação a um dos princípios gerais do direito 

ambiental: o princípio da precaução”.  

_____________ 
365 MIRRA, Álvaro Luiz Valery. Direito ambiental: o princípio da precaução e sua aplicação judicial. 
In Revista de Direito Ambiental, nº 21, ano 6, jan.-mar., São Paulo : Revista dos Tribunais, 2001, p. 
101. 
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No entanto, além de se prevenir, em matéria de danos ao meio ambiente, é 

preciso responsabilizar condutas diante de determinadas agressões ao meio 

ambiente e também em função de negligência e imprudência do homem no exercício 

de suas atividades. 

Na prática atual, as medidas estritamente preventivas têm se revelado 

limitadas e incapazes de manter o equilíbrio ecológico. Assim, para um sistema mais 

completo de preservação e conservação ambiental é preciso ter em vista sempre a 

responsabilização dos causadores de danos ambientais de forma mais ampla possível. 

Essa ampla responsabilização do degradador relaciona-se, de início, com a 

autonomia e independência entre os sistemas de responsabilidade existentes: civil, 

administrativa e penal. Isso permite que um poluidor seja responsabilizado, 

simultaneamente, nas esferas civil, administrativa e penal, podendo haver cumulação 

de responsabilidade em relação a um mesmo evento danoso. 

No direito brasileiro, adota-se a técnica de independência entre a 

responsabilidade civil e administrativa, com a possibilidade de cumulação de ambas 

(artigo 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81), também havendo independência em relação a 

responsabilidade criminal (artigo 225, § 3º, da CF, artigo 1.525 do CC e artigo 64 do 

CPC).  

Desse princípio podem ser extraídas duas regras: a primeira no sentido da 

responsabilidade objetiva do degradador pelos danos ambientais causados, ou seja, 

independentemente da existência de culpa e pelo simples fato da atividade (artigo 14, 

§ 1º, da Lei nº 6.938/81) e a segunda no sentido da reparação integral do prejuízo 

causado, que tem por escopo recompor o meio ambiente, na medida do possível, ao 

estado em que se encontrava antes da ocorrência do dano. 

A Constituição de 1988, no quadro de responsabilidade do degradador por 

danos ao meio ambiente, permitiu a responsabilidade das pessoas jurídicas por crimes 
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contra a natureza e o meio ambiente em geral (artigo 225, § 3º), apesar de muitos 

contestarem a legitimidade de qualquer proposta tendente a regular a matéria. 366 

JOSÉ RUBENS MORATO LEITE registra a tendência doutrinária de não se 

aceitar caso fortuito e força maior como excludentes da responsabilidade 

administrativa, em se tratando de interesses difusos e meio ambiente, fugindo esses 

da concepção clássica do direito intersubjetivo. A força maior diz respeito ao fato de 

a natureza, superior às forças humanas, pelo estipulado no artigo 1.058 do Código 

Civil, excluir a responsabilidade do agente. O caso fortuito diz respeito a uma obra 

do acaso, como, por exemplo, a quebra de uma peça, ocasionando a lesão. Afirma o 

autor que, quando se adota a teoria do risco, como é o caso da responsabilidade 

administrativa por dano ambiental no direito brasileiro, ocorrem alterações nas regras 

de exclusão do Código Civil. Lembra que nas regras do risco, o causador do dano é 

responsável em virtude de sua atividade potencialmente poluidora, sujeitando-se ao 

seu ônus, independentemente do exame da subjetividade do agente. A Constituição 

Brasileira e a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente nada dispõem sobre 

qualquer exclusão da obrigação de reparar o dano ecológico.367    

Outro princípio é o do respeito à identidade, cultura e interesses das 

comunidades tradicionais e grupos formadores da sociedade. 

Esse princípio encontra previsão expressa no item 22 da Declaração do Rio 

de 1992 sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento e no artigo 216 da Constituição 

Federal.368 O meio ambiente protegido não é apenas o meio natural, assim como o 

artificial (ou urbano) e, também, o cultural.  

_____________ 
366 DIAS, Jorge de Figueiredo. O direito penal entre a “sociedade industrial” e a “sociedade do risco”. 
In Revista Brasileira de Ciências Criminais. Ano 9, n.º 33, janeiro-março. São Paulo : Revista dos 
Tribunais,  2001, p. 48. 
367 “A Constituição Brasileira e a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente trazem um regime 
especial de responsabilidade ao degradador ambiental e não dispõem acerca de qualquer exclusão da 
obrigação de reparar o dano ecológico (caso fortuito, força maior, proveito de terceiro, licitude da 
atividade, culpa da vítima).” (LEITE, José Rubens Morato. Dano ambiental: do individual ao coletivo 
extrapatrimonial. São Paulo : Revista dos Tribunais, 2000, p. 208).  
368 “Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, 
tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos 
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A variedade de bens culturais, em igualdade de condições, integra o meio 

ambiente humano, considerado de forma ampla.369  

O Código Penal, pelo artigo 163, que trata do crime de dano, tutela 

indiretamente o patrimônio cultural, já que possuem como bem jurídico tutelado o 

patrimônio.  Paralelamente, o patrimônio cultural brasileiro é penalmente tutelado 

pelos artigos 62 a 65 da Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/98).370 

Em relação ao meio ambiente cultural, defende-se não apenas a preservação 

do meio físico (monumentos de valor artístico, histórico, turístico e paisagístico) 

como ainda a memória social e antropológica do homem, as formas de expressão e os 

modos de criar, fazer e viver das denominadas comunidades tradicionais (indígenas, 

caiçaras, caboclos etc).  

O direito ambiental faz uma proteção integral aos bens pertencentes ao meio 

ambiente natural (solo, água, flora, fauna, recursos minerais), artificial (espaço e 

equipamentos urbanos, ou espaço habitável, mesmo rural), cultural (patrimônio 

histórico, artístico, arqueológico, paisagístico, turístico, ao qual é atribuído valor 

especial para a identidade e tradição de um povo ou de certos grupos étnicos, ou 

ainda que não tenha sido reconhecido, mas haja controvérsia a respeito) ou do 

trabalho (elementos que garantem a saúde e a segurança do trabalhador), num 

conceito amplo que coloca esses bens como corolário do direito à vida, à saúde e à 

_______________ 
diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem:  I – as formas de 
expressão; II – os modos de criar, fazer e viver; III – as criações científicas, artísticas e tecnológicas; 
IV – as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações 
artístico-culturais; V – os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, 
arqueológico, paleontológico e científico. § 1º. O Poder Público, com a colaboração da comunidade, 
promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância, 
tombamento e desapropriação, e de outras formas de acautelamento e preservação.”   
369 SANTOS, Flávio Augusto de Oliveira. Breves considerações acerca da tutela penal do patrimônio 
cultural brasileiro. In Revista de direitos difusos: direito penal ambiental, vol. 18, ano IV, mar.-abr., 
São Paulo : ADCOAS, IBAP, 2003, p. 2.475-2.480. 
370 Para FLÁVIO SANTOS os artigos 164 e 165 do Código Penal em vigor, encontram-se revogados, 
respectivamente, pelos artigos 62 e 63 da Lei dos Crimes Ambientais (Idem. Ibidem, p. 2.475-2.485). 
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integridade. 371  São bens essenciais, inalienáveis e imprescritíveis (ninguém pode 

alegar o direito de continuar poluindo).372 

O princípio da cooperação internacional em matéria ambiental 

(responsabilidade extrafronteiras) decorre da verificação de que a degradação 

ambiental, causada no interior de um Estado, pode efetivamente causar danos ao meio 

ambiente de países vizinhos e também ao meio ambiente global do planeta (por 

exemplo, acidentes com materiais radioativos e nucleares causando o aumento 

generalizado da temperatura na superfície da Terra pela emissão de substâncias 

poluentes). Em outras palavras, é o que se chama de dimensão transfronteiriça e 

global das atividades degradadoras exercidas no âmbito das jurisdições nacionais. Por 

isso, a necessidade de cooperação internacional. 

Completam esse ideal de cooperação internacional em matéria ambiental, 

como pressupostos indispensáveis à sua efetivação: a) o dever de informação de um 

Estado aos outros sobre as situações críticas que possam causar prejuízos 

transfronteiriços; b) o dever de informação e consulta prévias dos Estados a respeito 

de projetos que possam trazer efeitos prejudiciais aos países vizinhos; c) o dever de 

assistência e auxílio entre os países nas hipóteses de degradação ambiental e 

catástrofes ecológicas; d) o dever de impedir a transferência para outros Estados de 

atividades ou substâncias que causem danos ambientais graves ou que sejam nocivas 

à saúde humana (problema da exportação da poluição)373. 

Nessa perspectiva, urge a viabilização, em nível comunitário, de consórcios 

entre Estados-partes nas zonas transfronteiriças a fim de se chegar a uma efetiva 

_____________ 
371 ROCHA, Maria Isabel de Matos. Reparação de danos ambientais. In Revista de Direito Ambiental, 
nº 19, ano 5, jul.-set., São Paulo : Revista dos Tribunais, 2000, p. 132. 
372 “Isto tem especial interesse na questão de zoneamento urbano, quando a modificação dos usos 
permitidos em cada zona (residencial, industrial, mista) atinge situação abrangida pelo direito 
adquirido. A atividade poderá manter-se, mas só se não estiver poluindo, pois o uso, mesmo lícito, não 
pode ser nocivo.” (ROCHA, Maria Isabel de Matos. Reparação de danos ambientais. Op. cit., p. 132).  
373 MIRRA, Álvaro Luiz Valery. Princípios Fundamentais do Direito Ambiental. In Revista de Direito 
Ambiental, nº 2, ano 1, abr.-jun., São Paulo : Revista dos Tribunais, 1996, p. 65.  
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ampliação do meio ambiente comunitário, orientando as políticas públicas para o 

logro de um desenvolvimento sustentável. 

Nas relações internacionais, cumpre mencionar que o respeito às normas se 

baseia, em vários casos, no princípio da boa fé 374 . As comunicações, sobre a 

composição das delegações de um país em reuniões internacionais, devem ser feitas 

pelo Chefe do Estado, baseadas nesse princípio. Presume-se que em conformidade 

aos dispositivos legais internos dos Estados. 

Há a presunção de estarem as delegações formadas segundo as leis internas 

dos países ou de conformidade com os estatutos das organizações 

intergovernamentais, sejam elas apresentadas nas reuniões menos solenes e, portanto, 

comunicadas pelas Missões diplomáticas aos órgãos encarregados da legitimação dos 

delegados, seja pela exibição da carta de plenos poderes, entregue às autoridades 

constituídas para recebê-la, por ocasião das conferências diplomáticas de adoção e/ou 

assinatura de atos internacionais.375 

Além do princípio da boa-fé, o costume internacional, no direito 

internacional do meio ambiente, tem sido bastante invocado perante os julgadores ou 

árbitros, em litígios internacionais entre Estados, ou na prática reiterada de 

determinados atos por parte dos Estados. Um exemplo que torna isso mais 

compreensível consiste no exame da prática de atos que são obrigatórios em virtude 

de tratados ou convenções internacionais gerais, os quais um Estado que não é parte 

do tratado, vê-se compelido a praticar ou suportar, sob pena de sofrer sanções 

legítimas impostas unilateralmente ou no conjunto de outros Estados.  

_____________ 
374 O princípio da boa-fé é oriundo da palavra bona fides, boa-fé, boa confiança, é a convicção de que 
as partes envolvidas estão agindo de acordo com a lei, na omissão ou prática de determinado ato. "Qui 
auctore iudice comparavit, bonae fidei possessor est” (Ulpiano: 1.137, D., de regulis iuris, 50, 17). 
Aquele que adquire com a autorização do juiz é possuidor de boa-fé. "Fides bona contraria est fraudi et 
dolo” (Paulo: 1.3, § 3, D., pro sócio 17, 2). A boa-fé é contrária à fraude e ao dolo. "Bona fides non 
patitur, ut bis idem exigatur (Gayo: 1.57, D., de regulis iuris, 50, 17)". A boa-fé não permite que a 
mesma coisa seja exigida duas vezes. No direito pátrio, é um dever processual, conforme consta do art. 
14, II, do Código de Processo Civil Brasileiro. 
375   SOARES, Guido Fernando da Silva. Direito Internacional do Meio Ambiente. Emergência, 
Obrigações e Responsabilidades. São Paulo : Atlas, 2001, p. 185. 
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O Fórum de Siena reconheceu a importância do tema, ao esclarecer: 
“A existência de regras costumeiras, ainda que 

genéricas e elementares, não é sem interesse. Tais regras, 

que ligam todos os Estados, podem aplicar-se, igualmente, a 

países que não são partes contratantes nas convenções 

adotadas num domínio específico. Assim, a atitude de um 

Estado que não é parte nas convenções sobre a prevenção 

contra a poluição das águas do mar e permite a seus navios 

lançarem substâncias nocivas, pode ser examinada à luz das 

regras do direito costumeiro internacional”.    

GUIDO FERNANDO SILVA SOARES exemplifica tal fenômeno mencionando 

que: 
“Tais situações podem, por exemplo, ser vislumbradas a 

respeito de transporte marítimo internacional, tendo em vista 

os deveres de evitar-se a poluição do meio ambiente 

marinho, conforme estabelecido pela Convenção Marpol 

73/78; era o caso do Brasil, antes de ter ratificado e 

promulgado aquela Convenção. Devido aos altos custos 

acarretados aos fretes com bandeira nacional, as medidas 

preventivas exigidas em alguns dispositivos daquela 

Convenção (e que não eram vigentes para o país, pela 

inexistência de uma ratificação pelo Brasil ou sua 

promulgação no país), para o transporte internacional de 

pessoas e bens, não eram aplicadas nem exigidas a seus 

navios mercantes, os quais, em conseqüência, passaram a 

suportar pesadas multas ou proibições de entrada nos portos 

dos Estados que respeitavam as normas (devendo dizer-se 

que, se não houvesse as normas escritas internacionais, tais 

imposições de multas ou proibições de entrada seriam 

consideradas ilegais, do ponto de vista do Direito 

Internacional)”376.     

_____________ 
376 Idem. Ibidem, p. 196. 
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Segundo o artigo 38 do Estatuto do CIJ os costumes e os princípios gerais de 

direito são fontes criadoras de direito internacional do meio ambiente.  

Contudo, em razão da dinâmica e rapidez da evolução das questões 

ambientais, o costume pode perder sua importância em face dos tratados. Nesse 

aspecto, esclarece GEORGETTE NACARATO NAZO e TOSHIO MUKAI que377:  
“(...) o costume que perder sua importância frente aos 

tratados, não deixa de conservar seu valor, mas adaptado às 

realidades do momento, basta que se comprove que 

determinada prática é generalizada e conseqüente para que 

se caracterize como costume internacional, sem que se exija 

qual tal prática seja prolongada ou duradoura, como era 

necessário à época da vigência do Estatuto da Corte 

Permanente de Justiça, em 1920, de que a C.I.J. da Háia é 

sucessora. Na perspectiva moderna, o costume se revela na 

prática de determinados atos pelos Estados, em razão de 

convenções ou tratados gerais por ele firmados, que podem 

atingir terceiros Estados não participantes desses 

instrumentos internacionais. É o que Michel Virally chama 

de normas de caráter misto: convencionais para os Estados e 

consuetudinárias para Estados outros.” 

O princípio do poluidor-pagador 378  ou, modernamente, preservador-

benefíciário, impõe-se à obrigação de reparar os danos causados e, igualmente de 

cobrir despesas com a prevenção e a repressão (sanções administrativas e penais).  

O princípio tem por escopo operar a internalização do custo ambiental, isto 

é, levar o produtor a incluir entre seus custos de produção os custos da preservação ou 

reconstituição do ambiente e de sua responsabilidade nesses casos, assim, evitando 

_____________ 
377 NAZO, Georgette Nacarato; MUKAI, Toshio. Direito Ambiental no Brasil: evolução histórica e a 
relevância do direito internacional do meio ambiente. In Revista de Direito Administrativo, nº 223, 
jan.-mar., Rio de Janeiro : Folha Carioca, 2001, p. 98. 
378 A denominação poluidor-pagador é criticada por passar a idéia de que basta pagar para se ter o 
direito de poluir (“pago, logo posso poluir”), preferindo-se a utilização da expressão preservador-
beneficiário. (ROCHA, Maria Isabel de Matos. Reparação de danos ambientais. In Revista de Direito 
Ambiental, nº 19, ano 5, jul.-set., São Paulo : Revista dos Tribunais, 2000, p. 137). 
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que o dano ambiental “valha a pena” para o poluidor. A intenção é embutir nos custos 

da produção, o ônus ambiental, já que a degradação tem um custo elevado. A 

empresa assume o custo da prevenção e, quando não obtiver êxito, assume também o 

custo da reparação (artigo 225, § 3º, da Constituição de 1988), devendo as multas 

desestimularem a conduta ilegal.    

Além disso, busca-se premiar aquele que preserva o meio ambiente, com 

incentivos fiscais, financiamentos, aquisição de equipamentos de segurança ambiental 

a custo beneficiado etc.   

Para MICHEL PRIEUR, o princípio do “pollueur-payeur” busca imputar ao 

poluidor “le coût social de la pollution qu’il engendre”, impondo taxas e “royalties” 

de despoluição aos poluidores, assim, evitando que o ônus da poluição seja suportado 

exclusivamente pela coletividade.379  

Em relação a este princípio, contudo, grande parte dos empresários ainda não 

se conscientizou de que deve arcar com o custo ambiental, fazendo modificações nos 

seus equipamentos e modo de produção, ainda que os custos sejam repassados para o 

preço do produto.380 

_____________ 
379  “Les communautés européennes et le principe pollueur-payeur ◊ Dans le premier programme 
d’action du 22 novembre 1973 les communautés européennes déclaraient appliquer le principe 
pollueur-payeur défini par l’OCDE en prévoyant toutefois des adaptations appropriées suivant les 
milieux pollués, les types et sources de pollution et suivant les régions considerées. Une 
recommandation du Conseil des communautés européennes du 7 novembre 1974 explicite le principe 
en ce qui concerne <<l’imputation des coûts et l’intervention des pouvoirs publics en matière 
d’environnement>>. Une recommandation du 3 mars 1975 comporte en annexe les règles détaillées de 
mise en oeuvre du principe. Repris dans le 2e programme, le príncipe figure dans le 3e programme en 
tant que stratégie visant à faire lê meilleur usage des ressources <<l’imputation aux pollueurs des coûts 
liés à la protection de l’environnement que prévoit ce príncipe, incite ceux-ci à réduire la pollution 
dont leurs activités sont la cause et à rechercher des produits ou des technologies moins polluantes>>. 
Cela est indispensable pour éviter une distorsion de concurrence. Cependant du fait que ces charges 
sont dans certains cas susceptibles de mettre en difficulté les enterprises existantes, la commission a 
admis en 1974 et en 1980 que les Etats members pendant une certaine période se terminant en 1987, et 
sous certaines conditions, accordant des aides visant à faciliter l’introduction de nouvelles 
réglementations qui pourraient assurer une protection adequate de l’environnement.”  (PRIEUR, 
Michel. Droit de l’environnement. 2ª ed. Paris : Dalloz, 1991, p. 123-124). 
380 ROCHA, Maria Isabel de Matos. Reparação de danos ambientais. In Revista de Direito Ambiental, 
nº 19, ano 5, jul.-set., São Paulo : Revista dos Tribunais, 2000, p. 138. 
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No que diz respeito à ordem jurídica ambiental, impõe-se destacar, ainda, o 

princípio da legalidade (ou da reserva legal). 

O princípio da legalidade, pedra angular do direito moderno, determina que a 

atuação do Estado se oriente por regras jurídicas que expressem a vontade popular, 

assim legitimando o Estado Social e Democrático de Direito. 

A respeito da importância do princípio da legalidade, enquanto fórmula de 

legitimadora do Estado Social e Democrático de Direito, SANTIAGO MIR PUIG 

assinala que381: 
“El principio de Estado de Derecho impone el postulado de 

un sometimiento de la potestad punitiva al Derecho, lo que 

dará lugar a los limites derivados del principio de legalidad. 

La idea del Estado social sirve para legitimar la función de 

prevención en la medida en que sea necesaria para proteger 

a la sociedad. Ello implica ya varios limites que giran en 

torno a la exigência de la necesidad social de la 

intervención penal. Por último, la concepción del Estado 

democrático obliga en lo posible a poner el Derecho penal 

al servicio del ciudadano, lo que puede verse como fuente 

de ciertos limites que hoy se asocian al respeto de princípios 

como los de dignidad humana, igualdad y participación del 

ciudadano.”    

 Historicamente, a expressão constitucional do princípio de legalidade 

encontra-se ligada à origem do constitucionalismo, à Declaração de Direitos da 

Virgínia (1776), à Constituição norte-americana (1787) e à Declaração dos Direitos 

do Homem e do Cidadão (1789).382  

No âmbito jurídico penal do meio ambiente, onde se materializam as 

restrições, com maior razão, impõe-se a observância ao princípio da legalidade, de 

modo a controlar o exercício do jus puniendi e coibir eventuais abusos. 

_____________ 
381 PUIG, Santiago Mir. Derecho Penal. Parte General. 5ª ed. Tecfoto : Barcelona, 1998, p. 74-75. 
382 ZAFFARONI, Eugenio Raúl; BATISTA, Nilo. Direito Penal Brasileiro – I, 2ª ed, Rio de Janeiro : 
Revan, 2003, p. 202.  
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Na construção dogmática do direito penal moderno, o princípio da 

legalidade, na visão diferenciada de CLÁUDIO BRANDÃO, é “um princípio de 

Princípios, constituindo-se, a um só tempo, a missão e o objetivo do sistema de 

justiça penal”.383 

Para NILO BATISTA, o referido princípio constitui “a chave mestra de 

qualquer sistema penal que se pretenda racional e justo”.384 

A respeito da formulação do princípio da legalidade pode-se dividir o Direito 

Penal em dois períodos: o período do terror e o período liberal. No primeiro período, 

não há preocupação com a humanização da repressão penal e se faz uso de uma 

violência desmedida e ilimitada, sem garantias em face do direito de punir do Estado. 

Já no segundo, o período liberal, inicia-se a fase científica do Direito Penal, pós-

iluminista, com a formulação do princípio da legalidade e a preocupação com o 

fundamento do direito de punir e com a legitimidade da pena.385   

O princípio da legalidade dos delitos e das penas, refletindo uma das 

conquistas centrais da Revolução Francesa (artigo 8º da Declaração dos Direitos do 

Homem e do Cidadão, de 26 de agosto de 1789)386, foi formulado por FEUERBACH, 

por meio das seguintes fórmulas latinas: a) toda imposição de pena pressupõe uma lei 

penal (nulla poena sine lege); b) a imposição de uma pena está condicionada a 

existência da ação cominada, ou seja, a lei vincula a pena ao fato, enquanto 

pressuposto juridicamente necessário (nulla poena sine crimine); c) o fato legalmente 

cominado (pressuposto legal), o mal da pena, está condicionado à existência de uma 

lesão jurídica determinada (nullum crimen sine poena legali).387  

_____________ 
383 BRANDÃO, Cláudio. Introdução ao Direito Penal. Rio de Janeiro : Forense, 2002, p. 2. 
384 BATISTA, Nilo. Introdução crítica ao direito penal brasileiro. 3ª ed. Rio de Janeiro : Revan, 1996, 
p. 65. 
385 BRANDÃO, Cláudio. Introdução ao Direito Penal. Rio de Janeiro : Forense, 2002, p. 11-12. 
386 O artigo 8º da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão assim dispunha: “ A lei apenas 
deve estabelecer penas estritas e evidentemente necessárias, e ninguém pode ser punido senão em 
virtude de uma lei estabelecida e promulgada antes do delito e legalmente aplicada”. (PUIG, Santiago 
Mir. Derecho Penal. Parte General. 5ª ed. Tecfoto : Barcelona, 1998, p. 75). 
387  FEUERBACH, Anselm V. Tratado de derecho penal. Trad. de Eugenio R. Zaffaroni e Irma 
Hagemeier. Buenos Aires : Hammurabi, 1989, p. 63. 
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A formulação clássica de FEUERBACH do princípio da legalidade 

fundamenta-se na sua doutrina da coação psíquica, uma vez que para ele “toda pena 

jurídica dentro del Estado es la consecuencia jurídica, fundada en la necesidad de 

preservar los derechos externos, de uma lesión jurídica y de uma ley que conmine un 

mal sensible”.388 

Como conseqüência dessas concepções, conclui-se que a elaboração de 

normas incriminadoras é função exclusiva da lei, não podendo nenhum fato ser 

considerado crime e nenhuma sanção criminal ser aplicada antes da existência de lei 

definindo-o como crime e cominando-lhe a pena correspondente, devendo, ainda, a 

lei definir com precisão e clareza o comportamento proibido.389  

Em razão desse princípio, somente lei em sentido estrito, ou seja, emanada 

do Poder Legislativo, poderá definir crimes ou contravenções, com a indicação das 

respectivas sanções, sob pena de inconstitucionalidade. Em nenhuma hipótese, o 

Poder Executivo, o Poder Judiciário e a Administração Pública podem criar leis 

penais. Apenas o Congresso Nacional, portanto, está habilitado para a programação 

criminalizante primária. 

A medida provisória, seja por sua efemeridade (editada para vigorar apenas 

por sessenta dias, prorrogáveis uma vez por igual período), seja pela incerteza que 

traduz, em razão da possibilidade de sua não conversão em lei ou de sua rejeição pelo 

Congresso Nacional (artigo 61 da Constituição Federal de 1988), em matéria penal 

incriminadora, é incompatível com o princípio da legalidade. 

No que diz respeito às leis ou normas penais em branco, como já visto, essas 

apenas completam a ação típica, não tendo, portanto, a função de programação 

criminalizante.390  

_____________ 
388  FEUERBACH, Anselm V. Tratado de derecho penal. Trad. de Eugenio R. Zaffaroni e Irma 
Hagemeier. Buenos Aires : Hammurabi, 1989, p. 63. 
389 BITENCOURT, Cezar Roberto. Manual de direito penal. Parte geral. 4 ª ed. São Paulo : Revista 
dos Tribunais, 1997, p. 36. 
390 As normas penais em branco serão constitucionais quando seu complexo normativo não violar o 
princípio da estrita legalidade (ZAFFARONI, Eugenio Raúl; BATISTA, Nilo. Direito Penal Brasileiro 
– I, 2ª ed, Rio de Janeiro : Revan, 2003, p. 204). 
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Da mesma forma, em respeito ao aludido princípio, não se admite a 

incriminação por meio dos costumes, da analogia, dos princípios gerais ou por meio 

de outras fontes do direito391, não obstante os usos e costumes possam servir para 

estabelecer os limites da tipicidade penal quando a própria lei, de modo tácito ou 

explícito, a eles faça referência. 392  Também a doutrina e a jurisprudência não 

habilitam o poder punitivo além da lei ou a promover a derrogação da lei penal por 

dessuetude.       

Nesse particular, convém esclarecer que outros atos legislativos, que não a 

lei, podem dispor sobre matéria penal, quando não se tratar de definir crimes, nem 

cominar penas ou aumentar o rigor punitivo, mas de conceder benefícios ou similar, 

assim como ocorre com o indulto ou a comutação de penas, que compete ao 

Presidente da República (artigo 84, inciso XII, da Constituição de 1988), que se 

utiliza, nesse caso, de decreto. 

Os Estados, assim, podem legislar concorrentemente com a União sobre 

direito penitenciário (artigo 24, inciso I, da Constituição de 1988), obedecendo à 

prevalência hierárquica das normas gerais editadas pela União (artigo 24, §§ 1º e 2º 

da Constituição de 1988), incluindo-se a produção da legislação processual penal 

também na competência privativa da União (artigo 22, inciso I, da Constituição de 

1988), facultado aos Estados membros legislar sobre “procedimentos em matéria 

processual” (artigo 24, inciso XI, da Constituição de 1988), sob as mesmas 

condições.  

Segundo a doutrina contemporânea, o princípio da legalidade, prescrito no 

artigo 5º, incisos XXXIX e XL, da Constituição Federal de 1988 e artigo 1º do 

Código Penal Brasileiro, se desdobra em três postulados ou princípios: a) o postulado 

_____________ 
391 QUEIROZ, Paulo de Souza. Direito Penal: introdução crítica. São Paulo : Saraiva, 2001, p. 21-22.  
392 ZAFFARONI, Eugenio Raúl; BATISTA, Nilo. Direito Penal Brasileiro – I, 2ª ed, Rio de Janeiro : 
Revan, 2003, p. 203.  
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da reserva legal; b) o postulado da determinação taxativa ou da taxatividade; c) o 

postulado da irretroatividade.393  

Pelo postulado da reserva legal394, a criação dos tipos incriminadores e das 

respectivas sanções constitui matéria reservada ou função exclusiva da lei, entendida 

como ato normativo emanado do poder legislativo, em conformidade com o processo 

constitucionalmente previsto não viciado.  

Em outras palavras, apenas a lei em sentido formal (lex scripta e stricta), 

previamente editada por órgão com competência definida pelo texto constitucional 

(lex praevia), é capaz de instituir as normas proibitivas e de cominar as penas 

aplicadas na hipótese de seu descumprimento.  

_____________ 
393 LUISI, Luis. Os princípios constitucionais penais. Porto Alegre : Fabris, 1991, p. 13. 
394 “O postulado da Reserva Legal está claramente prescrito no artigo 5º XXXIX da Constituição 
Federal vigente, e o seu teor é o seguinte: não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem 
prévia cominação legal. Ressalte-se que o princípio em causa tem historicamente gabarito 
constitucional. A nossa primeira Constituição, a de 1824, em seu artigo 179, XII, a de 1891 no artigo 
72, parágrafo 15, a de 1934, no inciso 26 do artigo 113, a de 1946 no artigo 141, parágrafo 25 a de 
1967, no parágrafo 16 do artigo 150 e no parágrafo 16 do artigo 153 da Emenda Constitucional nº 1 de 
17/10/69, consagram o postulado da Reserva Legal. Quanto à origem do princípio, as opiniões são 
divergentes. Vincenzo Manzini sustenta que o postulado da Reserva Legal teve origem no direito 
romano, entendendo-o expresso neste fragmento do Digesto: ‘Poena non irrogatur, nis i quae 
quaquelege vel que alio jure specialiter hic delicto imposita est’. Todavi penalistas como L. Jimenez de 
Asua contestam tal entendimento. Outros autores, - entre eles Nelson Hungria, - divisam a origem da 
Reserva Legal na Magna Carta Inglesa de 1215 por dispor esta que nenhum homem livre pode ser 
preso ou privado de sua propriedade a não ser pelo julgamento de seus pares (Nullus líber homo 
expiatur vel imprisoned, nisi per legale judicium purium suorim vel per legem terrae). L. Jimenez de 
Asua, citando Max Radin e Jenks diverge, de certo modo, desse entendimento, e referindo-se ao 
primeiro dos estudiosos por ele citado sustenta que os autores modernos vem submetendo este mito a 
uma revisão crítica. Outros penalistas, entre eles J. Frederico Marques, por sua vez, afirmam que o 
princípio da Reserva Legal se encontra já formulado no direito medieval, ‘mormente nas magníficas 
instituições do direito ibérico’. Segundo o Mestre paulista, ‘nas Cortes de Leão, em 1816 declara 
Afonso IX, sob juramento, que não procederá contra pessoa e a propriedade de seu súdito, enquanto 
não fosse chamado perante a cúria. E nas Cortes de Valladolid, foi proclamado em 1219 que ninguém 
podia ser privado da vida e da propriedade enquanto a sua causa não for apreciada segundo o Fuero e o 
direito. Em 1351, essas mesmas Cortes pediram a D. Pedro I que ninguém fosse executado ou preso 
sem investigação do Foro e do direito, a que acedeu o rei. E essa promessa foi depois renovada com 
ênfase por Henrique II nas Cortes de Toro em 1371’. Todavia é a partir da pregação dos teóricos do 
chamado iluminismo que realmente surge como real apotegma político o princípio da Reserva Legal. 
Ele tem seu fundamento histórico como lucidamente ensina a H. H. Jescheck, na teoria do contrato 
social do iluminismo.” (LUISI, Luis. Os princípios constitucionais penais. Op. cit., p. 14). 
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O postulado está expresso no artigo 5º, inciso XXXIX da Constituição de 

1988, que reitera a fórmula constante no artigo 1º do Código Penal de 1940, 

estabelecendo, ainda, o artigo 22, inciso I, do texto constitucional a competência 

exclusiva do poder legiferante em matéria de natureza penal. 

Em decorrência do postulado da reserva legal, em se tratando de normas 

incriminadoras, como já mencionado, proíbe-se a invocação do direito costumento 

(lex scripta) e da analogia (lex stricta) como fonte de Direito Penal, muito embora 

seja possível a utilização de normas costumeiras e de analogia quando em benefício 

do réu (in bonam parte).       

A lei deve ser anterior em relação ao comportamento que se pretende punir e 

prévia no que diz respeito à cominação da pena, o que se denomina de princípio da 

anterioridade da lei penal, assegurando o direito de somente ser processado e 

condenado em razão de fatos previamente definidos como criminosos e cujas penas 

também sejam fixadas com antecedência. 

A segunda vertente do princípio da legalidade consiste no postulado da 

taxatividade ou determinação das leis penais.  

O postulado da taxatividade manifesta-se pela descrição das regras 

proibitivas com clareza, precisão e determinação (lex certa), de forma que os limites 

do comportamento punível se mostrem inteligíveis, não deixando margem de dúvida 

aos potenciais violadores das normas proibitivas e evitando transferir ao juiz in 

concreto a tarefa de estabelecer o verdadeiro alcance da norma criminal.  

Trata-se de mandado de certeza ou mandado de determinação, que preside 

tanto a formulação técnica dos ilícitos criminais como também a fixação das 

respectivas penas, buscando-se evitar o emprego de expressões ambíguas, equívocas, 

vagas ou obscuras, bem como a utilização de cláusulas genéricas e de conceitos 

indeterminados ou carecedores de preenchimento valorativo capaz de gerar 

interpretações divergentes.  

O último desdobramento do princípio da legalidade reside no postulado da 

irretroatividade da lei penal mais severa, consagrado no artigo 5º, inciso XL, da 
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Constituição Federal de 1988, que veda a edição de normas proibitivas ex post facto, 

devendo a lei ser atual, alcançando somente os fatos cometidos depois do início de 

sua vigência, não incidindo sobre os fatos anteriores, salvo se a retroatividade da lei 

for favorável ao agente do delito (princípio da retroatividade das leis mais benignas). 

Dessa forma, confere-se, por meio do princípio da irretroatividade das leis penais, 

maior segurança em face de mudança de valoração do legislador.    

Em razão do que se expôs, merece destacar, portanto, que na elaboração e 

interpretação da legislação ambiental, a hermenêutica não deve orientar-se por uma 

perspectiva individualista 395 , porquanto os princípios ambientais evidenciam à 

consciência jurídica a emergência do direito à qualidade de vida, novo direito 

fundamental da pessoa humana, exigindo a proteção da natureza em todos os seus 

elementos essenciais à vida humana e à manutenção do equilíbrio ecológico.396 

 Além disso, a observância dos princípios ambientais proporciona uma maior 

efetividade e melhor metodologia na tutela do meio ambiente para as presentes e 

futuras gerações, permitindo uma sistematização mais lógica e concatenada da 

matéria ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________ 
395 AZEVEDO, Plauto Faraco de. Do direito ambiental – reflexões sobre seu sentido e aplicação. In 
Revista de Direito Ambiental, nº 19, ano 5, jul.-set., São Paulo : Revista dos Tribunais, 2000, p. 64. 
396 SILVA, José Afonso, Direito Ambiental Constitucional. 3ª. São Paulo : Malheiros, 2000, p. 30-45. 
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CAPÍTULO II – A RESPONSABILIDADE PENAL DA PESSOA 

JURÍDICA E SUAS RESTRIÇÕES 

 

 

 

 

 

 
2.1. A responsabilidade penal das pessoas jurídicas na Lei nº 

9.605/98: as estruturas administrativas e as limitações 

impostas pela legislação ambiental. 2.2. A adequação da 

nova legislação penal ambiental e sua eficácia como 

instrumento de proteção ambiental. 2.3. Fatores excludentes 

de responsabilidade. 2.3.1. Caso fortuito. 2.3.2. Força maior.        

2.3.3. Intervenção de terceiros. 

 

 

 

 

 

  

2.1. A responsabilidade penal das pessoas jurídicas na Lei nº 9.605/98: as estruturas 

administrativas e as limitações impostas pela legislação ambiental 

 

 

A denominada Lei da Natureza ou Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605, 

de 12 de fevereiro de 1998), ao dispor sobre as sanções penais e administrativas e ao 

descrever (no Capítulo V) as infrações referentes aos crimes contra a fauna (Seção I), 

crimes contra a flora (Seção II), crimes de poluição e outros crimes ambientais (Seção 

III), crimes contra o ordenamento urbano e o patrimônio cultural (Seção IV) e crimes 
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contra a administração ambiental (Seção V), consagrou para a hipótese dos crimes ali 

descritos, a responsabilidade penal da pessoa jurídica (artigo 3º), além da 

responsabilização da pessoa física autora, co-autora397 ou partícipe da infração (artigo 

2º).398 

No que concerne às condutas tipificadas pela Lei nº 9.605/98, foram 

atualizados dispositivos já contemplados em textos legais que tratavam de forma 

esparsa da questão ambiental, com a transformação de algumas contravenções em 

crimes, criando-se algumas novas figuras delitivas.399 

Em seu artigo 2º, a Lei nº 9.605/98, admitindo a co-autoria, reproduz, na sua 

primeira parte, o disposto no artigo 29, caput, do Código Penal, e responsabiliza 

“quem, de qualquer forma, concorre para a prática dos crimes”, na medida de sua 

culpabilidade, punindo o “diretor, o administrador, o membro do conselho e de órgão 

técnico, o auditor, o gerente, o preposto ou mandatário de pessoa jurídica, que 

sabendo da conduta criminosa de outrem, deixar de impedir sua prática, quando podia 

agir para evitá-la”. 

_____________ 
397  SILVA. Ivan Firmino Santiago. Responsabilidade penal da pessoa jurídica e um esboço de 
sistematização do direito punivito. Disponível em : <http://www.puc-
rio.br/sobrepuc/depto/direito/revista/online/rev16_ivanf.html>. Acesso em: 23 de agosto de 2003.  
398 COSTA NETO, Nicolao Dino de Castro e; BELLO FILHO, Ney de Barros; COSTA, Flávio Dino 
de Castro e. Crimes e infrações administrativas ambientais. Comentários à Lei nº 9.605/98. 2ª ed. 
Brasília : Brasília Jurídica, 2001, p. 32. 
399 “Abandonou-se o exagerado rigor do anterior Código de Caça, que impunha sanções severas e 
considerava inafiançáveis os delitos contra a fauna silvestre. Se destacam o combate ao comércio de 
animais, à expostação de peles e couros de anfíbios e répteis e à introdução descontrolada de espécime 
animal no país. A contravenção de crueldade contra animais passou a ser crime, com a punição de todo 
ato de abuso praticado contra animais silvestres, domésticos ou domesticados, o que reforça a posição 
contrária à realização de rodeios, ocasião em que o emprego de instrumentos como sedém e esporas 
submetem os touros e os cavalos a desconforto e incômodo. A pesca predatória, principalmente com o 
uso de explosivos ou substâncias tóxicas, passou a ser sancionada com pena de reclusão (de 1 a 5 
anos). (...) Na seção dos crimes contra a flora, basicamente foram repetidas as contravenções do 
Código Florestal, agora consideradas crimes, com destaque para as florestas de preservação 
permanente, mesmo que em formação (definidas nos arts. 2º e 3º da Lei n. 4.771, de 15.09.1965 – 
Código Florestal); para as matas e florestas em geral, nas quais se insere a reserva florestal legal (art. 
16 do Código Florestal); e para as Unidades de Conservação, cujo elenco é trazido no § 1º do art. 40.” 
(SÍCOLI, José Carlos Meloni. A tutela penal do meio ambiente. In Revista de Direito Ambiental, nº 9, 
ano 3, jan.-mar., São Paulo : Revista dos Tribunais, 1998,  p. 133-134). 
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O legislador, na Lei de Crimes Ambientais, busca a condenação para todos 

aqueles que praticam condutas lesivas ao meio ambiente, na medida de sua 

culpabilidade, sem discriminar ou deixar de lado, na apenação, a pessoa jurídica.400 

A Lei de Crimes Ambientais, assim como o Código Penal inspirado no 

Código Penal italiano (artigo 110)401, - entendendo o concurso de pessoas (concursus 

delinquentium) 402  como a participação voluntária e consciente de duas ou mais 

pessoas, no mesmo fato de natureza penal, onde há uma convergência de vontades 

para o fim único da ocorrência do delito -, abraça a teoria monista, também chamada 

de unitária ou igualitária, a qual compreende o crime, ainda que tenha sido fruto de 

atos de diversas pessoas, como fato único e indivisível, pelo que todo aquele que 

participa da cadeia fática do crime ambiental é por ele responsável e suporta, assim, 

os resultados decorrentes da sua conduta. Autores ou cúmplices respondem, 

igualmente, pela totalidade do evento criminoso.403 

A respeito das teorias sobre o concurso de pessoas, CLÁUDIO BRANDÃO 

ensina que ao longo do direito penal foram formuladas três teorias para explicar o 

concurso de pessoas para a prática delituosa: a teoria pluralista, a teoria dualista e a 

teoria monista.404  

A teoria pluralista admite o fracionamento da ação criminosa e sustenta que 

existirão tantos crimes quantos forem os seus autores, assim, respondendo cada co-

autor do delito por um crime diferenciado.405  Para essa corrente, a pluralidade de 

agentes encontra-se em correspondência com um concurso de ações distintas, que 

resulta em uma pluralidade de crimes. 

_____________ 
400 MIGLIARI JÚNIOR, Arthur. Crimes Ambientais: lei 9.605/98: novas disposições gerais penais: 
concurso de pessoas: responsabilidade penal da pessoa jurídica: desconsideração da personalidade 
jurídica. Campinas : Interlex, 2001, p. 91. 
401  FRAGOSO, Heleno Cláudio. Lições de Direito Penal. Parte Geral.  15ª ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 1994, p. 251. 
402 O concurso de pessoas também pode ser denominado de co-delinqüência, co-autoria, participação, 
co-participação, concurso de delinqüentes etc. 
403 MUKAI, Toshio. A Administração pública em face da responsabilidade ambiental. In Revista de 
Direito Administrativo, nº 220, abr.-jun., Rio de Janeiro : Renovar, 2000, p. 159. 
404 BRANDÃO, Cláudio. Teoria jurídica do crime. 1ª ed. Rio de Janeiro : Forense, 2001, p. 231-233. 
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A teoria dualista, a qual biparte a ação criminosa em delito praticado pelos 

autores e delito praticado pelos partícipes, entende que os autores deverão responder 

em conjunto por um crime, enquanto os partícipes deverão responder em conjunto 

por outro. 

A teoria monista, adotada pelo direito brasileiro, como já mencionado, 

apregoa a unicidade de crime frente à pluralidade de agentes. Assim, tanto os autores 

quanto os partícipes responderão por um único crime, já que as diversas ações 

convergem para uma operação única, que acarreta um mesmo resultado, pelo que 

devem ser consideradas como um todo unitário.406 

  Acerca da teoria adotada, contudo, LUIZ RÉGIS PRADO407, JÚLIO FABBRINI 

MIRABETE 408 e ARTHUR MIGLIARI JÚNIOR 409 observam que, em razão da distinção 

entre os diversos partícipes na aplicação da pena, pelo grau de culpabilidade maior ou 

menor de cada um na prática do delito, o Brasil, em verdade, acolheu a teoria 

monística de forma mitigada ou temperada, já que a teoria monista pura não 

admitiria, em princípio, qualquer distinção entre autor, co-autor e partícipe. 

Neste particular, ressalta CLÁUDIO BRANDÃO que a teoria monista importa 

na unidade de crime, mas não na unicidade de pena. Assim, apesar de todos os 

concorrentes responderem pelo mesmo delito, no caso concreto, cada pena será fixada 

_______________ 
405 BRANDÃO, Cláudio. Teoria jurídica do crime. Op. cit., p. 231. 
406  “La doctrina tradicional considera en la codelincuencia un delito único, con tantas 
responsabilidades como partícipes. Es la unidad de delito con pluralidad de agentes. Hay un 
denominador común, el delito, con tantos numeradores como delincuentes.” (ASÚA, Luis Jiménez de. 
Principios de derecho penal: la ley y el delito. Buenos Aires : Abeledo-Perrot e Sudamericana, 1990, 
p. 497). 
407 A respeito da autoria e participação, registra LUIZ REGIS PRADO que a teoria pluralística, de caráter 
subjetivo, trata a participação como autoria ou crime autônomo e que a teoria dualística faz uma 
distinção entre participação primária e uma participação secundária, punida com menor rigor, existindo 
dois delitos.  (PRADO, Luiz Regis. Curso de Direito Penal Brasileiro: Parte Geral. vol. I. 3ª ed. São 
Paulo : Revista dos Tribunais, 2002, p. 394). 
408 MIRABETE, Júlio Fabbrini. Manual de Direito Penal: Parte Geral. 6ª ed. São Paulo : Atlas, 1991, 
p. 217. 
409 MIGLIARI JÚNIOR, Arthur. Crimes Ambientais: lei 9.605/98: novas disposições gerais penais: 
concurso de pessoas: responsabilidade penal da pessoa jurídica: desconsideração da personalidade 
jurídica. Campinas : Interlex, 2001, p. 60. 
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segundo o grau de culpabilidade do autor do delito (reprovação que o ordenamento 

jurídico faz).410 

No seu artigo 3º, a Lei nº 9.605/98, com base no parágrafo 3º, do artigo 225, 

da Constituição de 1988, estabelece a possibilidade de responsabilização cível, penal 

e administrativa para pessoas jurídicas, assim dispondo: 
“Art. 3º. As pessoas jurídicas serão responsabilizadas 

administrativa, civil e penalmente conforme o disposto nesta 

Lei, nos casos em que a infração seja cometida por decisão 

de seu representante legal ou contratual, ou de seu órgão 

colegiado, no interesse ou benefício da sua entidade. 

Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas jurídicas 

não exclui a das pessoas físicas, autoras, co-autoras ou 

partícipes do mesmo fato”. 

O legislador, como já mencionado, adotou o sistema da dupla imputação, 

havendo a possibilidade de cumular as responsabilidades emergentes dos membros da 

pessoa jurídica (na qualidade de autores ou partícipes) juntamente com a 

responsabilidade do ente. 411  

A respeito, CLÁUDIO BRANDÃO destaca que, por não possuir livre-arbítrio, 

como ocorre com a pessoa humana, a ação praticada pela pessoa jurídica, 

denominada de ação da instituição ou de ação institucional, deve ser estudada com 

base na sua própria natureza.  

A ação institucional (ou ação da instituição), em verdade, é um pressuposto 

da ação individual dos seres humanos que compõem a instituição, em razão do que 

deve-se fazer uma dupla imputação para o juízo de censura da ação (que é a 

culpabilidade). Ao ser humano, imputa-se uma culpa individual, e à pessoa jurídica, 

imputa-se uma culpa coletiva, com base na sua ação institucional. 412  

_____________ 
410 BRANDÃO, Cláudio. Teoria jurídica do crime. 1ª ed. Rio de Janeiro : Forense, 2001, p. 232-234. 
411  GOMES, Celeste Leite dos Santos Pereira (Org.). Crimes contra o meio ambiente. 
Responsabilidade e sanção penal. 2ª ed. São Paulo : Juarez de Oliveira, 1999, p. 45.  
412 BRANDÃO, Cláudio. Teoria jurídica do crime. Op. cit., p. 62. 
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A responsabilidade penal da pessoa jurídica, portanto, não exclui a das 

pessoas físicas, sendo possível que uma mesma conduta leve à condenação da 

empresa, de seus dirigentes e de outros indivíduos que tenham colaborado com a 

conduta criminosa.413  

Neste aspecto, no âmbito brasileiro, acolheu-se o modelo da reforma penal 

francesa para a incriminação da pessoa jurídica, por meio do sistema da dupla 

imputação ou incriminação (pessoa física + pessoa jurídica), a despeito de não se 

seguir o mesmo modelo em relação às normas processuais.414 

Na França, houve um maior cuidado, à medida que, com a elaboração da 

denominada “lei de adaptação”, Lei nº 92-1.336 de 16 de dezembro de 1998, que 

introduziu inovações legais coerentes com o novo Código Penal de 1994, contendo 

disposições de processo penal, no intuito de harmonização entre o sistema até então 

vigente e o novo, previu-se, de modo taxativo, a responsabilização das pessoas 

jurídicas por infrações constantes em outros diplomas legais.415 Além disso, também 

foi promulgado o Decreto nº 93-726/1993, com regras sobre a execução das penas 

aplicáveis aos entes coletivos. 

No Brasil, a Lei nº 9.605/98, contendo apenas três artigos relacionados com 

o processo penal (o artigo 26, que trata da ação penal, que será sempre pública 

incondicionada para as infrações ambientais previstas na Lei nº 9.605/98; o artigo 27, 

que prevê a aplicação da Lei nº 9.099/95 para os crimes ambientais de menor 

potencial ofensivo, relativamente à composição do dano ambiental e à transação 

_____________ 
413 BENJAMIN, Antônio Herman V. Introdução ao Direito Ambiental. In Direito Ambiental na visão 
da Magistratura e do Ministério Público. Belo Horizonte : Del Rey, 2003, p. 109. 
414 AZEVEDO, Tupinambá Pinto de. Aspectos processuais da Lei nº 9.605/98. In Direito Ambiental na 
visão da Magistratura e do Ministério Público. Belo Horizonte : Del Rey, 2003, p. 366-367. 
415 “La loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 a prévu la responsabilité pénale des personnes morales 
pour les infractions suivantes figurant dans d’autres codes ou lois: atteintes aux intérêts fondamentaux 
de la Nation en temps de guerre, atteintes aux droits d’auteur, infractions à la législation sur les jeux, 
banqueroute, infractions aux dispositions relatives à la liberte dês prix et de la concurrence, pollution 
atmosphérique, infractions em matière d’élimination dês déchets, infractions aux dispositions relatives 
aux installations classées pour la protection de l’environnement, infractions aux dispositions de la loi 
sur l’eau et infractions prévues par les articles 141 et 142 du Code minier.” (PEZARD, Alice. Notions 
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penal e o artigo 28, que dispõe sobre a incidência do artigo 89 da Lei nº 9.099/95 para 

os crimes de menor potencial ofensivo definidos na Lei de Crimes Ambientais), 

apenas enunciou a responsabilidade penal da pessoa jurídica (artigo 3º), cominando-

lhe penas, em norma genérica, sem listar quais as infrações penais passíveis de serem 

imputadas à pessoa jurídica, de modo que, é preciso verificar, no caso concreto, quais 

atividades podem ser imputadas à pessoa jurídica, em razão da própria natureza 

desta.416   

Em conformidade com o artigo 3º, da Lei nº 9.605/98, três seriam as 

possibilidades de se responsabilizar penalmente as pessoas jurídicas: a) por decisão 

de seu representante legal; b) por decisão contratual; c) por decisão de órgão 

colegiado. 

Para a primeira hipótese, os representantes da empresa são indivíduos 

determinados (gerentes, diretor etc). Tratando-se de pessoa jurídica, comerciante é o 

que constar do registro da Junta Comercial; e no caso de pessoa jurídica não 

comerciante, o que figurar no Cartório de Registro das Pessoas Jurídicas.417 

No segundo caso, compreende-se como decisão contratual a que foi efetuada 

no interesse ou no benefício da pessoa jurídica, não podendo um empregado contratar 

em nome da empresa, salvo se recebeu um mandado ou uma delegação, com a 

condição em que se deve realizar. Nesse particular, no entanto, destaque-se a 

aceitação da teoria da aparência em relação ao preposto da pessoa jurídica, segundo a 

qual, aquele que embora não conste do estatuto como representante da empresa, atua 

em nome desta e pratica atos jurídicos no interesse ou benefício da empresa.418   

_______________ 
de responsabilité individuelle et de responsabilité collective. In La Loi. Les jornaux Judiciaires 
Associes, nº 149-30F, 11.dec. Paris : Les Pettites Affiches, 1996, p. 12).  
416 AZEVEDO, Tupinambá Pinto de. Aspectos processuais da Lei nº 9.605/98. In Direito Ambiental na 
visão da Magistratura e do Ministério Público. Belo Horizonte : Del Rey, 2003, p. 367.  
417 As sociedades de fato, as sociedades irregulares, assim como as pessoas formais (espólio, massa 
falida) parecem não ter sido abrangidas pela Lei nº 9.605/98. 
418  GOMES, Celeste Leite dos Santos Pereira (Org.). Crimes contra o meio ambiente. 
Responsabilidade e sanção penal. 2ª ed. São Paulo : Juarez de Oliveira, 1999, p. 45-46. 
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Assim, dois seriam os requisitos para uma pessoa jurídica ser penalmente 

responsável: a) ato lesivo ao meio ambiente decorrente de uma decisão (do 

representante legal, contratual ou do órgão colegiado) e b) ato praticado no interesse 

ou benefício da pessoa jurídica. 

Se o órgão 419  que representa a pessoa jurídica atuar somente em seu 

interesse, ou no interesse de terceiro ou contra o interesse da pessoa jurídica, esta 

(pessoa jurídica) não terá contratado.      

Em matéria de participação criminal, vale, ainda, observar, que a ausência ou 

o falecimento das pessoas físicas, que hajam praticado a infração em favor do ente 

coletivo, não constitui óbice à persecução penal da pessoa jurídica. 

A respeito da aparente inconstitucionalidade do instituto da responsabilidade 

penal da pessoa jurídica trazido pelo texto constitucional e pela Lei nº 9.605/98 e o 

princípio da responsabilidade pessoal para os ilícitos penais420, previsto no inciso 

XLV, do artigo 5º, da Consitituição de 1988, registra MARCELO DAWALIBI que o 

princípio da responsabilidade pessoal não fere a responsabilidade penal da pessoa 

jurídica, uma vez que as sanções penais aplicadas à pessoa jurídica não se confundem 

com os seus reflexos morais, econômicos ou patrimoniais advindos da penalização 

em si. As situações fáticas dos entes morais se projetam da mesma forma que ocorre 

com o homem (pessoa natural), que condenado à pena de reclusão pela prática de 

homicício, faz sua família sofrer os efeitos morais e econômicos da pena, vendo-se 

privada de seu sustento e de sua presença enquanto é executada a sanção privativa de 

liberdade. E “se é assim com a pessoa natural”, não se dizendo que a pena ultrapassou 

a pessoa do condenado, “não pode ser diferente com a pessoa moral: os sócios podem 

até sofrer reflexos econômicos com a pena a ela aplicada; todavia, como é óbvio, tais 

efeitos são reflexos, e não a sanção penal em si mesma”.421 Lembra ainda o autor, 

_____________ 
419 Órgão colegiado são as Assembléias Gerais, o Conselho de Administração, o diretório etc. 
420 CERNICCHIARO, Luiz Vicente; COSTA JÚNIOR, Paulo José da. Direito Penal na Constituição. 
3ª ed. São Paulo : Revista dos Tribunais, 1995, p. 89-96. 
421 FINK, Daniel Roberto; ALONSO JÚNIOR, Hamilton; DAWALIBI, Marcelo. Aspectos jurídicos 
do licenciamento ambiental. Rio de Janeiro : Forense, 2000, p. 119. 
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está consagrada no ordenamento jurídico brasileiro a regra segundo a qual a pessoa 

jurídica tem existência distinta de seus membros 422 , adotada pelo Código Civil 

(artigos 40 a 52). 

No seu artigo 4º, a Lei adota a desconsideração da personalidade da empresa, 

que não mais constitui obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados ao meio 

ambiente. 

Nesse particular, merece destaque a doutrina do disregard of the legal entity 

do direito anglo-saxão, do Durchgriff do direito alemão ou da despersonalização da 

pessoa jurídica, a qual não visa à punição do ente coletivo, mas, sim, por meio da 

desconsideração desse, se chegar à pessoa física, detentora do comando efetivo da 

empresa (acionista controlador), que se utiliza do ente coletivo para cometer fraudes e 

abusos. 423  

Segundo NEY DE BARROS BELLO FILHO, apesar da incoerência em se 

reconhecer à responsabilidade criminal da pessoa jurídica no mesmo diploma legal 

em que se afirma a disregard doctrine, a figura do disregard, que encontra previsão 

legal, desde o advento do Código de Defesa do Consumidor, Lei nº 8.078, de 11 de 

setembro de 1990424, não deve ser entendida como norma de direito penal, à medida 

que constitui norma de aplicabilidade quando da responsabilização civil por danos ao 

_____________ 
422 “Para a constituição de uma pessoa jurídica exigem-se três requisitos básicos: vontade humana 
criadora, observância das condições legais para sua formação e liceidade de finalidade. No que diz 
respeito à vontade humana criadora, o animus de constituir um corpo social diferente dos membros 
integrantes é fundamental. Existe uma pluralidade inicial de membros que, por sua vontade, se 
transforma numa unidade, na pessoa jurídica que futuramente passará a existir como ente autônomo. O 
momento em que passa a existir o vínculo de unidade caracteriza precisamente o momento da 
constituição da pessoa jurídica” (VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil: parte geral. 3ª ed. São 
Paulo : Atlas, 2003, p. 252-253). 
423 DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil. v. I. São Paulo : Saraiva, 1995, p. 139-141. 
424  Artigo 28. “O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em 
detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato 
ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando 
houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por 
má administração.” 
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meio ambiente, a qual visa concretizar, juntamente com a responsabilização criminal 

da pessoa jurídica, a máxima efetividade da lei ambiental protetiva.425 

ZELMO DENARI, ao examinar a desconsideração da personalidade jurídica, 

assevera que o Brasil segue uma tendência mundial no sentido de se desfazer o mito 

da intangibilidade da ficção conhecida como pessoa jurídica, sempre que esta for 

usada para acobertar a fraude à lei ou o abuso das formas jurídicas. Afirma o autor 

que426: 
“Ao acolher em suas disposições os postulados da disregard 

doctrine (...) outra coisa não fez senão seguir os passos 

dessa tendência, rompendo com o esquema rígido da 

autonomia patrimonial das sociedades personalizadas. 

No plano filosófico, filia-se às vertentes substancialistas da 

Escola do Direito Livre, filha dileta de Herman 

Kantorowicz, bem como aos métodos interpretativos da 

Jurisprudência de Interesses (Interessenjurisprudenz) 

propostos por Philip Heck. Aquela, conclamando o 

aplicador da norma a se libertar do jugo das amarras 

legislativas, decidindo em conformidade com os reclamos 

sociais; esta, respeitando o Direito legislado, mas, de todo 

modo, concitando os julgadores a não assumir uma postura 

meramente cognoscitiva da normatividade posta – como 

sugere a Dogmática Jurídica e seu último rebento, a 

Jurisprudência de Conceitos (Begriffsjurisprudenz) – mas, a 

um só tempo, crítica e sobretudo criativa, diante da 

concretude dos interesses opostos”.  
Quanto às penas aplicáveis às pessoas jurídicas, o legislador limitou-se a 

elencar três modalidades de pena (artigos 21, 22 e 23): (a) multa (que será revertida 

em benefício do Fundo Nacional do Meio Ambiente, criado pela Lei nº 7.797, de 10 

_____________ 
425 COSTA NETO, Nicolao Dino de Castro e; BELLO FILHO, Ney de Barros; COSTA, Flávio Dino 
de Castro e. Crimes e infrações administrativas ambientais. Comentários à Lei nº 9.605/98. 2ª ed. 
Brasília : Brasília Jurídica, 2001, p. 76-77. 
426 GRINOVER, Ada Pellegrini...[et. al.]. Código brasileiro de defesa do consumidor: comentado 
pelos autores do anteprojeto. 6ª ed. Rio de Janeiro : Forense, 2000, p. 206. 
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de julho de 1989); (b) restritivas de direitos e (c) prestação de serviços à comunidade 

(como o custeio de programas e de projetos ambientais). 

A multa, na esfera penal, representa apenas um plus à sanção moral e não 

desobriga o infrator do pagamento de indenização civil, também não estando a 

penalidade administrativa condicionada ao prévio pronunciamento da instância 

criminal, assim, podendo-se cumular as sanções penais, civis e administrativas, desde 

que o Judiciário não tenha sentenciado reconhecendo a inexistência do fato, a 

negação da autoria ou a existência de excludente. 

Além disso, a pessoa jurídica que comete a infração ambiental pode ter, 

como modalidade de sanção penal ou efeito penal extrapenal da condenação (em 

razão da similitude com o disposto no artigo 91, II a, do Código Penal), a liquidação 

forçada no caso de ser constituída ou utilizada para permitir, facilitar ou ocultar crime 

definido na lei. Nesse caso, sendo seu patrimônio transferido para o Fundo 

Penitenciário Nacional (artigo 24, da Lei nº 9.605/98).427  

A imposição da liquidação forçada, prevista no artigo 24 da Lei nº 9.605/98 - 

a despeito de a Lei dos Crimes Ambientais não mencionar quais pessoas jurídicas 

devem ser penalizadas, se de natureza pública ou privada, também não esclarecendo 

sobre o rito processual a ser seguido, o que, ao que tudo indica, será estabelecido pela 

doutrina e jurisprudência – não é recomendável, conduto, à pessoa jurídica de direito 

público, a qual deve ter um tratamento jurídico distinto, não em razão de privilégios, 

_____________ 
427 “Art. 24. A pessoa jurídica constituída ou utilizada, preponderantemente, com o fim de permitir, 
facilitar ou ocultar a prática de crime definido nesta Lei terá decretada sua liquidação forçada, seu 
patrimônio será considerado instrumento do crime e, como tal, perdido em favor do Fundo 
Penitenciário Nacional. [Lei nº 9.605/98] Considerar-se que este preceito institui mais uma modalidade 
de sanção penal em desfavor das pessoas jurídicas, não nos parece ser a melhor interpretação. Além de 
estarmos diante de preceito autônomo – não abrangido pela enumeração inserta no art. 21 – a 
similitude com o disposto no art. 91, II, a, sugere que o caminho mais indicado é vê-lo como regulador 
de um efeito extrapenal da condenação.” (COSTA NETO, Nicolao Dino de Castro e ; BELLO FILHO, 
Ney de Barros; COSTA, Flávio Dino de Castro e. Crimes e infrações administrativas ambientais. 
Comentários à Lei nº 9.605/98. 2ª ed. Brasília : Brasília Jurídica, 2001, p. 122). 
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mas, sim, em decorrência da sua finalidade legal, que é a execução da lei e a 

continuidade no atendimento ao pleno interesse público.428 

Quanto à competência para o processo e julgamento dos crimes previstos na 

Lei 9.605/98, partindo da regra constitucional relativa à competência, o artigo 109, 

incisos IV, V, VI, VII, IX e X da Constituição Federal de 1988429, estabelece o rol da 

competência em matéria criminal da Justiça Federal, definindo-se, por exclusão, os 

casos em que a competência será da Justiça Estadual.430   

Por força do texto constitucional, a competência da Justiça Federal é de 

natureza absoluta e inderrogável pela vontade dos litigantes. São de competência da 

Justiça Federal as hipóteses de infrações penais praticadas em detrimento de bens 

(artigo 20 da Constituição Federal de 1988), serviços ou interesses da União, de 

entidades autárquicas ou de empresa pública federal ou então, quando houver 

previsão em tratado ou convenção internacional, excluídas as contravenções penais e 

ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral (inciso IV, do artigo 

_____________ 
428 FERNANDO CASTELO BRANCO anota que, “alheio a esses fatos, o Ministério Público do Estado de 
São Paulo já ofertou, em 3 de fevereiro de 1999, denúncia por crime ambiental contra a Prefeitura 
Municipal de São José dos Campos, por infração ao artigo 38 da Lei n. 9.605/98”. Destaca que apesar 
de não se tratar de hipótese de infração de menor potencial ofensivo, “após o recebimento da denúncia 
foi celebrada a transação penal, em que a Prefeitura Municipal de São José dos Campos concordava 
com os termos da proposta formulada pelo Ministério Público, ou seja, a criação de um programa de 
educação ambiental a ser realizado junto aos alunos do ensino básico.” (BRANCO, Fernando Castelo. 
A pessoa jurídica no processo penal. São Paulo : Saraiva, 2001, p. 101-102).      
429 “Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: (...) IV – os crimes políticos e as 
infrações penais praticadas em detrimento 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; V – os crimes previstos em tratado ou convenção internacional, quando, 
iniciada a execução no País, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro, ou 
reciprocamente; VI – os crimes contra a organização do trabalho e, nos casos determinados por lei, 
contra o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira; VII – os habeas corpus, em matéria 
criminal de sua competência ou quando o constrangimento provier de autoridade cujos atos não 
estejam diretamente sujeitos a outra jurisdição; (...) IX – os crimes cometidos a bordo de navios ou 
aeronaves, ressalvada a competência da Justiça Militar; X – os crimes de ingresso ou permanência 
irregular de estrangeiro, a execução de carta rogatória, após o exequatur, e de sentença estrangeira, 
após a homologação, as causas referentes à nacionalidade, inclusive a respectiva opção, e à 
naturalização;”.  
430 COSTA NETO, Nicolao Dino de Castro e; BELLO FILHO, Ney de Barros; COSTA, Flávio Dino 
de Castro e. Crimes e infrações administrativas ambientais. Comentários à Lei nº 9.605/98. 2ª ed. 
Brasília : Brasília Jurídica, 2001, p. 131. 
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109 da Constituição de 1988). 431 Já a competência da Justiça Estadual é residual, isto 

é, fixada por exclusão, sendo da sua alçada tudo quanto não for da atribuição das 

Justiças Especiais (Justiça Militar e Justiça Eleitoral) ou da Justiça Federal.432    

Para exemplificar, em razão da multiplicidade de condutas aptas a causar a 

degradação do meio ambiente, é possível afirmar que, no caso de poluição causada 

por vazamento de usina nuclear, cuja exploração constitui exclusividade da União 

(artigo 21, inciso XXIII, da Constituição de 1988), presente o prejuízo aos serviços e 

ao interesse do ente federal, a competência será da Justiça Federal.  

Em se tratando de poluição causada pelo lançamento de resíduos em águas 

interiores, rios e lagos existentes no território de um Estado, a competência será da 

Justiça Estadual. Também a poluição decorrente do uso de pesticidas em desacordo 

com as exigências legais ou relugamentares (artigo 56 da Lei nº 9.605/98), que não 

cause lesão a bens, serviços ou interesse da União, de suas autarquias ou empresas 

públicas, será da competência da Justiça Estadual. No entanto, se o uso de agrotóxico 

importar prejuízo à saúde de uma comunidade indígena, por exemplo, a competência 

passará a ser da Justiça Federal, em razão da ofensa ao interesse da União no que diz 

respeito à proteção de todos os valores essenciais à qualidade de vida das 

comunidades indígenas (artigo 109, XI e artigo 231 da Constituição de 1988).433    

_____________ 
431 SANCTIS, Fausto Martin de. Responsabilidade penal da pessoa jurídica. São Paulo : Saraiva, 
1999, p. 70. 
432 No que diz respeito à competência da Justiça Comum Estadual de primeiro grau, DÉLIO JOSÉ 
ROCHA SOBRINHO observa que a Constituição de 1988 limitou-se a estabelecer, genericamente, no 
artigo 125 que “Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta 
Constituição”, nada mencionando, particularmente sobre a competência, justamente por ser residual ou 
remanescente. Sobre a competência da Justiça Comum Estadual de segundo grau, ou seja, a 
competência dos Tribunais locais, destaca que, via de regra, ela vem fixada na Constituição do 
respectivo Estado, conforme o disposto no § 1º do artigo 125, da Constituição de 1988, segundo o qual 
“A competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado”. (SOBRINHO, Délio José 
Rocha. Competência Penal uma visão sistematizadora. Porto Alegre : Fabris, 1996, p. 75).   
433 COSTA NETO, Nicolao Dino de Castro e ; BELLO FILHO, Ney de Barros; COSTA, Flávio Dino 
de Castro e. Crimes e infrações administrativas ambientais. Comentários à Lei nº 9.605/98. 2ª ed. 
Brasília : Brasília Jurídica, 2001, p. 148. 



 166

Segundo o princípio do juiz natural para o processo e julgamento, disposto 

no artigo 5º, inciso LIII, da Constituição de 1988434, os atos praticados por órgão 

judicial constitucionalmente incompetente não serão aproveitados, mesmo os de 

natureza não decisória, pelo que é importante se estabelecer corretamente qual o juiz 

competente para o processo e o julgamento das figuras delitivas contidas na Lei nº 

9.605/98. O princípio do juiz natural proíbe juízo ou tribunal de exceção; evitando 

que lei crie organismos ad hoc, ou ex post facto ou especiais, para julgar 

determinados fatos ou determinadas pessoas, sem a generalidade e permanência 

próprias dos tribunais judiciais; e significa, ainda, que ninguém será processado nem 

sentenciado senão pela autoridade competente.435  

Sobre as sanções previstas pela Lei nº 9.605/98, analisando-se as penas 

cominadas aos crimes (artigos 29 a 69), verifica-se que a maioria não ultrapassa 

quatro anos, o que indica que, na prática, a pena de prisão dificilmente será aplicada 

ao criminoso ambiental, já que, no Brasil, raramente é aplicada a pena máxima 

cominada ao crime436, a não ser quando o infrator for reincidente.437  Além disso, em 

face das inovações trazidas pela Lei nº 9.714 de 25 de novembro de 1998, o Código 

_____________ 
434 “LIII – ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente;”. 
435 Segundo LUIZ FLÁVIO GOMES, o princípio do juiz natural teria sido previsto pela primeira vez na 
Carta Constitucional francesa de 1814, in verbis: “Nul ne pourra être distrait de sés juges naturels”. 
Para o autor, desde o seu surgimento, que coincide com a fase iluminista de BECCARIA e 
MONTESQUIEU, o princípio do juiz natural possui um duplo significado: a) significa que ninguém pode 
ser subtraído da jurisdição do juiz constitucionalmente previsto (explícita ou implicitamente) para o 
julgamento de cada caso e b) exprimi que não pode haver juízo ou tribunal de exceção. (GOMES, Luiz 
Flávio. Penas e medidas alternativas à prisão: doutrina e jurisprudência. 2ª ed. São Paulo : Revista 
dos Tribunais, 2000, p. 80).  
436 SÁVIO RENATO BITTENCOURT SOARES SIVA afirma que “a própria Lei 9.605/98 prevê, em seu artigo 
7º, que as penas restritivas de liberdade serão substituídas pelas restritivas de direitos quando se tratar 
de crime culposo ou quando for aplicada pena não superior a quatro anos”. Para o autor, “levando-se 
em consideração que apenas três tipos da mesma Lei cominam pena máxima em abstrato superior a 
quatro anos, e que a prática forense demonstra que a aplicação da pena no máximo é ocorrência 
raríssima, pode-se concluir que, mesmo para as pessoas naturais, a possibilidade de privação efetiva de 
liberdade por crime ambiental é bastante remota”. (SILVA, Sávio Renato Bittencourt. A 
responsabilidade criminal da pessoa jurídica: uma nova teoria da culpabilidade. In Revista do 
Ministério Público, nº 16, jul.-dez., Rio de Janeiro : Ministério Público, 2002, p. 180).     
437 CARVALHO, Sara A. dos Santos. Uma análise sobre a efetividade do sistema judicial nos crimes 
contra a flora. In 10 Anos da ECO 92: o direito e o desenvolvimento sustentável (6º Congresso 
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Penal foi alterado em relação à aplicação de penas, prevendo a substituição de penas 

privativas de liberdade por penas restritivas de direitos sempre quando for aplicada 

pena não superior a quatro anos ou quando o crime for culposo, obedecidos os 

requisitos do artigo 44 do Código Penal, como não ser o infrator reincidente em crime 

doloso e preencher os demais requisitos favoráveis do artigo 59 do Código Penal. 

O novo sistema trazido pela Lei nº 9.605/98, em sintonia com as vias 

despenalizadoras, reclamadas há tempos pela moderna Criminologia, traz as penas 

restritivas de direito (de maior caráter educativo), a possibilidade de transação nas 

infrações de menor potencial ofensivo e a suspensão do processo nos crimes médios, 

que estão sendo aplicadas pelos juízes, requer, contudo, uma maior vigilância dos 

órgãos incumbidos de fiscalização.     

 A Lei nº 9.605/98 traz, ainda, em seus dispositivos, diversos tipos penais, 

onde a pena máxima cominada é de um ano, os quais podem ser regidos pelo 

procedimento especial da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995 (Lei dos Juizados 

Especiais Cíveis e Criminais)438. No caso de crimes a que a Lei Ambiental comine 

pena máxima não superior a dois anos, são de competência da Justiça Federal, sendo 

regidos pelo procedimento especial previsto pela Lei nº 10.259, de 12 de julho de 

2001 (Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais no âmbito da Justiça Federal)439. 

_______________ 
Internacional de Direito Ambiental). São Paulo : Instituto O Direito por um Planeta Verde, 2002, p. 
713. 
438 A Lei nº 9.099/95, em seu artigo 60 dispõe que o Juizado Especial Criminal possui competência 
para a conciliação, o julgamento e a execução das infrações penais de menor potencial ofensivo. No 
artigo 61, a referida lei define como infrações penais de menor potencial ofensivo “as contravenções 
penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a um ano, excetuados os casos em que 
a lei preveja procedimento especial.” 
439 “Art. 1º. São instituídos os Juizados Especiais Cíveis e Criminais da Justiça Federal, aos quais se 
aplica, no que não conflitar com esta Lei, o disposto na Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995. Art. 
2º. Compete ao Juizado Especial Federal Criminal processar e julgar os feitos de competência da 
Justiça Federal relativos às infrações de menor potencial ofensivo. Parágrafo único. Consideram-se 
infrações de menor potencial ofensivo, para os efeitos desta Lei, os crimes a que a lei comine pena 
máxima não superior a dois anos, ou multa”.  
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Assim, ao não especificar quais seriam os delitos tratados como de menor 

potencial ofensivo440, a Lei nº 9.605/98 faz com que o intérprete recorra ao conceito 

de infração de menor potencial ofensivo dado pelo artigo 61 da Lei nº 9.099/95 

(conceito de menor potencial ofensivo dos Juizados Especiais Criminais no âmbito da 

Justiça Estadual) e pelo parágrafo único do artigo 2º da Lei nº 10.259/01 (conceito de 

menor potencial ofensivo dos Juizados Especiais Criminais no âmbito da Justiça 

Federal).    

A respeito do conceito de infração de menor potencial ofensivo, no entanto, 

é possível registrar, duas correntes: a) a dualista, que entende existirem dois conceitos 

de infração de menor potencial ofensivo autônomos e independentes, sendo os bens 

jurídicos protegidos no âmbito federal distintos do estadual e b) a unitária, que não 

concorda com a bipartição do conceito de infração de menor potencial ofensivo e 

entende prevalecer o conceito do parágrafo único do artigo 2º da Lei nº 10.259/01 

(Juizados Especiais Criminais no âmbito da Justiça Federal), o qual se estende aos 

Juizados Especias Criminais no âmbito da Justiça Estadual, existindo um sistema 

único, portanto. 

 No âmbito nacional, tem prevalecido a tese unitária (Enunciado nº 46 do XI 

Fórum Permanente de Coordenadores de Juizados Especiais Criminais do Brasil)441, 

que concebe um único conceito de infração de menor potencial ofensivo, e entende 

que houve a derrogação do artigo 61 da Lei nº 9.099/95 pelo parágrafo único do 

artigo 2º da Lei nº 10.259/01, lex posterior derrogat priori, sendo infrações de menor 

potencial ofensivo, tanto no âmbito dos Estados e do Distrito Federal como no 

Federal: a) todas as contravenções penais; b) todos os delitos punidos com pena de 

prisão máxima cominada até dois anos; c) não importando se o crime tem multa 

_____________ 
440 COSTA NETO, Nicolao Dino de Castro e; BELLO FILHO, Ney de Barros; COSTA, Flávio Dino 
de Castro e. Crimes e infrações administrativas ambientais. Comentários à Lei nº 9.605/98. 2ª ed. 
Brasília : Brasília Jurídica, 2001, p. 153. 
441 “Enunciado 46 – A Lei nº 10.259/2001 ampliou a competência dos Juizados Especiais Criminais 
dos Estados e Distrito Federal para o julgamento de crimes com pena máxima cominada até dois anos, 
com ou sem cumulação de multa, excetuados aqueles sujeitos a procedimento especial (Redação 
alterada no XI Encontro, em Brasília-DF).” 
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cumulativa; d) todas as infrações punidas apenas com multa; e e) não importando 

(seja nas contravenções ou nos crimes) qual o procedimento (se ordinário ou 

especial).442 

Essa, ao que parece, é a melhor corrente, por permitir uma melhor 

sistematização no âmbito dos Juizados Especiais e um tratamento isonômico e mais 

razoável, em razão dos princípios constitucionais da igualdade (artigo 5º da 

Constituição de 1988) e da proporcionalidade ou razoabilidade, além do disposto no 

parágrafo único do artigo 2º do Código Penal 443  que, em tema de direito 

intertemporal, estabelece o princípio da aplicação da lei mais benigna, que prevê a 

aplicação imediata da lei de direito penal material mais favorável ao réu, a qual 

derroga a anterior (artigo 5º, inciso XL, da Constituição Federal) e aplica-se, 

inclusive, aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória 

transitada em julgado (retroatividade benéfica ou incidência retroativa da lex 

mitior).444 

Do exposto, portanto, é de se reconhecer como infração de menor potencial 

ofensivo para a Lei Ambiental (Lei nº 9.605/98) todos os crimes cuja pena máxima de 

prisão cominada não seja superior a dois anos, não importando, se o crime tem multa 

cumulativa, e todas as infrações penais punidas apenas com multa, prevalecendo o 

conceito do parágrafo único do artigo 2º, da Lei nº 10.259/01. 445  Encontram-se 

_____________ 
442  GRINOVER, Ada Pellegrini; GOMES FILHO, Antônio Magalhães; FERNANDES, Antônio 
Scarance; GOMES, Luiz Flávio. Juizados Especiais Criminais: comentários à Lei 9.099, de 
26.09.1995. 4ª ed. São Paulo : Revista dos Tribunais, 2002, p. 372-376.  
443 “Art. 2º. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando 
em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Parágrafo único. A lei 
posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos 
por sentença condenatória transitada em julgado.”  
444 Anota DAMÁSIO DE JESUS, que o parágrafo único do artigo 2º da Lei nº 10.259, de 12.07.2001, que 
criou os Juizados Especiais Criminais no âmbito da Justiça Federal, derrogou o artigo 61 da Lei dos 
Juizados Especiais Criminais (Lei nº 9.099/95), sendo essa orientação adotada por quase a 
unanimidade da doutrina (JESUS, Damásio de. Ampliação do rol dos crimes de menor potencial 
ofensivo e suspensão condicional do processo. In Revista do Ministério Público, nº 16, jul.-dez., Rio 
de Janeiro : Ministério Público, 2002, p. 50).    
445 Ressalte-se que o “novo texto legal (Lei 10.259/2001, art. 2º, par. ún.) não ressalvou (tal como fez a 
Lei 9.099/95, art 61, in fine) os crimes que contam com procedimento especial”. Assim, entrando no 
raio da competência dos Juizados Federais “todos os delitos, cuja pena máxima não exceda dois anos” 
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previstas nos seguintes dispositivos da Lei Ambiental: artigo 29, caput, §§ 1º e 4º, 

incisos I, II, III, IV, V e VI (incriminação pela morte, perseguição, caça ou utilização 

de espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida 

autorização)446; artigo 31 (incriminação por introdução de espécime animal no País 

sem a devida autorização)447; artigo 32, caput, §§ 1º e 2º (crime de abuso e maus-

tratos a animais)448; artigo 41, parágrafo único (crime de provocar incêndio)449; artigo 

44 (crime de extração de pedra, areia, cal ou outros minerais, sem a devida 

autorização)450; artigo 45 (incriminação pelo corte e transformação em carvão de 

madeira de lei sem a devida autorização)451; artigo 46 (incriminação pela aquisição 

_______________ 
(GRINOVER, Ada Pellegrini; GOMES FILHO, Antônio Magalhães; FERNANDES, Antônio 
Scarance; GOMES, Luiz Flávio. Juizados Especiais Criminais: comentários à Lei 9.099, de 
26.09.1995. Op. cit., p. 378-379).  
446 “Art. 29. Matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota 
migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, ou em 
desacordo com a obtida: Pena - detenção de seis meses a um ano, e multa. § 1º Incorre nas mesmas 
penas: I - quem impede a procriação da fauna, sem licença, autorização ou em desacordo com a obtida; 
II - quem modifica, danifica ou destrói ninho, abrigo ou criadouro natural; III - quem vende, expõe à 
venda, exporta ou adquire, guarda, tem em cativeiro ou depósito, utiliza ou transporta ovos, larvas ou 
espécimes da fauna silvestre, nativa ou em rota migratória, bem como produtos e objetos dela 
oriundos, provenientes de criadouros não autorizados ou sem a devida permissão, licença ou 
autorização da autoridade competente. (...) § 4º A pena é aumentada de metade, se o crime é praticado: 
I - contra espécie rara ou considerada ameaçada de extinção, ainda que somente no local da infração; II 
- em período proibido à caça; III - durante a noite; IV - com abuso de licença; V - em unidade de 
conservação; VI - com emprego de métodos ou instrumentos capazes de provocar destruição em 
massa.” 
447  “Art. 31. Introduzir espécime animal no País, sem parecer técnico oficial favorável e licença 
expedida por autoridade competente: Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.” 
448 “Art. 32. Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou 
domesticados, nativos ou exóticos: Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa. § 1º Incorre nas 
mesmas penas quem realiza experiência dolorosa ou cruel em animal vivo, ainda que para fins 
didáticos ou científicos, quando existirem recursos alternativos. § 2º A pena é aumentada de um sexto 
a um terço, se ocorre morte do animal.” 
449 “Art. 41. Provocar incêndio em mata ou floresta: Pena - reclusão, de dois a quatro anos, e multa. 
Parágrafo único. Se o crime é culposo, a pena é de detenção de seis meses a um ano, e multa.” 
450 “Art. 44. Extrair de florestas de domínio público ou consideradas de preservação permanente, sem 
prévia autorização, pedra, areia, cal ou qualquer espécie de minerais: Pena - detenção, de seis meses a 
um ano, e multa.” 
451 “Art. 45. Cortar ou transformar em carvão madeira de lei, assim classificada por ato do Poder 
Público, para fins industriais, energéticos ou para qualquer outra exploração, econômica ou não, em 
desacordo com as determinações legais: Pena - reclusão, de um a dois anos, e multa.” 
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ou comércio de produtos de origem vegetal sem a devida licença) 452; artigo 48 

(incriminação pelo ato de impedir ou dificultar a regeneração natural de florestas e 

demais formas de vegetação) 453 ; artigo 49 (crime pela destruição ou pelo dano 

causado a plantas de ornamentação de logradouros públicos ou em propriedade 

privada alheia)454; artigo 50 (incriminação pela destruição ou pelo dano causado a 

florestas ou vegetação objeto de especial preservação)455; artigo 51 (incriminação 

pelo comércio ou utilização de motosserra sem a devida autorização)456; artigo 52 

(incriminação por penetrar em unidades de conservação com substâncias ou 

instrumentos próprios para caça ou para exploração de produtos ou subprodutos 

florestais sem a devida licença)457; artigo 53, incisos I e II (crimes previstos na seção 

dos delitos contra a flora, praticados em determinadas condições e que resultam a 

diminuição de águas naturais, a erosão do solo ou a modificação do regime 

climático)458; artigo 54, § 1º (incriminação de todas as formas de poluição)459; artigo 

_____________ 
452 “Art. 46. Receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira, lenha, carvão e outros 
produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição de licença do vendedor, outorgada pela autoridade 
competente, e sem munir-se da via que deverá acompanhar o produto até final beneficiamento: Pena - 
detenção, de seis meses a um ano, e multa.” 
453 “Art. 48. Impedir ou dificultar a regeneração natural de florestas e demais formas de vegetação: 
Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.” 
454  “Art. 49. Destruir, danificar, lesar ou maltratar, por qualquer modo ou meio, plantas de 
ornamentação de logradouros públicos ou em propriedade privada alheia: Pena - detenção, de três 
meses a um ano, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.” 
455 “Art. 50. Destruir ou danificar florestas nativas ou plantadas ou vegetação fixadora de dunas, 
protetora de mangues, objeto de especial preservação: Pena - detenção, de três meses a um ano, e 
multa.” 
456 “Art. 51. Comercializar motosserra ou utilizá-la em florestas e nas demais formas de vegetação, 
sem licença ou registro da autoridade competente: Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.” 
457 “Art. 52. Penetrar em Unidades de Conservação conduzindo substâncias ou instrumentos próprios 
para caça ou para exploração de produtos ou subprodutos florestais, sem licença da autoridade 
competente: Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.” 
458 “Art. 53. Nos crimes previstos nesta Seção, a pena é aumentada de um sexto a um terço se: I - do 
fato resulta a diminuição de águas naturais, a erosão do solo ou a modificação do regime climático; II - 
o crime é cometido: a) no período de queda das sementes; b) no período de formação de vegetações; c) 
contra espécies raras ou ameaçadas de extinção, ainda que a ameaça ocorra somente no local da 
infração; d) em época de seca ou inundação; e) durante a noite, em domingo ou feriado.” 
459 “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.” 
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55, caput e parágrafo único (crime de deixar de recuperar a área pesquisada ou 

explorada)460; artigo 56, § 3º (crime de produção, comércio, armazenamento, ou uso, 

de qualquer forma, de produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde, em 

desacordo com as exigências legais)461; artigo 60 (incriminação por obras ou serviços 

potencialmente poluidores) 462 ; artigo 62, parágrafo único (incriminação por 

destruição, inutilização ou deteriorização de bens protegidos por lei, ato 

administrativo ou decisão judicial)463; artigo 64 (incriminação por construção em solo 

não edificável ou em seu entorno) 464 ; artigo 65, caput e parágrafo único 

(incriminação por conspurcação de edificação ou monumento urbano)465; artigo 67, 

parágrafo único (crime praticado por funcionário público que concede licença, 

autorização ou permissão em desacordo com as normas ambientais)466 e artigo 68, 

_____________ 
460 “Art. 55. Executar pesquisa, lavra ou extração de recursos minerais sem a competente autorização, 
permissão, concessão ou licença, ou em desacordo com a obtida: Pena - detenção, de seis meses a um 
ano, e multa. Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre quem deixa de recuperar a área pesquisada 
ou explorada, nos termos da autorização, permissão, licença, concessão ou determinação do órgão 
competente.” 
461  “Art. 56. Produzir, processar, embalar, importar, exportar, comercializar, fornecer, transportar, 
armazenar, guardar, ter em depósito ou usar produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde 
humana ou ao meio ambiente, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou nos seus 
regulamentos: Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa. (...) § 3º Se o crime é culposo: Pena - 
detenção, de seis meses a um ano, e multa.” 
462 “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.” 
463  “Art. 62. Destruir, inutilizar ou deteriorar: I - bem especialmente protegido por lei, ato 
administrativo ou decisão judicial; II - arquivo, registro, museu, biblioteca, pinacoteca, instalação 
científica ou similar protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial: Pena - reclusão, de um a 
três anos, e multa. Parágrafo único. Se o crime for culposo, a pena é de seis meses a um ano de 
detenção, sem prejuízo da multa.” 
464 “Art. 64. Promover construção em solo não edificável, ou no seu entorno, assim considerado em 
razão de seu valor paisagístico, ecológico, artístico, turístico, histórico, cultural, religioso, 
arqueológico, etnográfico ou monumental, sem autorização da autoridade competente ou em desacordo 
com a concedida: Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.” 
465 “Art. 65. Pichar, grafitar ou por outro meio conspurcar edificação ou monumento urbano: Pena - 
detenção, de três meses a um ano, e multa. Parágrafo único. Se o ato for realizado em monumento ou 
coisa tombada em virtude do seu valor artístico, arqueológico ou histórico, a pena é de seis meses a um 
ano de detenção, e multa.” 
466 “Art. 67. Conceder o funcionário público licença, autorização ou permissão em desacordo com as 
normas ambientais, para as atividades, obras ou serviços cuja realização depende de ato autorizativo do 
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parágrafo único (crime praticado por aquele que, apesar de ter o dever legal ou 

contratual de fazer, deixa de cumprir obrigação de relevante interesse ambiental).467    

A Lei de Crimes Ambientais, reconhecendo a importância do caráter 

educativo do direito ambiental penal e que o processo penal orientado pela oralidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, transforma-se em um instrumento 

mais eficiente no combate à degradação dos recursos naturais, trouxe, ainda, em seu 

conteúdo, com inspiração nos princípios e objetivos visados pelos Juizados Especiais, 

os institutos de natureza processual e penal468 da transação penal e da suspensão 

condicional do processo, dando ênfase à reparação do dano (objetivo visado pela Lei 

Ambiental), os quais também podem ser aplicados às pessoas jurídicas. 469 

O artigo 27 da Lei nº 9.605/98 estatui que, nos crimes ambientais de menor 

potencial ofensivo (aqueles cuja pena máxima prevista não for superior a dois anos) a 

transação penal470, prevista no artigo 76 da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, 

com a aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multa, mediante acordo 

entre o Ministério Público e o autor da infração ambiental com assistência da defesa 

técnica e controle judicial, apenas poderá ser formulada desde que tenha havido a 

prévia composição do dano ambiental (artigo 74 da Lei nº 9.099/95), salvo 

comprovada a impossibilidade de fazê-la.  

Assim, enquanto a reparação do dano é condição legal obrigatória para a 

concessão dos benefícios trazidos pela Lei dos Juizados, para a Lei Ambiental, a 

prévia reparação do dano é pressuposto de admissibilidade ou conditio sine qua non 

_______________ 
Poder Público: Pena - detenção, de um a três anos, e multa. Parágrafo único. Se o crime é culposo, a 
pena é de três meses a um ano de detenção, sem prejuízo da multa.” 
467 “Art. 68. 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. Parágrafo único. Se o crime 
é culposo, a pena é de três meses a um ano, sem prejuízo da multa.” 
468 A transação penal e a suspensão condicional do processo são institutos que produzem efeitos 
imediatos no processo (caráter processual) e possuem reflexos na pretensão punitiva estatal (caráter 
penal).  
469 BRANCO, Fernando Castelo. A pessoa jurídica no processo penal. São Paulo : Saraiva, 2001, p.  
150-151. 
470 Não se transaciona a pretensão estatal de punir o delinqüente. Aplica-se uma sanção ao infrator, só 
que não privativa de liberdade (via despenalizadora indireta ou processual).   
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de qualquer tipo de transação em processo de crime ambiental. Nos crimes 

ambientais, primeiro se formaliza a composição do dano buscando as medidas 

suficientes para a sua efetiva reparação e depois de verificadas as demais 

circunstâncias, se exerce o direito de transigir, podendo ser acatada pelo juiz a 

proposta formulada pelo Ministério Público e aceita pela defesa.471 

A transação penal é de titularidade exclusiva do Ministério Público, que atua 

como defensor do interesse social. Se não for aceita a aludida proposta, o parquet, 

dando início ao procedimento sumaríssimo, oferecerá denúncia oral. Aceita a 

proposta, será proferida a sentença, com a aplicação da pena acordada.  

Para SMANIO, mediante a proposta de transação penal, o Ministério Público 

passa a ter discricionariedade formal sobre a ação penal. 472  Adverte o autor, no 

entanto, que o sistema adotado pela Justiça criminal brasileira, no que se refere à 

forma de persecução penal, não foi o da negociação ampla, com o plea bargaining 

(procedimento norte-americano que, num caso criminal, permite ampla possibilidade 

de transação entre acusado e o promotor sobre os fatos, a qualificação jurídica, as 

conseqüências penais etc.) e o guilty plea (instituto anglo-saxônico que consiste numa 

admissão formal de culpa perante o juízo, como forma de defesa) 473, mas o da 

_____________ 
471 COSTA NETO, Nicolao Dino de Castro e; BELLO FILHO, Ney de Barros; COSTA, Flávio Dino 
de Castro e. Crimes e infrações administrativas ambientais. Comentários à Lei nº 9.605/98. 2ª ed. 
Brasília : Brasília Jurídica, 2001, p. 153-154. 
472  SMANIO, Gianpaolo Poggio. Criminologia e Juizado Especial Criminal: modernização no 
processo penal, controle social. São Paulo : Atlas, 1997, p. 74. 
473 “No plea bargaining (...) há uma ampla possibilidade de transação (...) Não é o que se passa na 
suspensão condicional do processo contemplada na lei nacional, cuja transação tem por objeto 
imediato exclusivamente o avanço ou  não do processo. No sistema norte-americano o acordo pode ser 
feito extra-processualmente. No nosso sistema tudo tem que ser celebrado ‘na presença do juiz’ (art. 
89, § 1º). O Ministério Público, destarte, não se transformou no dominus exclusivo da condução da 
política criminal no Brasil. É ele um dos grandes responsáveis por essa política, mas não o único. É 
que a transação processual é necessariamente bilateral (depende de aceitação do acusado e seu 
defensor) e tudo tem que contar com a anuência do juiz também, a quem cabe aferir a ‘adequação’ da 
medida (art. 89, § 2º). (...) Tampouco a natureza jurídica da suspensão condicional do processo deita 
suas raízes no (...) guilty plea, que consiste numa forma de defesa perante o juízo em que o imputado 
admite que cometeu o fato a ele atribuído. De acordo com o que foi disciplinado no art. 89, o acusado 
não admite nenhuma culpa. Aliás, não se discute sua culpabilidade no ato da suspensão do processo. 
Tanto é assim que, na eventualidade de ser revogada, o processo recomeça, mas a parte acusatória só 
terá êxito final se comprovar, dentro do devido processo legal, a culpabilidade do acusado (...) O que 
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negociação feita com base em requisitos legais e na presença do magistrado. Assim, 

afirma que temos o “princípio da discricionariedade regrada ou regulada, onde 

vigora o princípio da obrigatoriedade da ação penal, por parte de seu titular, mas 

mitigado nos termos da lei.”474     

Acrescente-se que a composição do dano ambiental de que trata o artigo 27 

da Lei nº 9.605/98 apenas pode ser validamente firmada entre o suposto infrator e o 

Ministério Público, caso não importe em qualquer concessão a favor do suspeito que 

prejudique a integral reparação do dano, porquanto não se pode dispor de direitos 

difusos sem expressa previsão legal neste sentido.  

Na aplicação de qualquer pena aos crimes contra o meio ambiente, o sistema 

em vigor não permite que o Ministério Público, responsável pela condução da ação 

penal pública incondicionada, abdique de qualquer obrigação legal na aplicação da 

pena relativa ao crime ambiental.475   

A respeito da proposta da transação penal, acrescente-se ainda que, presentes 

os requisitos, ela deve ser feita pelo Ministério Público, por configurar direito 

subjetivo daquele que pratica o ilícito ambiental. Assim, privilegiando-se o novo 

modelo de Direito Penal (não tradicional, consensual e com a aplicação preferencial 

de sanção alternativa à prisão).476 Caso o representante do parquet deixe de fazer a 

_______________ 
bem explica a natureza jurídica da suspensão condicional do processo entre nós, em suma, é o nolo 
contendere, que consiste numa forma de defesa em que o acusado não contesta a imputação, mas não 
admite culpa nem proclara sua inocência. A distinção fundamental que existe no direito norte-
americano entre o guilty plea e o nolo contendere reside nos efeitos civis da resposta do acusado: 
daquele (onde o acusado admite culpa) deriva efeito civil (tem que indenizar); deste não decorre 
semelhante conseqüência (a indenização será discutida). (...) A Lei nº 9.099/96, no entanto, adotou o 
modelo consensual. É condição da suspensão condicional do processo a reparação dos danos (art. 89, § 
1º, I). Do tradicional sistema de independência das pretensões penal e civil passamos para o sistema da 
união ou da cumulação.” (GRINOVER, Ada Pellegrini; GOMES FILHO, Antônio Magalhães; 
FERNANDES, Antônio Scarance; GOMES, Luiz Flávio. Juizados Especiais Criminais: comentários à 
Lei 9.099, de 26.09.1995. 4ª ed. São Paulo : Revista dos Tribunais, 2002, p. 242-243).    
474  SMANIO, Gianpaolo Poggio. Criminologia e Juizado Especial Criminal: modernização no 
processo penal, controle social. São Paulo : Atlas, 1997, p. 74.   
475  GOMES, Celeste Leite dos Santos Pereira (Org.). Crimes contra o meio ambiente. 
Responsabilidade e sanção penal. 2ª ed. São Paulo : Juarez de Oliveira, 1999, p. 121. 
476 LECEY, Eládio. Transação e suspensão do processo na Lei dos Crimes contra o Meio Ambiente. In 
Direito Ambiental na visão da Magistratura e do Ministério Público. Belo Horizonte : Del Rey, 2003, 
p. 435. 
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proposta injustificadamente, deve-se recorrer ao artigo 28 do Código de Processo 

Penal (com a remessa ao Procurador-Geral)477. 

O benefício da suspensão condicional do processo ou sursis processual 

encontra-se previsto no artigo 28 da Lei nº 9.605/98, nos moldes do artigo 89 da Lei 

nº 9.099/95, com algumas alterações, aplicando o sursis para os crimes de menor 

potencial ofensivo cuja pena mínima prescrita não seja superior a um ano, para tanto, 

sendo necessário que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido 

condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizam a suspensão 

condicional da pena (artigo 77 do Código Penal)478. É ato bilateral, que depende de 

proposta do Ministério Público, que ao oferecer a denúncia pode propor a suspensão 

do processo pelo período de dois a quatro anos, e da aceitação da defesa, sendo 

indispensável, para que se possa cogitar do instituto, que haja o recebimento da 

denúncia e a aceitação do acusado e de seu defensor. 

A respeito do sursis, cumpre destacar que a ampliação do rol dos crimes de 

menor potencial ofensivo introduzida pela Lei nº 10.259/01 não alcança o artigo 89 

da Lei nº 9.099/95, que disciplina a suspensão condicional do processo não só para as 

infrações de menor potencial ofensivo, objeto dos Juizados Especiais Criminais, mas 

também outras infrações de maior gravidade, pelo que é cabível o sursis processual 

_____________ 
477  “Art. 28. Se o órgão do Ministério Público, ao invés de apresentar a denúncia, requer o 
arquivamento do inquérito policial ou de qualquer peça de informação, o juiz, no caso de considerar 
improcedentes as razões invocadas, fará remessa do inquérito ou peças de informação ao procurador-
geral, e este oferecerá denúncia, designará outro órgão do Ministério Público para oferecê-la, ou 
insistirá no pedido de arquivamento, ao qual só então estará o juiz obrigado a antender.” 
478 “Art. 77. A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser 
suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que: I – o condenado não seja reincidente em crime 
doloso; II – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os 
motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício; III – não seja indicada ou cabível a 
substituição prevista no art. 44 deste Código. § 1º. A condenação anterior a pena de multa não impede 
a concessão do benefício. § 2º. A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 4 (quatro) 
anos, poderá ser suspensa, por 4 (quatro) a 6 (seis) anos, desde que o condenado seja maior de 70 
(setenta) anos de idade, ou razões de saúde justifiquem a suspensão.”  
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nos casos de crimes com pena mínima cominada não superior a um ano, não tendo, 

portanto, sido elevado para dois anos o limite mínimo restritivo.479  

No que se reporta à pessoa jurídica responsabilizada por crime ambiental, 

nada obsta a incidência do instituto da suspensão condicional do processo, 

observando-se que, no período de prorrogação da suspensão também não se aplicarão 

as condições dos incisos II, III e IV do § 1º do artigo 89 da Lei nº 9.099/95 - 

dispositivos mais condizentes com a natureza da pessoa física.480 

Outra inovação da Lei nº 9.605/98 relativa aos crimes ambientais é que, 

findo o período de prova, a declaração de extinção da punibilidade encontra-se 

condicionada à lavratura de laudo de constatação que comprove a efetiva reparação 

do dano ambiental (artigo 28, incisos I a V), ressalvada a hipótese de fazê-lo.481 

Exemplificando, no caso do infrator se comprometer a fazer o 

reflorestamento de uma área degradada, passado o período de suspensão do processo, 

verificado que o mesmo agiu conforme havia se comprometido, a punibilidade será 

extinta. 

_____________ 
479  Para DAMÁSIO DE JESUS é incabível a invocação do princípio da proporcionalidade, à medida que o 
artigo 61 da Lei nº 9.099/99 (derrogado pelo parágrafo único do artigo 2º da Lei nº 10.259/01) 
considera a pena máxima abstrata, enquanto o artigo 89 da Lei nº 9.099/95 (em vigor), não 
disciplinando especificamente sobre as infrações de menor potencial ofensivo, leva em conta a pena 
mínima cominada (JESUS, Damásio de. Ampliação do rol dos crimes de menor potencial ofensivo e 
suspensão condicional do processo. In Revista do Ministério Público, nº 16, jul.-dez., Rio de Janeiro : 
Ministério Público, 2002, p. 51). 
480 BRANCO, Fernando Castelo. A pessoa jurídica no processo penal. São Paulo : Saraiva, 2001, p.  
155. 
481 “Art. 28. As disposições do art. 89 da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, aplicam-se aos 
crimes de menor potencial ofensivo definidos nesta Lei, com as seguintes modificações: I – a 
declaração de extinção de punibilidade, de que trata o § 5º do artigo referido no caput, dependerá de 
laudo de constatação de reparação do dano ambiental, ressalvada a impossibilidade prevista no inciso I 
do § 1º do mesmo artigo; II – na hipótese de o laudo de constatação comprovar não ter sido completa a 
reparação, o prazo de suspensão do processo será prorrogado, até o período máximo previsto no artigo 
referido no caput, acrescido de mais um ano, com suspensão do prazo da prescrição; III – no período 
de prorrogação, não se aplicarão as condições dos incisos II, III e IV do § 1º do artigo mencionado no 
caput; IV – findo o prazo de prorrogação, proceder-se-á à lavratura de novo laudo de constatação de 
reparação do dano ambiental, podendo, conforme seu resultado, ser novamente prorrogado o período 
de suspensão, até o máximo previsto no inciso II deste artigo, observando o disposto no inciso III; V – 
esgotado o prazo máximo de prorrogação, a declaração de extinção de punibilidade dependerá de laudo 
de constatação que comprove ter o acusado tomado as providências necessária à reparação integral do 
dano”. 
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No entanto, se o laudo de constatação comprovar não ter sido completa a 

reparação, o acusado submeter-se-á ao prazo máximo de quatro anos de prorrogação 

da suspensão do processo previsto na Lei nº 9.099/95, acrescido de mais um ano 

(artigo 28, inciso II, da Lei nº 9.605/98), sem a necessidade de aplicar-se, durante a 

prorrogação, as condições estabelecidas nos incisos II, III e IV do § 1º do artigo 89 da 

Lei nº 9.099/95482 (artigo 28, inciso III, da Lei nº 9.605/98).   

Verificando-se que a reparação do dano não se efetivou após a primeira 

prorrogação, o prazo de suspensão poderá ser novamente prorrogado até o máximo de 

cinco anos (artigo 28, inciso IV, da Lei nº 9.605/98).  

Esgotado o prazo máximo de prorrogação, novo laudo de constatação deverá 

atestar a reparação integral do dano, a fim de que, assim, possa ser declarada extinta a 

punibilidade do acusado (artigo 28, inciso V, da Lei nº 9.605/98). 

Apesar do artigo 28 da Lei nº 9.605/98 referir-se, ao exigir o laudo de 

constatação da reparação do dano ambiental para a declaração de extinção da 

punibilidade, às infrações de menor potencial ofensivo para os quais esteja cominada, 

em abstrato, pena mínima não superior a um ano (artigo 28 da Lei nº 9.605/98 c/c 

artigo 89 da Lei nº 9.099/95), esse dispositivo deve ser interpretado como suscetível 

de atingir tanto as infrações de menor potencial quanto as de médio potencial 

ofensivo a que a Lei de Crimes Ambientais comine pena mínima, em abstrato, não 

superior a um ano, em razão da adoção do método  lógico-sistemático, coadunando os 

_____________ 
482 “Art. 89. Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano, abrangidas ou 
não por esta Lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo, 
por dois a quatro anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado 
por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizam a suspensão condicional da pena (art. 77 
do Código Penal. § 1º. Aceita a proposta pelo acusado e seu defensor, na presença do Juiz, este, 
recebendo a denúncia, poderá suspender o processo, submetendo o acusado a período de prova, sob as 
seguintes condições: (...) II – proibição de freqüentar determinados lugares; III – proibição de ausentar-
se da comarca onde reside, sem autorização do Juiz; IV – comparecimento pessoal e obrigatório a 
juízo, mensalmente, para inforemar e justificar suas atividades”. 
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fins da Lei dos Crimes contra o Meio Ambiente e a Lei dos Juizados Especiais, o que 

conduz a uma interpretação extensiva do dispositivo legal. 483 

Com base na análise acerca do procedimento judicial nos crimes ambientais 

em geral, realizada pelo Instituto de Estudos Sócio-Ambientais do Sul da Bahia – 

IESB484, construiu-se o fluxograma abaixo, destacando na composição das lides de 

caráter penal ambiental, o seguinte conjunto de atos cronologicamente concatenados. 

_____________ 
483 LECEY, Eládio. Transação e suspensão do processo na Lei dos Crimes contra o Meio Ambiente. In 
Direito Ambiental na Visão da Magistratura e do Ministério Público. Belo Horizonte : Del Rey, 2003, 
p. 436-437. 
484 CARVALHO, Sara A. dos Santos. Uma análise sobre a efetividade do sistema judicial nos crimes 
contra a flora. In 10 Anos da ECO 92: o direito e o desenvolvimento sustentável (6º Congresso 
Internacional de Direito Ambiental). Org. Antônio Hernan Benjamin. São Paulo : Instituto O Direito 
por um Planeta Verde, 2002, p. 711- 726. Instituto de Estudos Sócio-Ambientais do Sul da Bahia – 
IESB. Disponível em: <http://www.iesb.org.br>. Acesso em: 06 de outubro de 2003.   
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O procedimento judicial dos crimes ambientais485 

                ⏐ 
 

_____________ 
485 Fluxograma elaborado com base na análise de SARA A. DOS SANTOS CARVALHO para o Instituto de 

Auto de infração do IBAMA/ 
Auto de constatação 

MINISTÉRIO PÚBLICO 
competente 

Denúncia 

Pena mínima 
cominada 
superior 
 a 1(um) 

 ano 

Pena mínima 
cominada igual ou 

inferior  
a 1 

(um) ano

Pena máxima 
cominada não 

superior  
a 2 (dois) 

anos 

Composição 
Civil do Dano 

Audiência 

Requisita a designação 
de 

Audiência 
Preliminar 

Audiência 

Composição 
 civil do dano 

Audiência 
Preliminar 

Processo criminal  
segue rito ordinário 

MP oferece proposta de 
suspensão condicional do 

processo por 2 (dois) a 
 4 (quatro ) anos 

Composição do dano 
(transação civil) 

Se crime culposo ou 
sentença cond. (pena 

priv. de liberdade 
inferior a 4 (quatro) anos 
substitui-se por pena 
restritiva de direitos (art. 7º 
da Lei nº 9.605/98) 

Infrator 
aceita 

Infrator 
não aceita 

Juiz estabelece 
condições para 
que o infrator 

cumpra no período 
de suspensão 

Processo segue rito 
ordinário 

Se crime culposo ou  
sentença cond. (pena 

priv. de liberdade 
inferior a 4 (quatro) 

anos – substitui-se por pena 
restritiva de direitos (art. 
7º, da Lei nº 9.605/98) 

Transação 
penal 

Processos e prazos 
prescricionais 

suspensos 

Extinção da 
punibilidade 
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O procedimento judicial nos crimes ambientais pode iniciar-se com o devido 

Auto de Infração, onde o agente fiscal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Renováveis - IBAMA, por meio de suas atividades de rotina ou em 

operações especiais, ao tomar conhecimento da ocorrência do fato delituoso (notitia 

criminis), lavra o Auto de Infração, no qual deve constar o fato, o nome do infrator, a 

filiação, o endereço, bem como a tipificação legal do fato que desencadeará o 

respectivo processo administrativo e judicial. Também faz o agente a apreensão dos 

objetos do crime, lavrando o termo de depósito. 

Merece registrar, neste particular, que a tipificação legal descrita nos autos 

de infração de forma incorreta pelos agentes do IBAMA, com a tipificação 

inadequada para o fato delituoso descrito, representa óbice à celeridade dos 

processos, o que recomenda uma melhor capacitação para tais agentes. 

No que diz respeito à competência administrativa para lavrar autos de 

infração no caso de agressões ambientais, o § 1º do artigo 70, da Lei nº 9.605/98 

estabelece que: 
“§ 1º. São autoridades competentes para lavrar auto de 

infração ambiental e instaurar processo administrativo os 

funcionários de órgãos ambientais integrantes do Sistema 

Nacional de Meio Ambiente – SISNAMA, designados para 

as atividades de fiscalização, bem como os agentes das 

Capitanias dos Portos, do Ministério da Marinha”. 

Sobre a possibilidade de qualquer pessoa representar às autoridades 

competentes ao verificar a prática de infração ambiental, o § 2º do referido diploma 

legal dispõe que: 
“§ 2º. Qualquer pessoa, constatando infração ambiental 

poderá dirigir representação às autoridades relacionadas no 

parágrafo anterior para efeito do exercício de seu poder de 

polícia.” 

 

_______________ 
Estudos Sócio-Ambientais do Sul da Bahia – IESB, Idem. Ibidem, p. 720 e 726.   
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A Instrução Normativa nº 19, de 5 de novembro de 2001, do IBAMA, no 

intuito de regulamentar a forma das representações às autoridades competentes a 

respeito de prática de infração ambiental, feitas por quaisquer cidadãos486, conforme a 

autorização contida no referido § 2º do artigo 70 da Lei nº 9.605/98,  estabelece que 

aos participantes de Mutirões Ambientais 487 , indicados por entidades civis 

_____________ 
486  “Art. 1º - Os participantes de MUTIRÕES AMBIENTAIS, indicados por entidades civis 
ambientalistas ou afins, devidamente treinados e credenciados pela Coordenação Geral de Fiscalização 
Ambiental do IBAMA, passam a ser denominados Agentes Ambientais Voluntários. Parágrafo único - 
Para o credenciamento de que trata o caput deste artigo, deverá o Agente Ambiental Voluntário firmar 
declaração junto ao IBAMA (ANEXO I), a qual também será assinada pelo representante legal da 
entidade responsável pela indicação. Art. 2º - As entidades civis ambientalistas ou afins, de que trata o 
artigo anterior, serão co-responsáveis pelas ações desenvolvidas pelos Agentes Ambientais Voluntários 
por elas indicados. Art. 3º - Compete aos Agentes Ambientais Voluntários: I - Atuarem sempre através 
de MUTIRÕES AMBIENTAIS, como previsto no artigo 2º, da Resolução CONAMA nº 003, de 1988; 
II - Lavrarem Autos de Constatação (ANEXO II) circunstanciados e devidamente assinados pelos 
presentes, sempre que for identificada infração à legislação ambiental; III - Reterem, quando possível, 
os instrumentos utilizados na prática da infração penal e/ou os produtos dela decorrentes, e encaminhá-
los imediatamente à autoridade policial mais próxima. Art. 4º - Os formulários de Auto de 
Constatação, de que trata o artigo anterior, deverão ser controlados e distribuídos pela Coordenação 
Geral de Fiscalização Ambiental ao setor de fiscalização de cada unidade do IBAMA, para serem 
entregues aos Agentes Ambientais Voluntários. Parágrafo único - As quatro vias do Auto de 
Constatação de que trata o caput deste artigo terão as seguintes destinações: I - 1ª via - IBAMA; II - 2º 
via - constatado; III - 3ª via - autoridade policial, quando for o caso; IV - 4ª via - agente ambiental 
voluntário. Art. 5º - Compete ao IBAMA, com base no ANEXO III, desta Instrução Normativa: I - 
Receber e protocolar, como documento, a 1ª via do Auto de Constatação lavrado; II – Cadastrar o Auto 
de Constatação no sistema de controle específico da área de fiscalização; III - Analisar o Auto de 
Constatação para adoção das medidas administrativas pertinentes, conforme o caso; IV - Acompanhar 
os Agentes Ambientais Voluntários, para registro da ocorrência do estabelecido no inciso III, do art. 
3º, desta Instrução Normativa; V - Disponibilizar informações sobre os resultados das análises e dos 
procedimentos adotados em função dos Autos de Constatação lavrados, quando formalmente 
solicitadas. Art. 6º - As unidades administrativas do IBAMA, através da área de fiscalização, bem 
como as entidades civis ambientalistas ou afins, deverão designar responsáveis para o 
acompanhamento, monitoramento e avaliação das ações desenvolvidas pelos MUTIRÕES 
AMBIENTAIS. Art. 7º - Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação Geral de Fiscalização 
Ambiental do IBAMA. Art. 8º - Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.” 
(Instrução Normativa nº 19, de 5 de novembro de 2001, do IBAMA). 
487  A Resolução nº 03, de 16 de março de 1988, do Conselho Nacional de Meio Ambiente – 
CONAMA, que disciplinou a atuação do IBAMA no controle e fiscalização do uso de recursos 
naturais renováveis, em parceria com entidades civis ambientalistas ou afins, assim dispõe: “Art. 1º - 
As entidades civis com finalidades ambientalistas, poderão participar na fiscalização de Reservas 
Ecológicas, Públicas ou Privadas, Áreas de Proteção Ambiental, Estações Ecológicas, Áreas de 
Relevante Interesse Ecológico, outras Unidades de Conservação e demais Áreas protegidas. Art. 2º - A 
participação na fiscalização, prevista nesta Resolução será feita mediante a constituição de Mutirões 
Ambientais, integrados no mínimo por três pessoas credenciadas por Órgão Ambiental competente. 



 183

ambientalistas ou afins, devidamente treinados e credenciados pela Coordenação 

Geral de Fiscalização Ambiental do IBAMA e denominados Agentes Ambientais 

Voluntários, compete lavrar Auto de Constatação circunstanciado sempre que for 

identificada infração à legislação ambiental.488  

 Após esta fase preliminar, quando for o caso, os autos administrativos são 

encaminhados do IBAMA para o Ministério Público competente (Federal ou 

Estadual) para que sejam tomadas as primeiras providências judiciais.  

Constatado o fato delituoso e lesivo ao meio ambiente, o Promotor de Justiça 

ou o Procurador da República (se o bem lesado pertencer à União, nos termos do 

artigo 20 da Constituição Federal de 1988) irão verificar a quantidade de pena em 

abstrato cominada ao crime ambiental. 

_______________ 
§1º- Para maior proteção de seus participantes, a entidade responsável pelo Mutirão Ambiental poderá 
solicitar a presença e o acompanhamento de pelo menos um servidor pertencente a uma corporação 
policial. § 2º - Se não for atendida a solicitação prevista no parágrafo anterior, nesse caso a realização 
do Mutirão Ambiental será efetuada apenas se houver a participação mínima de 05 (cinco) pessoas. § 
3º - Sempre que possível o Mutirão Ambiental contará com a participação de servidor público com 
experiência em fiscalização, de médico ou de pessoa com experiência no campo de assistência social. § 
4º - Para o credenciamento, a autoridade ambiental competente deverá instruir os participantes do 
Mutirão Ambiental sobre os aspectos técnicos, legais é administrativos, fornecendo-lhes inclusive 
identificação. Art. 3º - Os participantes do Mutirão Ambiental. quando encontrarem infrações à 
legislação, lavrarão autos de constatação, circunstanciados, devidamente assinados pelos presentes 
sobre as ocorrências verificadas. § 1º - O auto de constatação será enviado à entidade credenciadora do 
Mutirão Ambiental, para aplicação da legislação, devendo quando couber, ser encaminhado ao 
Ministério Público. § 2º - Se as autoridades locais não se pronunciarem sobre os autos de constatação, 
caberá aos órgãos federais competentes atuar em caráter supletivo. Art. 4º - Esta Resolução entra em 
vigor na data de sua publicação. João Alves Filho Ministro do Interior”.  
488 O Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstituconalidade nº 2.714-0/DF, 
Relator o Ministro Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, publicada no Diário de Justiça de 17 de março de 
2004, não conheceu da ação, que buscava suspender a eficácia da Resolução nº 03/88, do CONAMA e 
a Instrução Normativa nº 19/01, do IBAMA, que continuam em vigor. O STF, que não examinou o 
mérito da questão, não se pronunciou acerca da alegação da Confederação Nacional da Indústria – CNI 
no sentido de que os mencionados dispositivos legais estariam delegando a particulares atividade típica 
do poder de polícia reservado exclusivamente à Administração Pública, em afronta aos artigos  5º, 
inciso II, 18, 61, 84, inciso VI e 174 da Constituição Federal de 1988. Ao apresentarem informações 
no processo, o IBAMA e o CONAMA, sustentando a legalidade e a constitucionalidade dos aludidos 
dispositivos, afirmaram que na forma do artigo 225 da Constituição Federal de 1988, não há 
impedimento para que entidades civis ambientalistas auxiliem o Poder Público nas atividades de 
controle e fiscalização do uso de recursos naturais renováveis, impondo o texto constitucional à 
coletividade o dever de defender e preservar o meio ambiente, o que também se verifica no § 2º, do 
artigo 70 da Lei nº 9.605/98.          
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Caso a pena máxima cominada ao crime ambiental não seja superior a dois 

anos (infração de menor potencial ofensivo), o representante do Ministério Público 

competente endereçará ao magistrado solicitação para a designação da Audiência 

Preliminar, com base no artigo 72, da Lei nº 9.099/95, na qual fará a proposta de 

composição dos danos (transação civil), também propondo a aplicação imediata de 

pena não privativa de liberdade (transação penal).     

Nessa audiência preliminar, deverá ser requisitado ao infrator um Plano de 

Recuperação de Área Degradada – PRAD, que, em verdade, é a composição dos 

danos civis, no qual se verifica a efetiva possibilidade de restauração do meio 

ambiente. Havendo composição de danos civis, essa será reduzida a termo e 

homologada pelo juiz por sentença irrecorrível (título executivo judicial), nos termos 

do artigo 74 da Lei nº 9.099/95.  

Após a composição dos danos civis, o representante do Ministério Público, 

estando presentes os requisitos autorizadores, propõe a aplicação imediata de pena 

não privativa de liberdade e multa (transação penal), que consiste na aplicação de 

determinadas condições que serão cumpridas pelo infrator em um determinado 

período estipulado pelo juiz.   

Os prazos prescricionais e o processo ficarão suspensos até que se comprove 

a reparação do dano e que o infrator tenha cumprido as medidas impostas na 

transação penal. Após a verificação de que o infrator procedeu consoante havia se 

comprometido, a extinção da punibilidade poderá ser declarada, para tanto, 

dependendo do laudo de constatação de reparação do dano e do efetivo cumprimento 

da sanção, nos termos do artigo 28 e incisos da Lei nº 9.605/98.  

Se o crime ambiental tiver pena mínima em abstrato cominada igual ou 

inferior a um ano, o órgão do Ministério Público, após dar início a ação penal contra 

o infrator, pode, na audiência, propor a suspensão condicional do processo com base 

no artigo 89 da Lei nº 9.099/95. Aceita a proposta, o juiz estabelecerá algumas 

condições para que o infrator cumpra, estando, neste período, suspensos o processo e 
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o prazo prescricional; após cumpridas todas as medidas e composto o dano, estando 

extinta a punibilidade. 

Caso haja negativa, não sendo aceita a proposta formulada pelo Ministério 

Público, o processo prosseguirá pelo rito ordinário. Se a sentença declarar que o 

crime foi culposo ou aplicar pena privativa de liberdade inferior a quatro anos, nos 

termos do artigo 7º, inciso I, da Lei nº 9.605/98, substitui-se a pena privativa de 

liberdade pela pena restritiva de direito.489    

As normas penais ambientais da Lei nº 9.605/98 trouxeram, em seu 

conteúdo, penas relativamente amenas conforme acima exposto, o que, na prática, 

requer que se adotem medidas e respostas mais enérgicas, principalmente no que diz 

respeito à atuação do Ministério Público, que deve dar uma resposta eficiente e 

rápida. 

A respeito do rito ordinário seguido pelo processo no caso de não aceitação 

da proposta formulada pelo Ministério Público e também na hipótese de crime 

ambiental com a pena máxima cominada em abstrato superior a dois anos, SARA A. 

DOS SANTOS CARVALHO chama a atenção para o risco da demora do processo490 

acarretar a extinção da punibilidade em decorrência da prescrição retroativa491, a qual 

_____________ 
489 “Art. 7º. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade 
quanto: I – tratar-se de crime culposo ou for aplicada a pena privativa de liberdade inferior a quatro 
anos”. 
490 Anota a autora que, em alguns casos, o processo pode levar mais de dez anos para ser julgado 
(CARVALHO, Sara A. dos Santos. Uma análise sobre a efetividade do sistema judicial nos crimes 
contra a flora. In 10 Anos da ECO 92: o direito e o desenvolvimento sustentável (6º Congresso 
Internacional de Direito Ambiental). Org. Antônio Hernan Benjamin. São Paulo : Instituto O Direito 
por um Planeta Verde, 2002, p. 721).  
491 A prescrição é a perda do direito do Estado de exercer sua pretensão punitiva (ius puniendi), pelo 
seu não exercício dentro de um certo tempo e constitui causa extintiva de punibilidade consoante o 
artigo 107, inciso IV, do Código Penal. O artigo 109 do Código Penal estabelece os prazos de 
prescrição com base na pena abstratamente cominada para o crime. O § 2º do artigo 110 do Código 
Penal dispõe sobre a prescrição retroativa. A respeito das formas de prescrição CELSO DELMANTO 
registra que “embora sejam duas as espécies, a prescrição pode ocorrer de quatro formas diferentes: 1. 
Prescrição da pretensão punitiva (ou ‘da ação’), art. 109. 2. Prescrição subseqüente (ou 
superveniente) à sentença condenatória, § 1º do art. 110, combinado com o art. 109. 3. Prescrição 
retroativa, §§ 1º e 2º do art. 110, combinados com o art. 109. 4. Prescrição da pretensão executória 
(ou ‘da condenação’), art. 110, caput. As três primeiras formas (1,2 e 3) pertencem à espécie básica de 
prescrição da pretensão punitiva (ou ‘ação’) e só a última forma (4) concerne à espécie de prescrição 
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pode incidir sobre um lapso temporal entre procedimentos anteriores à sentença 

condenatória492, o que evidencia a necessidade de um modelo coativo (enforcing) 

mais veloz no controle administrativo e judicial dos crimes ambientais. 

Nesse sentido, buscando estabelecer uma resposta mais eficaz aos ilícitos 

ambientais, a Lei dos Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/98), não obstante o seu caráter 

criminal, traçou, ainda, as regras do processo administrativo para apuração das 

infrações ambientais administrativas (artigos 70 à 76), prevendo o rito a ser 

seguido493 e as penalidades aplicáveis, numa tentativa de dar um tratamento mais 

rigoroso aos responsáveis pelas condutas criminosas de agressão ao meio ambiente.  

Apreensivo com o fato das penas administrativas impostas serem 

desconstituídas pelo Poder Judiciário, principalmente no que se refere às multas, o 

legislador, no artigo 75 da Lei dos Crimes Ambientais, preocupou-se em fixar os seus 

parâmetros mínimo e máximo de incidência – R$ 50,00 (cinqüenta reais) a R$ 

50.000.000,00 (cinqüenta milhões de reais), respectivamente.494 O valor da multa, 

caso se revele ineficaz, mesmo se aplicado no valor máximo, pode ainda ser 

aumentando até três vezes, tendo em vista o valor da vantagem econômica auferida, 

nos termos do artigo 18 da Lei nº 9.605/98. 

Nesse aspecto, parece ter agido com acerto o legislador ao impor maior rigor 

às sanções decorrentes da prática de infração ao meio ambiente, à medida que, a 

contar da Lei de Crimes Ambientais, Lei nº 9.605/98, houve uma diminuição no 

_______________ 
da pretensão executória (ou da ‘condenação’).” (DELMANTO, Celso... [et. al.]. Código penal 
comentado. 5ª ed. Rio de Janeiro : Renovar, 2000, p. 200).    
492 CARVALHO, Sara A. dos Santos. Uma análise sobre a efetividade do sistema judicial nos crimes 
contra a flora. In 10 Anos da ECO 92: o direito e o desenvolvimento sustentável (6º Congresso 
Internacional de Direito Ambiental). Org. Antônio Hernan Benjamin. São Paulo : Instituto O Direito 
por um Planeta Verde, 2002, p. 721. 
493 O rito do processo administrativo por infração ambiental encontra-se previsto no artigo 71 da Lei nº 
9.605/98, regendo-se a prescrição da ação punitiva da administração pelo disposto na Lei nº 9.873, de 
23 de novembro de 1999, que preve como regra geral: “Art. 1º. Prescreve em cinco anos a ação 
punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, 
objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de 
infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado”.   
494 O fato da Lei de Crimes Ambientais fixar os parâmetros para a aplicação das multas, não impede, 
contudo, que estas venham a ser questionadas perante o Poder Judiciário.  
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número dos autos de infração lavrados, acompanhada de uma maior arrecadação em 

função do aumento do valor das multas aplicadas. É o que se evidencia, pela análise 

das seguintes tabelas, extraídas de Relatório do IBAMA.495 

Tabela I 
PRODUTOS DA FAUNA/PESCA APREENDIDOS 

 
 

ANIMAIS ABATIDOS PESCADO CRUSTÁCEOS 
ANO 

ANIMAIS E 
AVES VIVOS 

(unidade) Kg Unidade Kg Unidade Kg Unidade 
1995 30.110 2.752,960 28.252 349.286,072 1.511 21.212,900 1.080

1996 43.243 15.380,940 8.241 227.406,328 1.427 14.705,479 2.296

1997 51.161 29.514,450 15.059 403.004,052 14.737 494.802,172 3.363

1998 23.100 33.023,270 1.825 313.046,180 2.380 20.697,400 30.373

1999 46.484 2.820,830 20.832 145.925,260 5.715 35.846,270 4.089

2000 61.182 5.739,180 16.379 138.591,295 15.390 20.047,210 20.320

TOTAL 255.280 89.231,630 90.588 1.577.259,187 41.160 607.311,431 61.521

 
 MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE – MMA 
 INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS – IBAMA 
 DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL – DCA496 
 DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DEFIS497 

 
Tabela II 

PRODUTOS E SUBPRODUTOS DA FLORA APREENDIDOS 
 
 

PALMITO 
ANO MADEIRA EM 

TORA (M3) 

MADEIRA 
SERRADA 

(M3) 
LENHA (St) CARVÃO  

(Mdc) Kg Unidade 
1995 138.656,880 114.257,974 122.235,032 69.303,970 179.472,669 17.374

1996 120.477,195 29.654,757 46.327,501 7.086,920 99.956,709 11.876

1997 756.480,391 42.353,339 61.874,107 8.173,511 88.038,027 47.376

1998 90.320,814 24.044,072 49.735,543 7.690,900 50.203,300 17.881

1999 135.774,245 9.857,594 31.187,046 13.525,844 28.813,512 17.848

2000 117.968,026 21.954,328 36.054,658 17.789,980 9.745,061 8.416

TOTAL 1.359.677,551 242.122,064 347.413,887 123.571,125 456.229,278 120.771

_____________ 
495 IBAMA. Relatório anual de atividades, referentes ao exercício de 2000. Brasília, 2002. 
496 A Diretoria de Controle Ambiental – DCA foi substituída pela Diretoria de Proteção Ambiental – 
DIPRO, nos termos do Decreto nº 4.756 de 20 de junho de 2003, que aprova a reestruturação 
regimental no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis-IBAMA. 
497 O Departamento de Fiscalização – DEFIS foi substituído pela Coordenação-Geral de Fiscalização 
Ambiental – CGFIS, nos termos do Decreto nº 4.756, de 20 de junho de 2003.  
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE – MMA 
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS – IBAMA 
DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL – DCA 
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DEFIS 

 

Tabela III 
AUTOS DE INFRAÇÃO LAVRADOS E MULTAS APLICADAS 

 
 

FLORA 
FAUNA PESCA DEGRADAÇÃO TOTAL GERAL 

ANO 
QTD VALOR QTD VALOR QTD VALOR QTD VALOR 

AUTOS 
LAVRAD

OS 

MULTAS 
APLICADAS 

1995 20.315 48.159.580,09 1.138 462.695,51 2.285 921.571,92 830 1.339.423,52 24.568 50.883.271,04 

1996 8.444 37.710.679,72 1.255 600.593,40 2.280 1.299.147,39 915 3.687.588,41 12.894 43.298.008,92 

1997 15.045 28.842.871,70 1.139 791.855,17 2.219 1.078.899,95 945 1.880.875,17 19.348 32.594.501,99 

1998 14.361 20.156.636,33 3.940 1.483.572,78 3.563 1.234.278,70 2.867 3.458.689,92 24.731 26.333.177,73 

1999 13.017 44.623.649,31 3.994 3.146.810,08 2.819 1.505.657,54 2.939 11.358.382,19 22.769 60.634.499,12 

2000 10.664 285.507.378,26 3.845 18.834.277,60 3.019 5.086.065,96 2.417 475.484.163,10 20.076 784.908.884,92 

TOTA
L 

81.846 465.000.795,41 15.311 25.319.804,54 16.185 11.122.621,46 10.913 497.209.122,31 124.386 998.652.343,72 

 
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE – MMA 
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS – IBAMA 
DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL – DCA 
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DEFIS 

 
 
 
 

Tabela IV 
AUTOS DE INFRAÇÃO LAVRADOS – 1995 A 2000 
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Tabela V 

MULTAS APLICADAS – 1995 A 2000 (R$) 
 

 
 

A Tabela I, de Produtos da Fauna/Pesca Apreendidos, a Tabela II, de 

Produtos e Subprodutos da Flora Apreendidos e a Tabela III, de Autos de Infração 

Lavrados e Multas Aplicadas, em termos gerais, denotam uma diminuição dos 

produtos apreendidos e dos autos lavrados após o advento da Lei dos Crimes 

Ambientais e do seu decreto regulamentar. A Tabela IV, de Autos de Infração 

Lavrados de 1995 a 2000, indica a diminuição do número de autuações ocorrida após 

a edição da Lei nº 9.605/98 e do Decreto nº 3.179/99 (decreto regulamentar), 

enquanto a Tabela V, de Multas Aplicadas de 1995 a 2000, demonstra uma maior 

arrecadação do valor das multas aplicadas após a edição dos referidos diplomas 

legais, o que revela ter agido o legislador com sabedoria no que diz respeito à 

ampliação da responsabilidade por danos ambientais e ao recrudescimento das 

sanções administrativas e penais. 

A legislação ambiental, ao ampliar a intervenção estatal no campo civil, 

administrativo e criminal avançou, permitindo maior eficácia na proteção ambiental 

no Brasil.  
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Ainda a respeito das multas aplicadas para as condutas e atividades lesivas 

ao meio ambiente, cumpre anotar que o Decreto nº 3.179/99 ao permitir que 

“cumpridas integralmente as obrigações assumidas pelo infrator”, a multa aplicada 

seja reduzida “em noventa por cento do valor atualizado, monetariamente” (artigo 60, 

§ 3º), parece não ter adotado a melhor técnica.498   

Sobre a estrutura administrativa encarregada da implementação da legislação 

ambiental, vale registrar que, inicialmente, ela era representada pela Secretaria 

Especial do Meio Ambiente – SEMA, pelo Instituto Brasileiro de Desenvolvimento 

Florestal – IBDF, pela Superintendência da Borracha - SUDHEVEA e pela 

Superintendência do Desenvolvimento da Pesca-SUDEPE, o que perdurou desde o 

início da década de sessenta até o final de 1989, quando houve a fusão destes quatro 

organismos administrativos e a criação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 

dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, pela Lei nº 7.735, de 22 de fevereiro de 

1989, Decreto nº 97.946, de 17 de julho de 1989 e Portaria nº 445, de 16 de agosto de 

1989.499    

O Ministério do Meio Ambiente é o órgão-central, abaixo dele estando o 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – 

IBAMA, órgão executor da política e diretrizes federais do meio ambiente (artigo 6º, 

inciso IV, da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981).500  

Nos termos do artigo 3º da Lei nº 7.735, de 22 de fevereiro de 1989, a 

estrutura incumbida, no IBAMA, de verificar a adequação à lei e de aplicar algumas 

sanções era a seguinte: a) Diretoria de Controle e Fiscalização, com os seguintes 

Departamentos: de Qualidade Ambiental (com as Divisões de Normatização 

_____________ 
498 “Art. 60. As multas previstas neste Decreto podem ter a sua exigibilidade suspensa, quando o 
infrator, por termo de compromisso aprovado pela autoridade competente, obrigar-se à adoção de 
medidas específicas, para fazer cessar ou corrigir a degradação ambiental. (...) § 3º. Cumpridas 
integralmente as obrigações assumidas pelo infrator, a multa será reduzida em noventa por cento do 
valor atualizado, monetariamente.” 
499 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 9ª ed. São Paulo : Malheiros, 
2001, p. 147-148.   
500 BENJAMIN, Antônio Herman V. Introdução ao Direito Ambiental. In Direito Ambiental na visão 
da Magistratura e do Ministério Público. Belo Horizonte : Del Rey, 2003, p. 27. 
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Ambiental e de Proteção Ambiental); de Registro e Licenciamento (com as Divisões 

de Avaliação de Projetos e de Licenciamento); de Fiscalização (que apresenta as 

Divisões de Fiscalização de Fontes Poluidoras e de Fiscalização de Fauna e Flora) e 

b) as Superintendências Estaduais, administrativamente subordinadas ao Presidente 

do IBAMA e, tecnicamente às Diretorias, as quais podem operacionalizar planos, 

projetos e programas, propor e desenvolver estudos; analisar, avaliar e submeter 

propostas; organizar, orientar e coordenar atividades fins e articular ações.501      

A Portaria nº 230, de 14 de maio de 2002, do Ministério do Meio Ambiente, 

no entanto, promoveu uma alteração regimental no âmbito do IBAMA, tendo sido 

criadas: a Diretoria de Florestas502, a Diretoria de Fauna e Recursos Pesqueiros503, a 

Diretoria de Ecossistemas504, a Diretoria de Licenciamento e Qualidade Ambiental505 

e a Diretoria de Proteção Ambiental 506  (que substituiu a Diretoria de Controle 

Ambiental). Nos Estados, as Gerências Executivas – GEREX’s507, que se subdividem 

_____________ 
501 VIEIRA, Roberto dos Santos. Aspectos gerais da implementação da lei ambiental no Brasil e nos 
Estados Unidos da América. In Revista de Direito Ambiental, nº 0, São Paulo : Revista dos Tribunais, 
1995, p. 120-121. 
502 “Art. 45. À Diretoria de Florestas compete, de acordo com as diretrizes definidas pelo Ministério do 
Meio Ambiente, coordenar, supervisionar, regulamentar e orientar as execuções das ações federais 
referentes ao reflorestamento, acesso, manejo e uso sustentável dos recursos florestais e florísticos, 
bem como a proposição de criação e gestão das florestas nacionais e reservas equivalentes.” 
503  “Art. 52. À Diretoria de Fauna e Recursos Pesqueiros compete, de acordo com as diretrizes 
definidas pelo Ministério do Meio Ambiente, coordenar, supervisionar, regulamentar e orientar a 
execução das ações federais referentes à gestão e ao manejo da fauna silvestre e exógenas, dos recursos 
pesqueiros.”  
504  “Art. 59. À Diretoria de Ecossistemas compete, de acordo com as diretrizes definidas pelo 
Ministério do Meio Ambiente, coordenar, supervisionar, regulamentar e orientar a execução das ações 
referentes à proposição de criação e gestão das unidades de conservação federais, a proteção e manejo 
de ecossistemas e o controle do uso do patrimônio espeleológico”. 
505  “Art. 66. À Diretoria de Licenciamento e Qualidade Ambiental compete, de acordo com as 
diretrizes definidas pelo Ministério do Meio Ambiente, coordenar, supervisionar, regulamentar e 
orientar a execução das ações federais referentes ao licenciamento ambiental, avaliação de impactos e 
riscos, controle e gestão da qualidade ambiental”. 
506 “Art. 73. À Diretoria de Proteção Ambiental compete, de acordo com as diretrizes definidas pelo 
Ministério do Meio Ambiente, coordenar, supervisionar, regulamentar e orientar a execução das ações 
federais referentes ao zoneamento ambiental, ao monitoramento e a fiscalização e controle ambiental.” 
507 Todos os Estados Federados possuem Gerências Executivas I, tendo sido implantadas Gerências 
Executivas II em Barra do Garça (Minas Gerais), Barreiras (Bahia), Eunápolis (Bahia), Imperatriz 
(Maranhão), Jiparaná (Roraima), Joina (Mato Grosso), Marabá (Pará) e Santarém (Pará).  
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em Gerências Executivas I e Gerências Executivas II e são subordinadas ao 

Presidente do IBAMA, substituiram as Superintendências Estaduais.508     

VLADIMIR PASSOS DE FREITAS, justificando a importância de um sistema 

punitivo tríplice, com sanções administrativas, civis e penais para aquele que pratica 

infração ambiental, afirma que509: 
“(...) as sanções administrativas e as civis no Brasil têm se 

revelado insuficientes para proteger o meio ambiente. As 

administrativas porque, sabidamente, os órgãos ambientais 

contam com sérias dificuldades de estrutura. Além disso, ao 

contrário do que se supõe em análise teórica, o processo 

administrativo não é ágil como se imagina: todos os 

recursos, de regra com três instâncias administrativas, fazem 

com que anos se passem até uma decisão definitiva; depois 

ainda há o recurso ao Judiciário. Já a sanção civil, sem 

dúvida a mais eficiente, nem sempre atinge os objetivos. É 

que muitas empresas poluidoras embutem nos preços o valor 

de eventual ou certa reparação. Além disso, a sanção penal 

intimida mais e, no caso de pessoas jurídicas, influi na 

imagem que possuem junto ao consumidor, resultando em 

queda de vendas ou mesmo na diminuição do valor das 

ações.”  

No campo da responsabilidade civil pelos atos danosos ao meio ambiente, 

vale esclarecer que, nos termos da redação do artigo 14, § 1º, da Lei nº 6.938510, 

prevale na doutrina e na jurisprudência o entendimento no sentido de que o Direito 

positivo brasileiro, à semelhança do que ocorre no âmbito da reponsabilidade objetiva 

do Estado, adota a teoria da responsabilidade objetiva do risco (que admite 

_____________ 
508 “Art. 80. Às Gerências Executivas compete a operacionalização e a execução, em suas respectivas 
áreas de abrangência, das atividades relacionadas à gestão ambiental federal, bem como a supervisão 
técnica e administrativa dos Escritórios Regionais, e especialmente: (...)”. 
509 FREITAS, Vladimir Passos. A Constituição Federal e a efetividade das normas ambientais. São 
Paulo : Revista dos Tribunais, 2000, p. 199. 
510  “§ 1º. Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, 
independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente 
e a terceiros afetados por sua atividade”.  
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excludentes como a ação de terceiros, a força maior e o caso fortuito), segundo a qual 

o poluidor é obrigado a indenizar ou a reparar os danos que causar ao meio ambiente, 

e a terceiros, por meio de suas atividades, sem a necessidade de prova da existência 

ou não de culpa. Afastando-se, assim, a teoria do risco integral (que inadmite 

excludentes).511  

No campo da responsabilidade penal, diversamente do que ocorre com a 

responsabilidade civil – onde não se indaga sobre a culpa e se considera bastante a 

existência de nexo causal e de dano efetivamente causado pelo degradador do meio 

ambiente - há que se buscar o ato doloso, ou, excepcionalmente, o culposo.512  

 

 

2.2. A adequação da nova legislação penal ambiental e sua eficácia como 

instrumento de proteção ambiental 

 

No âmbito do direito brasileiro, as legislações anteriores a Constituição 

Imperial de 25 de março de 1824 já asseguravam a preservação ao meio ambiente e, 

ainda que se diga que, a princípio, as Constituições e a legislação infra-constitucional 

contivessem apenas rasgos de proteção, a necessidade de uma tutela efetiva ao uso e a 

exploração do meio ambiente já trespassava de forma visível. 

_____________ 
511 A respeito da responsabilidade civil, em matéria ambiental, observa TOSHIO MUKAI que “no Direito 
pátrio, a responsabilidade objetiva pelos danos ambientais é da modalidade do risco criado (admitindo 
as excludentes da culpa da vítima, da força maior e do caso fortuito), e não a do risco integral (que 
inadmite excludentes), nos exatos e expressos termos do § 1º do art. 14 da Lei Federal nº 6.938/81 – 
Lei da Política Nacional do Meio Ambiente.” Destaca o autor, que de acordo com o texto 
constitucional (artigo 21, inciso XXIII, alínea c, da Constituição de 1988) e a legislação específica (Lei 
nº 6.453, de 17 de outubro de 1977) “a responsabilidade civil por dano nuclear, por expressa 
disposição legal, é a modalidade do risco criado, e não a do risco integral.” (MUKAI, Toshio. A 
Administração pública em face da responsabilidade ambiental. In: HERMANS, Maria Artemisia 
Arraes (Org.). Direito Ambiental: o desafio brasileiro e a nova dimensão global. Brasília : Brasília 
Jurídica, 2002, p. 125).       
512 MUKAI, Toshio. A Administração pública em face da responsabilidade ambiental. In: HERMANS, 
Maria Artemisia Arraes (Org.). Direito Ambiental: o desafio brasileiro e a nova dimensão global. Op. 
cit., p. 140. 



 194

A legislação portuguesa, como referido no Capítulo I deste trabalho, já 

protegia as árvores, os animais e as águas. As Ordenações Afonsinas, no Livro V, 

Título LVIII, proibiam o corte deliberado de árvores frutíferas; o Livro V, Título 

LXXXIII, das Ordenações Manuelinas, vedava a caça de perdizes, lebres e coelhos 

com redes, fios, bois ou outros meios e objetos capazes de causar dor e sofrimento na 

morte desses animais. As Ordenações Filipinas protegiam as águas, no Livro LXXV, 

Título LXXXVIII, parágrafo sétimo, multando aquele que jogasse material que as 

sujasse ou viesse a matar os peixes.513 

No período Brasil Colônia, registra BERNARDINO DE SOUZA que, tão logo os 

europeus chegaram nas terras que serviriam de base física ao futuro Estado Nacional 

Brasileiro, iniciaram a comercialização do pau-brasil, valendo-se, para tanto, do 

trabalho indígena.514 E o índio que gastava “x” horas para cortar um pau-brasil com o 

seu machado de pedra (ou ateando fogo ao pé da árvore), aparelhado com machado 

de ferro que lhe era fornecido pelos portugueses, passou a cortar o pau-brasil em 

quinze minutos, numa transferência de tecnologia em benefício do detentor da 

tecnologia, de forma semelhante com o que ocorre atualmente.515 

No entanto, apesar da escassez de medidas, leis, regulamentos e ordens 

coibindo a destruição do pau-brasil, o que impedia as autoridades, os juízes 

conservadores, os inspetores, os administradores e os fiscais de todas as categorias de 

evitar o corte da referida árvore, o morador em Pernambuco, JOÃO PAULO DE 

ARAÚJO, alguns anos antes da Independência do Brasil, escreveu uma “Memória” 

sobre o pau-brasil, na qual, após aludir à sua extinção em vários sítios de 

_____________ 
513 FREITAS, Vladimir Passos. A Constituição Federal e a efetividade das normas ambientais. São 
Paulo : Revista dos Tribunais, 2000, p. 19. 
514   SOUZA, Bernardino José de. O Pau-Brasil na História Nacional. 2ª ed. São Paulo : Nacional, 
1978, p. 35-37 e 140.  
515 BERNARDINO DE SOUZA busca demonstrar em seu trabalho que o ciclo do pau-brasil não se exauriu 
no primeiro momento da posse da terra pelos portugueses, mas perdurou desde o momento do 
descobrimento até 1875, quando se teve notícia do último registro de exportação. O pau-brasil era 
exportado para a Europa como garantia de empréstimos externos. Com o fim do ciclo, o pau-brasil foi 
embora, ficando os índios com o seu machadinho de ferro, o que evidencia a vantagem para o detentor 



 195

Pernambuco, distantes já dez a dezoito léguas de Recife, sugere algumas providências 

que julgava capazes de minorar os efeitos da “selvajaria”.516 

Com referência a exploração devastadora do pau-brasil que, sem dúvida, 

representa um dos casos mais flagrantes, no mundo, da quase extinção de uma 

espécie vegetal pela economia destruidora do homem 517 , também aponta 

BERNARDINO DE SOUZA a preocupação por parte dos indígenas, para tanto, valendo-se 

da reprodução de texto, de 1587, da publicação da História de uma viagem feita à 

_______________ 
da tecnologia e não para o possuidor da riqueza. (SOUZA, Bernardino José de. O Pau-Brasil na 
História Nacional. Op. cit., p. 7-34 ).  
516 Segundo BERNARDINO DE SOUZA, JOÃO PAULO DE ARAÚJO teria apresentando um rol de medidas 
para a conservação do pau-brasil, dentre as quais aponta: “1º. O Pao-brasil nunca deve ser derrubado 
rête com o xão, se não deixando-se-lhe quatro palmos de tronco, para rebentarem renovos, mutilados 
os quaes fique somente um até dois, que cresão, e tomem corpo de arvores. 2º. O agricultor, que 
derrubar matas, que tenhão Pao-brasil, e lhes tocar fogo á montão, sem que primeiro o ponha a bom 
recado, para ser conduzido para a Prasa; e não fizer outro sim um aceiro derredor dos troncos para o 
fogo lhes não matar o germe, terá a mesma pena dos dezencaminhadores da Fazenda Real; cometendo 
igual crime os que lansarem mão de semelhante madeira para cercados, cazas, ou outra qualquer obra 
de carpintaria ou marcenaria. 3º Atendendo aos longes e enorme extensão das terras, onde á Pao-brasil, 
e a impossibilidade de um só omem o defender por inspesão ocular, todo o proprietário, em cujas terras 
se axar destruída a dita madeira, soffrerá a mesma pena do destruidor, como consentidor e cúmplice do 
seu delito. 4º. Todo agricultor de algodão que abrir rosados da linha do Pao-brasil, para a prasa será 
obrigado a meter na terra juntamente com as das suas lavoiras a semente do mesmo Pao-brasil, em 
distância de 50 brasas uma da outra, a fim de que no terceiro ou quarto ano de colheita de sua lã, fique 
com um solido patrimonio desta madeira, independente da regularidade das Estações, e possa ao 
depois servir-se dos seus intervallos para replanta da mesma lã. 5º. Os carros, estabelecidos pelo Illm. 
E Exm. Luiz do Rego Barreto, Governador e Capitão General desta Província, que com metade dos 
bois ou bestas transportam dobrado volume e pezo pelas estradas construídas á disvelo do mesmo 
Senhor pelo bem publico, devem ser inculcados aos fazendeiros mais posantes, para neles conduzirem 
tão bem o Pão-brasil, e quando não queiram adoptar esse feliz invento (pois que o selvagem somente 
conhece a lei do costume) a Fazenda Real levantará os primeiros, saindo-lhe o Pao-brasil pela despeza 
do corte ao mato e transporte dos seus carros, sem esclusão dos que a quizerem imitar, para lhe 
venderem na Prasa o mesmo gênero. 6º. Nenhum destes artigos poderá ter pronta e inteira execução 
sem um Ispetor geral do Pao-brasil, autorizado por Diploma Régio, para conhecer dos devastadores da 
sobretida madeira, remettendo os sumários e culpas aos respectivos Governadores; recaindo a escolha 
sobre um omem abil, que avista das circumstancias não só ofereça novos planos interessantes à 
Fazenda Real sem o menor desfalque nem atrazamento na cultura do algodão, mas tambem nas suas 
digressões viage como Naturalista, colhendo e analizando as produsões dos tres reinos da Natureza, e 
já se deixa ver, que vencendo um ordenado e cavalgaduras correspondentes ao seu laborioso 
exercicio”. (Idem. Ibidem, p. 141-142). 
517Registra BERNARDINO DE SOUZA, que durante mais de três séculos, valendo-se de dois instrumentos: 
“o machado e o fogo dos incêndios”, os mercadores, contrabandistas, e até os governos indiretamente 
por meio de contratadores, exploraram o pau-brasil (Idem. Ibidem, p. 140).  
 



 196

Terra do Brasil por JEAN DE LÉRY, o “Montaigne dos viagantes”, no dizer de SAINT-

HILAIRE, extraídos da tradução de MONTEIRO LOBATO518. 

Após a proclamação da Independência em 1822, surgiu uma nova ordem 

jurídica surgida com a Constituição Imperial de 1824. Em 1830, com a promulgação 

do Código Penal Brasileiro, nos artigos 178 e 256, o referido diploma possuía 

dispositivos que puniam o corte ilegal de madeira.   

Especificamente, no que diz respeito ao instituto da tutela ambiental, este 

talvez seja o emblema maior da sociedade contemporânea, à medida que reconhecido 

_____________ 
518 “Ao falar das árvores deste país devo começar pela mais conhecida entre nós, esse pau-brasil de que 
a terra, por influência nossa, tomou o nome e é tão apreciado graças à tinta que dele se extrai. Os 
selvagens o chamam arabutan. Notamos que é árvore que engalha como o carvalho das nossas 
florestas, havendo algumas tão grossas que três homens não lhes abraçariam o tronco. É planta que não 
dá frutos e tem as folhas como as do buxo, embora mais claras. Por causa da sua dureza, e conseqüente 
dificuldade em derrubá-la e carregá-la num país destituído de animais de tiro, o serviço se faz por meio 
de muitos homens; e se os estrangeiros não fossem ajudados pelos índios não poderiam em um ano 
carregar um navio médio. Os selvagens, em troca de algumas vestes, chapéus, facas e bugiarias, com 
os machados, cunhas e mais ferramentas fornecidas pelos europeus cortam, serram, atoram, desbastam 
e racham o pau-brasil, e depois o transportam nos ombros nus, às vezes de três léguas de distância, por 
montes e sítios escabrosos, até junto ao mar onde os navios o recebem. Isto o fazem depois que os 
europeus começaram a freqëntar o país, pois antes, conforme ouvi dos velhos, não tinham outro meio 
de abater uma árvore senão lhe deitando fogo ao pé. Aqui na Europa muitos julgam que os toros 
redondos, encontrados nos armazéns e comércio, são da grossura natural; mas não é assim, visto como 
é árvore em geral muito grossa, sendo necessário que os índios debastem e arredondem as toradas a 
fim de facilitar o transporte e manejo do navio. Como lá fizemos muita fogueira com pau-brasil, pude 
observar que não é madeira úmida, mas naturalmente seca, queimando com muito pouco fumo. Um 
dos nossos companheiros, indo lavar camisas, deitou na lixívia cinzas dessa madeira, resultando que 
em vez de alvejadas se tornaram elas de um vermelho tão indelével que tivemos que usá-las assim. Os 
nossos tupinambás muito se admiram do trabalho a que se dão os europeus para a posse do arabutan. 
Uma vez, um velho índio perguntou-me: - Que significa isto de virdes vós outros, pêros e mairs, 
buscar tão longe lenha para vos aquecer? Não a tendes por lá em vossa terra? Respondi que tínhamos 
lenha, e muita, mas não daquele pau, e que não o queimávamos, como ele supunha, mas dele 
extraíamos tinta para tingir. Retrucou o velho: - E por ventura precisais de tanto pau-brasil? – Sim, 
respondi, pois em nosso país existem negociantes que têm mais panos, facas, tesouras, espelhos e mais 
coisas do que vós aqui podeis supor, e um só deles compra todo o pau-brasil com que muitos navios 
voltam carregados. – Ah! tu me contas maravilhas, disse o velho: e acrescentou, depois de bem 
alcançar o que eu dissera: - Mas esse homem tão rico não morre? – Sim, morre como os outros. – E 
quando morre para quem fica o que é dele? – Para seus filhos, se os tem, e na falta, para os irmãos ou 
parentes próximos. – Na verdade, continuou o velho, que não era nada tolo, agora vejo que vós, mairs, 
sois grandes loucos, pois que atravessais o mar com grandes incômodos, como dizeis, e trabalhais 
tanto a fim de amontoardes riquezas para os filhos ou parentes! A terra que vos alimentou não é 
suficiente para alimentá-los a eles? Nós aqui também temos filhos, a quem amamos, mas como 
estamos certos de que após nossa morte a terra que nos nutriu os nutrirá também, cá descansamos sem 
o mínimo cuidado”. (SOUZA, Bernardino José de. O Pau-Brasil na História Nacional. Op. cit., p. 35-
37). 
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como sendo de “intérêt general” e de interesse público, “la protection de la nature et 

de l’environnement” não pode mais ser considerada “comme un luxe” ou “comme 

une utopie”, o que permite um novo controle de legalidade e a criação de 

instrumentos para que se respeite este objetivo do Estado.519  

A Constituição de 1988 rompeu, em definitivo, o paradigma anterior. O 

Capítulo VI do Título VIII (que trata da Ordem Social) do texto constitucional 

dedica-se ao Meio Ambiente e possui como princípio vetor: o direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, cabendo ao Estado protegê-lo e garantir o 

espaço, a permanência e a efetividade da tutela ambiental. 

Esse Capítulo VI revela nova compreensão acerca do tema e consagra a 

moderna temática da proteção dos interesses difusos e coletivos ambientais – numa 

visão que não se remete ao passado, mas, ao contrário, se orienta e se renova no 

presente. Isso porque a Constituição brasileira impõe ao Estado, em seu artigo 225, 

garantir a todos o direito ao meio ambiente sadio, apoiando e incentivando a sua 

preservação e valorização. Essa norma complementa-se com o disposto no artigo 170, 

inciso VI, do texto constitucional, que inclui a defesa do meio ambiente como um dos 

princípios da ordem econômica.520  

Estas disposições, assecuratórias do meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, repercutem em todo o texto constitucional, requerendo que a 

interpretação de outras normas ali inseridas se dê à vista desse contexto.  

Nesse sentido é que, como já dito, o princípio da dignidade da pessoa 

humana requer que se compreenda que cada indivíduo particular possui o direito a 

uma vida saudável; não se resumindo o direito à vida de uma visão meramente 

biológica, ao âmbito do individualismo, mas assumindo caráter significativo, 

pressupondo o reconhecimento do direito a uma qualidade de vida digna.  

_____________ 
519 PRIEUR, Michel. Droit de l’environnement. 2ª ed. Paris : Dalloz, 1991, p. 52. 
520 MIRRA, Álvaro Luiz Valery. O problema do controle judicial das omissões estatais lesivas ao meio 
ambiente. In Revista de Direito Ambiental, nº 15, ano 4, jul-set., São Paulo : Revista dos Tribunais, 
1999, p. 62. 
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O direito ao meio ambiente equilibrado e sadio, apresenta-se, assim, como 

direito fundamental do cidadão. 521  E, como direito fundamental, possui a 

característica da indisponibilidade. 

A indisponibilidade ativa dos direitos fundamentais, segundo LUIGI 

FERRAJOLI, não permite aos seus titulares a sua alienação, enquanto a 

indisponibilidade passiva não admite a expropriação ou limitação por outros sujeitos, 

começando pelo Estado.522  Para o autor, os direitos fundamentais são direitos 

universais (omnium), indisponíveis, inalienáveis, não transigíveis e personalíssimos, 

que se manifestam como limites aos poderes do Estado.  

Por sua vez, as normas que veiculam tais direitos, assim como as que 

impõem obrigações ou proibições, como as normas “del código penal”, são chamadas 

de téticas, em oposição às normas hipotéticas, as quais “no adscriben ni imponen 

inmediatamente nada, sino simplemente predisponen situaciones jurídicas como 

efectos de los actos previstos por ellas”. 523 

Assim, os direitos fundamentais são todos ex lege, conferidos por meio de 

regras usualmente de caráter constitucional, imediata e plenamente realizáveis, não se 

admitindo a intermediação de ato, de que natureza for, para o seu pleno exercício. 

Logo, estando o direito ao meio ambiente sadio assegurado 

constitucionalmente e, assumindo a estatura de direito fundamental, resulta como 

conseqüência necessária à concessão de mecanismos necessários ao exercício desse 

direito, à medida que os direitos fundamentais, diversamente dos outros direitos, 

representam a garantia de interesses e necessidades por todos estipulados como vitais, 

por isso fundamentais. 

_____________ 
521 FREITAS, Vladimir Passos. A Constituição Federal e a efetividade das normas ambientais. São 
Paulo : Revista dos Tribunais, 2000, p. 25. 
522 FERRAJOLI, Luigi. Derechos y garantias: la ley del más débil. Madrid : Trotta, 2002, p. 47. 
523 “Podemos llamar normas téticas a las del primer tipo, que inmediatamente disponen las situaciones 
expresadas mediante ellas.  Aquí entran no sólo las normas que adscriben derechos fundamentales sino 
también las que imponen obligaciones o prohibiciones, como las normas del código penal y las señales 
de carretera.” (FERRAJOLI, Luigi. Derechos y garantias: la ley del más débil. Op. cit., p. 49). 
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INGO WOLFGANG SARLET, em estudo sobre os direitos fundamentais, 

reconhecendo a relevância do direito ao meio ambiente e à qualidade de vida, registra 

que524: 
“os direitos fundamentais de terceira dimensão, também 

denominados de direitos de fraternidade ou de solidariedade, 

trazem como nota distintiva o fato de se desprenderem, em 

princípio, da figura do homem-indivíduo com seu titular, 

destinando-se à proteção de grupos humanos (família, povo, 

nação), e caracterizando-se, conseqüentemente, como 

direitos de titularidade coletiva ou difusa”. 

Todas essas considerações prévias, necessárias à exata compreensão de que a 

defesa do meio ambiente é um dever do Estado (e da coletividade) 525  e que a 

atividade dos órgãos estatais 526  na sua promoção é de natureza compulsória, 

permitem que se incursione na implementação da legislação penal ambiental e sua 

eficácia na tutela ambiental.527 

Após a promulgação da Constituição Federal de 1988, buscando cumprir a 

nova ordem constitucional, implementando a legislação penal ambiental, houve 

várias formulações legislativas. 

_____________ 
524  SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. Porto Alegre : Livraria do 
Advogado, 1998, p. 50-51. 
525 Afirma RICARDO CARNEIRO que “tanto o Poder Público, quanto a generalidade dos indivíduos 
possuem o dever de promover a proteção do meio ambiente, de forma a assegurar que as futuras 
gerações não venham a ter a capacidade de satisfação de suas necessidades irremediavelmente 
prejudicada” (CARNEIRO, Ricardo. Direito ambiental: uma abordagem econômica. Rio de Janeiro : 
Forense, 2001, p. 100-101). 
526 Da normatização constitucional, como destaca VLADIMIR PASSOS DE FREITAS, sobrevem, para as 
entidades federadas, a atribuição do poder de legislar e, como conseqüência, o de fiscalizar, sendo a 
fiscalização uma das formas de atuação do poder de polícia, que realiza a prevenção e a repressão das 
infrações administrativas. A denominada Polícia Ambiental pode ser executada pela União, pelos 
Estados e Distrito Federal e pelos Municípios, podendo o poder de polícia também ser dirigido contra 
as pessoas jurídicas de Direito Público. Assevera o autor que a repressão administrativa não deve ser 
confundida com a atividade de polícia judiciária, a qual é voltada para a apuração de ilícitos penais, 
diante do Direito Ambiental. (FREITAS, Vladimir Passos de. Direito Administrativo Ambiental. 
Curitiba : Juruá, 1993, p. 71). 
527 VIEIRA, Roberto dos Santos. Aspectos gerais da implementação da lei ambiental no Brasil e nos 
Estados Unidos da América. In Revista de Direito Ambiental, nº 0, São Paulo : Revista dos Tribunais, 
1995, p. 112-119. 
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Inicialmente, penalizou-se o uso indevido de agrotóxicos (Lei nº 7.802, de 

11 de julho de 1989). Depois criminalizou-se a poluição sob qualquer forma (Lei nº 

7.804, de 18 de julho de 1989), incluindo um tipo penal na Lei da Política Nacional 

do Meio Ambiente (Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981). Também foi criado o 

delito de praticar garimpagem sem autorização do órgão competente (Lei nº 7.805, de 

18 de julho de 1989), introduzindo o artigo 21 no Decreto-lei nº 227, de 28 de 

fevereiro de 1967. Os resultados práticos destes três diplomas, contudo, foram 

acanhados. 

A respeito da Lei dos Agrotóxicos, passados mais de uma década de sua 

vigência, poucos são os precedentes, ocorrendo o mesmo com o crime de poluição 

sob qualquer forma, previsto no artigo 15 da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981 e 

com o delito previsto no artigo 21 do Decreto-lei nº 227, de 28 de fevereiro de 1976, 

com a redação dada pela Lei nº 7.805, de 18 de julho de 1989, que consiste na 

proibição de realização de trabalhos de extração de substâncias minerais, sem a 

competente permissão, concessão ou licença.528  

_____________ 
528 Observa VLADIMIR PASSOS FREITAS que após dez anos de vigência da Lei dos Agrotóxicos essa 
teve pouca aplicação. Afirma ter conhecimento de apenas dois julgamentos: o primeiro no Tribunal de 
Justiça de São Paulo (Tribunal de Justiça de São Paulo, Apelação Criminal nº 183.748-3, Eldorado 
Paulista, 1ª Câmara Criminal, Relator o Juiz Cardoso Perpétuo, julgado em 16 de outubro de 1996), no 
qual foi negado provimento ao recurso de apelação do réu e mantida a condenação pelo uso de 
agrotóxicos sem os devidos cuidados com a proteção da saúde humana e do meio ambiente e o 
segundo no Tribunal de Justiça do Paraná (Tribunal de Justiça do Paraná, Apelação Criminal nº 
62.201-3, São João do Ivaí, 1ª Câmara Criminal, Relator o Juiz Campos Marques, julgado em 11 de 
dezembro 1997), onde também foi mantida a condenação pela venda a terceiro do agrotóxico 
Nuvacron 400, faixa vermelha, sem que lhe fosse apresentado receituário agronômico. Em relação ao 
crime de poluição sob qualquer forma, previsto no artigo 15 da Lei nº 6.938/81 o autor afirma que os 
julgamentos conhecidos não atingem o modesto número de dez, dentre os quais destaca o julgamento 
do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que condenou o Prefeito Municipal do município de 
Salvador do Sul, que insistia em depositar lixo da cidade em área de preservação permanente (Tribunal 
de Justiça do Rio Grande do Sul, Processo nº 693.153.827, 4ª Câmara Criminal, Relator o 
Desembargador Vladimir Giacomuzzi, publicado no Diário de Justiça do Estado de 26 de novembro de 
1994) e o julgamento do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que condenou proprietário de um 
curtume às margens do rio Parnaíba-PI, que lançava todos os dejetos no rio (Tribunal Regional Federal 
da 1ª Região, Apelação Criminal nº 95.01.11586-0/PI, 3ª Turma, Relator o Desembargador Federal 
Tourinho Neto, publicado no Diário de Justiça de 18 de abril de 1996). Sobre o crime consistente na 
proibição de realização de trabalhos de extração de substâncias minerais, sem a devida permissão, 
concessão ou licença (artigo 21 do Decreto-lei nº 277/67), aponta o autor que o Tribunal Regional 
Federal da 1ª Região decidiu que “o exercício de atividade minerária (extração de ouro) sem licença da 
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Em uma tentativa de corrigir o que se poderia denominar de insuficiência de 

resultados da legislação ambiental, ou déficit da implementação do Direito 

(implementation of the law)529 e de alcançar a pretendida proteção ao meio ambiente, 

exteriorizada na Constituição de 1988, foi promulgada a Lei nº 9.605, de 12 de 

fevereiro de 1988, que entrou em vigor em 30 de março do mesmo ano. 

Quanto à implementação ou implantação do Direito (implementation of the 

law), essa expressão pode ser compreendida em dois conjuntos distintos: a) o 

primeiro, de submissão à lei (compliance), geralmente abrange as atividades de 

fiscalização e de monitoramento dos empreendimentos e tem por escopo verificar se a 

comunidade está cumprindo as medidas prescritas pela lei, como, por exemplo, se os 

padrões e os teores de poluição estão acima dos níveis admissíveis e se as licenças 

exigidas foram obtidas; b) o segundo, das sanções (enforcement), compreende todos 

os meios possíveis para compelir os transgressores da lei a cumprir o que estabelecem 

os estatutos legais, que pode ser tanto administrativo como judicial, abrangendo as 

sanções administrativas, civis e penais.530   

Sobre as razões para a existência do denominado déficit de implementação 

da norma legal, ROBERTO DOS SANTOS VIEIRA, reconhecendo a existência de forças 

que operam tanto a favor como em oposição aos seus objetivos, elenca os seguintes 

princípios gerais que se aplicam à questão da eficiência do Direito: a) a estrutura das 

leis, uma vez que as normas pormenorizadas são mais fáceis de se implantar do que 

as que se restringem aos níveis mais gerais, não definindo de forma clara quais os 

responsáveis pelas várias ações apregoadas pelo estatuto legal; b) a estrutura das 

_______________ 
autoridade administrativa competente (DNPM) configura crime, de acordo com a Lei 7.805, de 1989” 
(Tribunal Regional Federal da 1ª Região, Apelação Criminal nº 1995.01.03660/MG, Relator o 
Desembargador Federal Fernando Gonçalves, publicado no Diário de Justiça de 05 de junho de 1995, 
p. 34.536). (FREITAS, Vladimir Passos. A Constituição Federal e a efetividade das normas 
ambientais. São Paulo : Revista dos Tribunais, 2000, p. 203). 
529 VIEIRA, Roberto dos Santos. Aspectos gerais da implementação da lei ambiental no Brasil e nos 
Estados Unidos da América. In Revista de Direito Ambiental, nº 0, São Paulo : Revista dos Tribunais, 
1995, p. 113. 
530 VIEIRA, Roberto dos Santos. Aspectos gerais da implementação da lei ambiental no Brasil e nos 
Estados Unidos da América. In Revista de Direito Ambiental, nº 0. Op. cit., p. 114. 
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Instituições, à medida que a fragmentação, a escassez de pessoal e de equipamentos, e 

a falta de harmonia entre a estrutura e as tarefas atribuídas aos órgãos responsáveis 

pelo controle ambiental, dificultam a implementação da lei; c) a reação da sociedade, 

porquanto a oposição do setor empresarial, público ou privado, em razão dos custos 

com o controle da poluição e a redução dos lucros que essas ações podem acarretar, 

também não favorecem a implementação da legislação; d) o exercício da 

Democracia, já que quanto mais pluralísticas as sociedades, maior é a possibilidade 

de êxito na implementação da lei, a qual é materializada, em grande parte, por meio 

da atuação de grupos organizados de cidadãos, de instituições não-governamentais e 

de providências adotadas pelo público em geral, as quais podem contribuir para uma 

maior integração entre a administração, a política e a sociedade.531 

Assim, apesar da Lei de Crimes Ambientais ter avançado ao adotar 

mecanismos de moderna política criminal e a penalização de pessoas físicas e 

jurídicas, fortalecendo o trabalho dos órgãos ambientais, do Poder Judiciário e dos 

integrantes do Ministério Público Federal e Estadual, ainda enfrenta problemas, 

enquanto instrumento de proteção ambiental. 

No que diz respeito a apenação da pessoa jurídica, apesar de o legislador, na 

repressão aos crimes ambientais, ter trazido, com a Lei nº 9.605/98, importante 

inovação no campo da persecução penal, com a previsão das espécies de penas 

aplicadas às pessoas jurídicas (cuja inexistência servia no ordenamento jurídico 

brasileiro de motivo para a não incriminação da pessoa coletiva), esse estabeleceu 

tratamento incompleto à responsabilidade penal das pessoas jurídicas532, porquanto 

deveria ter ido um pouco mais além e particularizado, a fim de buscar dissipar 

eventuais alegações de nulidade, o procedimento a ser adotado nos processos 

_____________ 
531 Idem. Ibidem, p. 118. 
532 CAZETTA, Ubiratan. O dano ambiental e o processo penal. In Revista de Direito Ambiental, nº 15, 
ano 4, jul.-set., São Paulo : Revista dos Tribunais, 1999, p. 56.  
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envolvendo pessoas jurídicas como rés, medida que traria maior clareza e eficácia à 

Lei nº 9.605/98.533  

Quanto às penas aplicáveis às pessoas jurídicas, previstas nos artigos 21,22 e 

23, à exceção da proibição de contratar com o Poder Público ou dele obter benefícios 

(cuja duração máxima é de dez anos), a Lei Ambiental não informa quais os limites 

mínimos e máximos das penas existentes na lei, abstendo-se o legislador de definir os 

critérios para a escolha da pena cabível, entre as aplicáveis, já que, nos termos do 

artigo 21, as sanções podem ser aplicadas isolada, alternada ou cumulativamente, o 

que dificulta a aplicação da lei, deixando o seu intérprete sem parâmetros legais de 

aplicabilidade e limites temporais.534    

Aponta RICARDO CARNEIRO, sobre as dificuldades de implementação e de 

efetividade da legislação e política ambiental no Brasil, que todo “arcabouço jurídico-

institucional” padece de problemas crônicos de efetividade apesar de existir uma 

legislação abrangente, padrões de qualidade ambiental equiparáveis a alguns dos mais 

rigorosos países desenvolvidos, sanções penais e administrativas expressivas e órgãos 

ambientais legalmente dotados de atribuições para o exercício do poder de polícia.535. 

Segundo o autor, em geral, os resultados concretos em termos de melhoria 

da qualidade dos parâmetros relacionados ao meio ambiente são “excessivamente 

demorados, pouco significativos ou incompatíveis com o ritmo de agravamento dos 

problemas ambientais associados ao crescimento das necessidades econômicas da 

sociedade brasileira.” 536  Tal situação, que reproduz problemas que consternam 

diversos segmentos da administração pública, possui origem em diversos fatores, 

dentre os quais destacam-se a carência de informações e de planejamento, as 

limitações de natureza política e orçamentária, a falta de integração entre as políticas 

_____________ 
533 MARCHESAN, Ana Maria Moreira. Alguns aspectos sobre a lei dos crimes ambientais. In Revista 
de Direito Ambiental, nº 19, ano 5, jul.-set., São Paulo : Revista dos Tribunais, 2000, p. 70. 
534 FINK, Daniel Roberto; ALONSO JÚNIOR, Hamilton; DAWALIBI, Marcelo. Aspectos jurídicos 
do licenciamento ambiental. Rio de Janeiro : Forense, 2000, p. 120. 
535 CARNEIRO, Ricardo. Direito ambiental: uma abordagem econômica. Rio de Janeiro : Forense, 
2001, p. 134 –135. 
536 Idem Ibidem, p. 134 –135. 
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públicas, as deficiências regulatórias, os conflitos institucionais e os problemas 

decorrentes da ênfase da gestão ambiental no controle de fontes poluidoras 

isoladas.537  

Da mesma forma, exemplificando, SÉRGIO MEIRELES registra que, em 

conformidade com planilha consolidada de fiscalização do IBAMA, no ano de 2002 

foram lavrados, 20.076 (vinte mil e setenta e seis) autos de infração por danos 

ambientais, principalmente à flora e à fauna e, em menor escala, relativos à pesca 

ilegal, no valor de R$ 784,909 (setecentos e oitenta e quatro mil e novecentos e nove) 

milhões de reais, dos quais apenas foram pagos cerca de 10% (dez por cento) até o 

mês de outubro de 2003, dependendo o restante de decisão judicial dos recursos 

movidos pelos infratores. As ações percorrem por um longo trajeto, que passa pelas 

superintendências estaduais do IBAMA, chega à presidência do órgão, ao Ministério 

do Meio Ambiente, ao Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA e às 

Varas Federais de domicílio da área ajuizada. 538 

Como prováveis causas dos problemas ou das deficiências regulatórias do 

quadro legal de proteção ao meio ambiente é possível apontar: a) a cultura federativa 

incipiente, que no sistema federativo brasileiro, dá margem a conflitos de atribuições 

e invasão de competência entre os entes da Federação; b) a ausência de amparo legal 

ou constitucional dos atos administrativos normativos, que editados sem observância 

ao princípio da reserva legal, dão  ensejo a recursos administrativos ou 

questionamentos judiciais; c) a falta ou lentidão no processo de regulamentação dos 

diplomas legais mais significativos, que embora editados, não recebem a 

regulamentação que se faz necessária à efetiva aplicação da tutela ambiental539 e d) a 

_____________ 
537 CARNEIRO, Ricardo. Direito ambiental: uma abordagem econômica. Rio de Janeiro : Forense, 
2001, p. 134 –135. 
538  MEIRELES, Sérgio. Crimes ambientais: os ganhos dos acordos judiciais. Disponível em: 
<http://www2.uol.com.br/ecologia/pesquisa-public/ecologia/ecologia_92_destaque.htm>. Acesso em: 
06 de outubro de 2003.   
539 Como exemplo, temos a Lei dos Crimes Ambientais, Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que 
somente foi regulamentada em setembro de 1999. 
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importação de normas e padrões de qualidade vigentes nos países desenvolvidos, 

que, copiados de outros países, não são adaptados para a realidade brasileira. 540 

Reconhecendo a deficiência das normas de proteção ao meio ambiente 

ANDREAS KRELL destaca a necessidade de uma reflexão pragmática que ultrapasse o 

estudo dos textos legais e de um exame dos fenômenos jurídicos, políticos e 

socioeconômicos que condicionam a viabilidade e utilidade social das normas 

ambientais.541  

 

 

2.3. Fatores excludentes de responsabilidade 

 

Na responsabilização criminal pela prática de um delito, a lei penal 

brasileira542 privilegia a denominada teoria da equivalência das condições ou dos 

antecedentes causais543 ou, ainda, da conditio sine qua non (artigo 13 do Código 

_____________ 
540 CARNEIRO, Ricardo. Direito ambiental: uma abordagem econômica. Rio de Janeiro : Forense, 
2001, p. 139-140. 
541 ANDREAS KRELL afirma que a maior dificuldade reside na falta de aplicação das normas ambientais, 
o que pode dar a impressão de que as leis de proteção ambiental servem menos para se executar 
(função normativa) e mais para letitimar o sistema político, que, por meio de sua promulgação, “finge 
a capacidade e vontade de resolver os problemas (função simbólica ou álibi)” (KRELL. Andreas J. 
Discricionariedade Administrativa e proteção ambiental: o controle dos conceitos jurídicos 
indeterminados e a competência dos órgãos ambientais: um estudo comparativo. Porto Alegre : 
Livraria do Advogado, 2004, p 89-92). 
542 O artigo 13 do Código Penal dispõe que “o resultado, de que depende a existência do crime, 
somente é imputável a quem lhe deu causa”, considerando-se causa “a ação ou omissão sem a qual o 
resultado não teria ocorrido”. 
543 Menciona REINHART MAURACH que a “teoria de la condición” ou “de la equivalência”, fundada por 
GLASER (para o direito austríaco), “introducida a la práxis del Tribunal Imperial, se destaca por una 
claridad meridiana en el planteamiento de los problemas y em el resultado”. A causa do resultado é 
investigada “exclusivamente desde éste hacia atrás. A “causa del resulatado es cada condición que no 
pueda ser eliminada mentalmente (mediante un ‘procedimiento hipotético de eliminación’) sin que 
com ella desaparezca simultaneamente el resultado em su configuración concreta; teoria de la conditio 
sine qua non, la cual, asimismo, incluye aquellos acontecimientos causales atípicos contrários a la 
regla y que dejan espacios libres, es decir, un non liquet, para los casos limites”. (MAURACH, 
Reinhart. Derecho penal. Parte general. Teoría del derecho penal y estructura del hecho punible. 
Buenos Aires : Astrea, 1994, p. 310).    
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Penal) a qual, regula a relação de causalidade e limita544 o campo da responsabilidade 

penal, afirmando a equivalência de todos os antecedentes indispensáveis ao 

surgimento do resultado concreto, qualquer que tenha sido a sua categoria ou grau de 

contribuição para o evento, sem diferenciar causa, condição ou ocasião, já que “tudo 

o que concorrer para o resultado é causa dele”.545 

Pela postura adotada pelo legislador (artigo 13 do Código Penal), em 

princípio, não há crime sem a relação de causalidade entre a conduta e o resultado.  

O caput do artigo 13 do Código Penal estabelece a relação ou o nexo de 

causalidade e o seu § 1º limita a extensão da regra da equivalência dos antecedentes 

causais, excluindo o nexo de causalidade quando uma causa fora do desdobramento 

normal e original, por si só, produz o resultado, a saber:    
“Art. 13. O resultado, de que depende a existência do crime, 

somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se 

causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria 

ocorrido.  

§ 1º. A superveniência de causa relativamente independente 

exclui a imputação quando, por si só, produziu o resultado; 

os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os 

praticou. 

§ 2º. A omissão é penalmente relevante quando o omitente 

devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir 

incumbe a quem: 

a) tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou 

vigilância; 

b) de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o 

resultado; 

_____________ 
544 BETTIOL afirma, nos crimes cujo fato se decompõe nos elementos da ação e do evento, que “deve 
subsistir entre estes dois termos uma relação de causalidade”. Nos crimes comissivos mediante 
omissão, em relação ao valor causal da omissão, menciona que a causalidade explica-se “apenas sob o 
plano normativo” (BETTIOL, Giuseppe. Direito Penal. Trad. e notas de Paulo José da Costa Júnior e 
Alberto Silva Franco. Vol. I. São Paulo : Revista dos Tribunais, 1966, p. 290 e 316).   
545  FRAGOSO, Heleno Cláudio. Lições de Direito Penal. Parte Geral.  15ª ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 1994, p. 164-168. 
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c) com seu comportamento anterior, criou o risco da 

ocorrência do resultado.” 

Assim, se determinada atividade concorrer ou contribuir, ainda que como 

simples auxiliar para a verificação da lesão ou para a obtenção do resultado 

criminoso, não deixa de ser causa do resultado, à medida que cria condição do 

acontecimento delituoso, sendo seu causador, presente a relação ou o nexo de 

causalidade. 

No entanto, para que a condição possa ser considerada causa, apesar do 

Código Penal vigente acolher a teoria da equivalência causal, exige-se um quid a 

mais: a adequação da condição. Em outras palavras, a causa é condição adequada, 

isto é, idônea, possível e não excepcional.546  

Na configuração dos crimes praticados pelas pessoas jurídicas, para se 

estabelecer a responsabilidade criminal, assim como se procede na valoração das 

ações ou omissões das pessoas físicas, excluem-se as condutas perigosas que não 

oferecem qualquer relevância ao direito penal, utilizando-se, para tanto, do  processo 

hipotético de eliminação elaborado pelo professor sueco THYRÉN547, para se saber se 

uma condição é causa do resultado, por conseguinte, o sendo, todo o antecedente que 

não puder ser suprimido sem que se altere o resultado considerado como causa. 

O professor TYRÉN, em trabalho escrito em 1894, apresentou uma fórmula, 

que se traduz numa abordagem empírica, para identificar se determinado antecedente 

é causa, segundo a teoria da equivalência (que considera o acontecimento concreto, 

nas circunstâncias em que efetivamente ocorreu). É o denominado processo 

hipotético de eliminação, segundo o qual causa é todo antecedente que não pode ser 

suprimido in mente, sem afetar o resultado.548  

_____________ 
546 COSTA JÚNIOR, Paulo José da. Nexo causal. 2ª ed. São Paulo : Malheiros, 1996, p. 106. 
547  FRAGOSO, Heleno Cláudio. Lições de Direito Penal. Parte Geral.  15ª ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 1994, p. 165.  
548 Por exemplo, se o agente fere a vítima levemente, obrigando-a a alterar de rumo, a fim de procurar 
uma farmácia, vindo ela a morrer de um desastre que ocorre no novo caminho, não há dúvida de que o 
agente é causa da morte, pois, se hipoteticamente suprimíssemos o ferimento, o resultado não teria 
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Observa HELENO CLÁUDIO FRAGOSO, contudo, que a enorme extensão do 

conceito de causa, pela adoção da teoria da equivalência 549  - que pode levar a 

conclusão de que a própria fabricação de uma arma é causa do homicídio com ela 

perpetrado -, faz com que os partidários da teoria afirmem que ela é limitada pela 

culpabilidade, assim, não se devendo punir alguém “apenas porque causou, mas 

porque o fez culpavelmente”, sendo possível, “mesmo para os casos de 

responsabilidade objetiva, que permanecem em muitas legislações, estabelecer limites 

à teoria, através do rompimento do nexo causal”.550   

Logo, exclui-se o nexo causal, se a causa é totalmente independente para 

produzir o resultado lesivo, não tendo qualquer ligação com a conduta ou com a 

atividade da pessoa jurídica.551 

A questão é relevante, principalmente no que diz respeito às lesões ao meio 

ambiente, em situações de perigo, onde é difícil a prova da existência de um nexo 

causal entre ação e resultado, quando se observa a existência de resultados que não 

podem ser corporificados, convertedo-se em conceitos normativos e abstratos. Por 

vezes, praticamente não existindo o nexo causal, que se converte em critério de 

probabilidade, fundamentado no que dispõem as ciências naturais.552  

Portanto, ocorrendo uma lesão ao meio ambiente e ante a dificuladade da 

prova da existência de um nexo causal entre ação e resultado, ao juiz caberá, com 

critério e de maneira lógica, valorar se a conduta ou atividade é idônea para criar um 

_______________ 
ocorrido. (FRAGOSO, Heleno Cláudio. Lições de Direito Penal. Parte Geral. 15ª ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 1994, p. 165). 
549 Adverte BETTIOL, quanto a teoria da equivalência das condições, que “o que há de particularmente 
negativo nesta teoria é a introdução de um critério lógico bastante vasto que não pode servir ao direito 
penal, porquanto de causa em causa se remonta logicamente ao infinito e se inclui no conceito de causa  
uma série de precedentes que sob o aspecto teleológico são inúteis e devem, portanto, ser eliminados 
do próprio conceito.” Assim, afirma que “dever-se-á evitar uma ‘exasperação’ da causalidade, que a 
teoria da conditio sine qua non traz em si, inevitavelmente”.  (BETTIOL, Giuseppe. Direito Penal. 
Trad. e notas de Paulo José da Costa Júnior e Alberto Silva Franco. Vol. I. São Paulo : Revista dos 
Tribunais, 1966, p. 297). 
550 FRAGOSO, Heleno Cláudio. Lições de Direito Penal. Parte Geral.  Op. cit., p. 165. 
551 Apenas a causa absolutamente independente, ou seja, aquela sem qualquer vínculo com a ação ou 
atividade, exclui a imputação. 
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risco grave de violação ao bem tutelado, excluídas as meras condutas perigosas que 

não oferecem relevância ao direito penal.553  

A relação de causalidade (de que cuida o artigo 13 e seus parágrafos, do 

Código Penal) merece encontrar limitações para não coduzir a situações aberrantes 

com a realidade, devendo o juiz, a quem cabe exprimir o juízo de reprovação, avaliar 

a gravidade e a seriedade da situação histórica na qual a pessoa age, dentro do espírito 

do sistema penal, globalmente considerado, o qual não prescinde de um vínculo com 

a realidade histórica na qual a pessoa age.554  

Essas dificuldades de valoração de conduta, segundo FAUSTO MARTIN 

SANCTIS “persistem também nas ações ou omissões das pessoas físicas”, motivo pelo 

qual “o estabelecimento da responsabilidade criminal das pessoas jurídicas não as 

agravará”, uma vez que “em nada alterará a questão do nexo de causalidade nos 

crimes em que o resultado constitui a criação de um perigo”.555 

Na área penalística, o caso fortuito, a força maior são conceitos negativos, 

delimitadores da responsabilidade, afastando a culpabilidade (punibilidade) do fato, 

uma vez que não existe nexo de causalidade, considerando-se que: a) na força maior, 

a pessoa responsável não tem a possibilidade de evitar o resultado danoso ainda que 

previsível; e b) no caso fortuito, embora evitável o resultado, falta à pessoa 

responsável a previsibilidade, mínimo exigível para a configuração da culpa 

inconsciente.556   

A respeito do caso fortuito e da força maior, FRANCISCO DE ASSIS TOLEDO 

esclarece ser esse o mesmo ensinamento desenvolvido pelo direito canônico, com a 

única diferença de que, nele, não se diferenciava o casus da força maior, fazendo-se a 

_______________ 
552 SANCTIS, Fausto Martin de. Responsabilidade penal da pessoa jurídica. São Paulo : Saraiva, 
1999, p. 93. 
553 Idem. Ibidem, p. 93. 
554 Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 2.492-RS, 5ª Turma, Relator o Ministro Assis 
Toledo, publicado no Diário de Justiça de 06 de agosto de 1990, p. 7.347, RSTJ 15/377. 
555 SANCTIS, Fausto Martin de. Responsabilidade penal da pessoa jurídica. Op. cit., p. 94. 
556 TOLEDO, Francisco de Assis. Princípios básicos de direito penal. 4ª ed. São Paulo : Saraiva, 1991, 
p. 339-340. 
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absorção da segunda pelo primeiro: casus fortuitus qui praevideri vel praevisto 

ocurrit nequit, a qualibet imputabilitate eximit”.557  

Conforme ensina FRANCISCO DE ASSIS TOLEDO, para a realização da justiça 

criminal, o meio mais seguro para a constatação da culpabilidade da pessoa pelo fato 

ilícito que lhe é imputado é o duplo procedimento pelo qual, ao tempo em que se 

pesquisam os pressupostos e elementos da culpabilidade 558 , vai-se conferindo o 

resultado obtido mediante a verificação da possível ocorrência de alguma das 

denominadas causas de exclusão da culpabilidade. 559 

No que diz respeito à intervenção de terceiros que contribua para a 

ocorrência do fato lesivo, como causa absolutamente independente, sem qualquer 

vínculo com a ação ou atividade da pessoa, ao que parece, também estaria entre as 

causas de exclusão da culpabilidade.560  

No campo das excludentes de culpabilidade, registre-se que os autores que 

tratam do tema não têm apresentado um quadro uniforme a respeito do elenco e até 

mesmo da terminologia adequada (causas de exclusão da culpabilidade, dirimentes, 

_____________ 
557  “Comentando esse cânon [Cân. 2.203], esclarece P. Pellé que, na primeira hipótese 
(impossibilidade de previsão), ocorre ignorância invencível (defectus cognitionis); na segunda 
(previsão, sem o mínimo ensejo de evitabilidade), existe uma impossibilidade física ou moral (defectus 
libertatis)” (TOLEDO, Francisco de Assis. Princípios básicos de direito penal. 4ª ed. São Paulo : 
Saraiva, 1991, p. 340).   
558 A culpabilidade, na doutrina brasileira, encontra-se estruturada em três elementos ou requisitos de 
ordem puramente normativa, a saber: a imputabilidade (capacidade que a pessoa possui de entender e 
querer o comportamento delituoso); a possibilidade de conhecer a ilicitude (consciência que a pessoa 
deve ter de que atua contrariamente ao ordenamento jurídico) e a exigibilidade de comportamento 
conforme o ordenamento jurídico (poder-dever que possui a pessoa de adotar uma conduta em 
conformidade com o ordenamento jurídico). (TEOTÔNIO, Luís Augusto Freire. Culpabilidade: 
concepções e modernas tendências internacionais e nacionais. Campinas : Minelli, 2002, p. 79-86). 
559 TOLEDO, Francisco de Assis. Princípios básicos de direito penal. Op. cit., p. 310. 
560 Em relação às excludentes de culpabilidade, FAUSTO MARTIN DE SANCTIS observa que é possível a 
pessoa jurídica alegar o erro de tipo ou de proibição (desconhecimento inescusável da lei e acretidar 
autorizada a alienar mercadorias recebidas por engano), em razão da não existência da possibilidade do 
conhecimento do ilícito, assim como a coação moral irresistível (pessoa ameaça explodir a empresa 
caso esta não entregue bem recebido em alienação fiduciária), pela inexibilidade de conduta diversa. 
(SANCTIS, Fausto Martin de. Responsabilidade penal da pessoa jurídica. São Paulo : Saraiva, 1999, 
p. 103). 
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causas de isenção de pena, ou de exclusão da punibilidade, causas de inculpabilidade 

etc).561  

Numa tentativa de sistematização da matéria, FRANCISCO DE ASSIS TOLEDO 

agrupou as causas de exlcusão da culpabilidade em dois grupos: a) causas que 

afastam a censurabilidade, negando, a priori, a existência de um agente culpável 

(qualquer obstáculo à afirmação da imputabilidade do agente); e b) causas que 

afastam a censurabilidade do fato porque anulam um dos elementos essenciais da 

própria culpabilidade.562    

  

    

2.3.1. Caso fortuito 

  

O caso fortuito relaciona-se com uma ação humana a qual, por azar, vem a 

produzir efeitos imprevisíveis, mas relacionados, por meio de um vínculo direto de 

causalidade à ação que os produziu, podendo ser considerado como causa 

interveniente excludente do nexo causal entre a ação e o evento.     

 

_____________ 
561 TOLEDO, Francisco de Assis. Princípios básicos de direito penal. 4ª ed. São Paulo : Saraiva, 1991, 
p. 311. 
562 Para FRANCISCO DE ASSIS TOLEDO pertencem ao primeiro grupo: “a) retardamento e enfermidade 
mental; b) embriaguez completa por vício em álcool, substância entorpecente ou que provoque 
dependência; c) menoridade.” Ensina o autor, que “embora seja inegável que essas causas operem em 
momento anterior ao do surgimeto dos elementos da culpabilidade, razão pela qual denominam-se 
também causas excludentes da imputabilidade, podem elas, segundo entendemos, ser consideradas 
espécie do gênero ‘causas de exlcusão da culpabilidade’, dentro de uma concepção teleológica, pois, 
em última análise, qualquer obstáculo à afirmação da imputabilidade do agente só tem sentido para o 
direito penal à medida que possa excluir, por via de conseqüência, a culpabilidade”. Acrescenta que 
“tanto é assim que a inimputabilidade do agente afasta a culpabilidade sem atingir o injusto típico, o 
ilícito penal, que, em certas circunstâncias, continua a produzir efeitos jurídico-penais (medidas de 
segurança, medidas de proteção ou internamento etc). Em razão disto, tais causas devem ser 
pesquisadas em primeiro lugar. Ao segundo grupo pertencem aquelas situações incompatíveis com a 
existência de algum dos elementos essenciais da culpabilidade, quais sejam: “a) inexigibilidade, nas 
circunstâncias, de outra conduta; b) estado de necessidade exculpante; c) embriaguez completa por 
caso fortuito ou força maior; d) coação moral irresistível; e) obediência hierárquica; f) erro de 
proibição inevitável; g) descriminantes putativas, quando traduzirem erro de proibição inevitável; h) o 
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2.3.2. Força maior 

 

A força maior, de forma diversa do fortuito, desfigura de tal forma a ação 

humana ou a atividade pela qual opera, que essa se transforma em mero veículo 

ocasional, não definidas como um comportamento voluntário relevante para o direito 

penal.  

A causa do resultado, o agente mediato, a vis compulsiva é uma força da 

natureza ou um acontecimento não provocado pelo agente imediato, que exclui, em 

relação ao causador direto do evento, a própria conduta, por conseguinte não havendo 

que se falar em nexo causal.563     

 

2.3.3. Intervenção de terceiros 

  

Se se puder reconhecer a conduta de terceiro imediatamente como decidida 

no sentido da prática de um crime, como causa absolutamente independente, sem 

qualquer vínculo ou relação de causalidade com a ação ou atividade da pessoa, ao que 

parece, essa também estaria entre as causas de exclusão da culpabilidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________ 
excesso exculpante de legítima defesa; h) o caso fortuito.” (TOLEDO, Francisco de Assis. Princípios 
básicos de direito penal. Op. cit., p. 311-312). 
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TÍTULO II 

 

 

A CULPABILIDADE DA PESSOA JURÍDICA POR DANOS AO MEIO 

AMBIENTE 

 

 

CAPÍTULO III – RESPONSABILIDADE PENAL DA PESSOA JURÍDICA 

 
3.1. Origens históricas. 3.2. Teorias sobre a natureza jurídica 

das pessoas jurídicas. 3.3. A responsabilidade penal da 

pessoa jurídica no direito francês, inglês, norte-americano e 

português. 3.4. Argumentos no debate da responsabilidade 

penal da pessoa jurídica.      3.4.1. Critérios para o 

reconhecimento da responsabilidade. 3.4.2. Argumentos 

favoráveis à responsabilização penal. 3.4.3. Argumentos 

contrários à responsabilização penal. 3.5. Crítica aos 

argumentos contrários à responsabilização. 3.6. A 

responsabilidade penal das pessoas jurídicas de direito 

público. 

 

 

3.1. Origens históricas 

 

No direito penal, é polêmica a tese da responsabilidade da pessoa jurídica 

como sujeito ativo da infração penal.  

O debate sobre o tema, no entanto, não é recente. Já as antigas civilizações, 

oscilando entre tendências individualistas e coletivistas, num movimento pendular, 

ora adotavam a sanção coletiva, ora a recusavam.  

_______________ 
563 FRANCISO DE ASSIS TOLEDO considera o caso fortuito como causa excludente da culpabilidade e 
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Nesse período de rotatividade cíclica, destacam-se duas fases, uma anterior e 

outra posterior ao século XVIII. As sanções coletivas predominaram da Idade Antiga 

à Idade Média, com penas impostas às tribos, comunas, cidades, vilas e famílias. Com 

a Revolução Francesa e o advento do liberalismo, surgido com o pensamento 

iluminista e, ainda, com a perda do poderio que as pessoas coletivas tinham durante a 

Idade Média, não mais representando uma ameaça à soberania do Estado como na 

época do absolutismo, refutaram-se as sanções coletivas, as quais poderiam pôr em 

risco as liberdades individuais. 564 

Como exemplo da criminalização das coletividades na antigüidade, na 

Babilônia, temos o Código de Hammurabi (século XXIII  a. C.), que nos seus §§ 23 e 

24, para a prática de roubo, previa que, quando preso o roubador, o governante local 

ou a própria cidade deveria indenizar a vítima do crime. No caso de falecimento em 

roubo, caberia à cidade ou o seu governador pagar uma importância em ouro aos 

familiares da vítima. Na Coréia, que sofreu grande influência do direito chinês, o 

“Código Ming” de 1397, reformado em 1585, dispunha sobre a responsabilidade 

penal da família do delinqüente, só excluindo da punição aquele parente que não 

tivesse vida em comum com o criminoso. Imbuído de influência religiosa, na Índia, o 

Código de Manu determinava que a punição não atingia só o criminoso, mas também 

aquele que consumiu o alimento preparado pelo homicida. No direito Hebreu, a 

Bíblia narra que o delito originário de Adão e Eva (Gênesis, Capítulo 3, versículos 

16-24), como conseqüência, fez surgir o primeiro castigo coletivo que se estendeu a 

toda humanidade. Outras punições coletivas seriam o dilúvio (Gênesis, capítulo 6, 

_______________ 
entende que a força maior exclui a própria ação humana. (Idem. Ibidem, p. 341). 
564  A respeito, destaca SÉRGIO SALOMÃO SHECAIRA que não só os princípios individualistas e 
anticorporativos do movimento revolucionário fizeram com que a responsabilidade criminal das 
pessoas coletivas não mais se sustentasse, mas, sim, a verdadeira causa fundamental de tal mudança, 
reportando as palavras de JOÃO CASTRO E SOUZA, “encontrou-se antes no fato de ter desaparecido a 
necessidade de punir as pessoas coletivas, pelo simples motivo de elas terem perdido o poderio que 
tinham obtido durante a Idade Média. Com efeito, na época do absolutismo, o Estado sentiu a 
necessidade de aplicar sanções adequadas a essas coletividades, que cresciam dentro de si, ameaçando 
sua soberania”. (SHECAIRA, Sérgio Salomão. Responsabilidade Penal da Pessoa Jurídica. De 
acordo com a Lei 9.605/98. São Paulo : Revista dos Tribunais, 1998, p. 23-24).  
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versículos 5-7) e a destruição de Sodoma e Gomorra, atingindo toda localidade em 

que se praticaram os delitos (Gênesis, capítulo 19, versículo 24 e Deuteronômio, 

capítulo 29, versículo 23). Na Grécia, os traidores e tiranos eram executados e, com 

eles, toda a família. Nas cidades, havia organizações coletivas (tiasos), uma forma de 

agrupamento social e religioso, e não econômico, semelhante aos sindicatos, que 

eram punidos corporativamente pelos seus delitos. 565 Em Roma, por possuírem as 

pessoas coletivas natureza fictícia, não sendo distintas das pessoas que as 

compunham, o pensamento da época chegou a ser reproduzido pelo brocardo societas 

delinquere non potest - vedando a responsabilidade penal da pessoa coletiva. No 

entanto, essa posição teria sido mitigada, segundo sustentam alguns doutrinadores566, 

entre eles, AQUILES MESTRE ROBERT VALEUR, com base no texto de Ulpiano D. 

4,2,9,3, o qual permitia que a ação penal quod metus causa fosse dirigida contra uma 

universitas, e a punição dos colégios de decuriões por fatos dolosos (D. 4,3,15,1). 567 

Tal posição teria sido mitigada, conforme observa CLÁUDIO BRANDÃO, porque o 

direito romano perdurou aproximadamente dez séculos e, assim, foi produto de uma 

evolução milenar.568 No direito canônico, não obstante tenha havido reações contra a 

responsabilidade penal da pessoa coletiva, tese essa defendida por JOÃO TEUTONICUS, 

e principalmente por SINIBALDO DEI FIESCHI (que mais tarde, tornou-se Papa, ficando 

conhecido como Inocêncio IV), admitiu-se a responsabilidade penal da coletividade 

_______________ 
 
565 SÉRGIO SALOMÃO SCHECAIRA anota que a história do direito penal grego pode-se dividir em duas 
fases, uma coletivista e outra marcada pelo individualismo. (Idem. Ibidem, p. 28-29). 
566  MARTÍN, Luis Gracia. La cuestion de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. In 
Responsabilidade penal da pessoa jurídica. São Paulo : Revista dos Tribunais, 2001, p. 51. 
567 “Com efeito, apesar de considerar os entes coletivos como sujeitos abstratos, incapazes de agir por 
si mesmos, o direito romano elaborou alguns textos que permitiram estabelecer a responsabilidade 
penal das pessoas jurídicas. Alguns deles admitiram diretamente a responsabilidade penal das pessoas 
jurídicas, outros a refutaram e um terceiro grupo deixou dúvidas quanto à sua admissão. Os textos que 
possibilitavam a responsabilização criminal dos grupamentos entendiam como sendo atos da sociedade 
aqueles cometidos pela maioria de seus membros. Era possível, por exemplo, responsabilizar o 
municipium ou a curia, entendendo-se por aquele a personificação da assembléia dos cidadãos.” 
(SANCTIS, Fausto Martin de. Responsabilidade penal da pessoa jurídica. São Paulo : Saraiva, 1999, 
p. 26).  
568 BRANDÃO, Cláudio. Introdução ao Direito Penal. Rio de Janeiro : Forense, 2002, p. 18-19. 
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(com a previsão de penas para os conventos, claustros, congregações, cidades, 

comunas etc.). Na França, em 1331, a cidade de Toulouse, condenada pelo 

Parlamento de Paris, perdeu o seu direito de corpo e comunidade, tendo seu 

patrimônio confiscado, ocorrendo o mesmo com Bordeaux em 1558 e Montpellier, 

em 1739. Na América do Sul, antes do descobrimento, os povos indígenas, com a 

teoria da participação coletiva, chegaram a adotar a responsabilidade coletiva, 

semelhantes ao direito penal incaico, araucano e dos índios venezuelanos.   

Assim, verifica-se que as legislações mais antigas, quase todas, tinham 

formas de responsabilização coletivas, passando a pena da pessoa do condenado para 

atingir a sua família, coletividade, vizinhos, ou toda a comunidade. Essa possibilidade 

dependia do grau de desenvolvimento, e de relação social dos indivíduos, que 

permitisse presumir que o indivíduo obrigado (não o autor do crime, mas o 

delinqüente em potencial) receberia como um mal a execução da sanção. 

Com a Revolução Francesa, consagrado o pensamento iluminista, como já 

mencionado, a responsabilidade passa a ser individual. Na luta empreendida pela 

burguesia contra o absolutismo monárquico, o iluminismo produziu argumentos 

ideológicos que motivaram transformações profundas na sociedade e no campo 

jurídico.569 

Na base do iluminismo encontra-se a noção de que a razão é que deve guiar 

a sociedade e não os costumes fundados em tradições, muitas vezes até de cunho 

sobrenatural. Segundo as teses iluministas, que constituíram máxima expressão no 

nível filosófico-político da luta empreendida pela burguesia contra o absolutismo 

monárquico, os privilégios dos chamados primeiro e segundo estados na França 

absolutista não seriam condizentes com uma concepção racional da organização da 

sociedade.570  

_____________ 
569 FREITAS, Ricardo de Brito A. P. Razão e Sensibilidade. São Paulo : Juarez de Oliveira, 2001, p. 
63. 
570 Idem. Ibidem, p. 63.  
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BECCARIA, influenciado pelas ideologias iluministas 571 , concebeu a 

sociedade sob uma ótica individualista e combateu certas características do direito 

penal absolutista, tais como o processo de natureza inquisitiva, o excessivo rigor das 

penas e da maneira de executá-las, a falta de independência e imparcialidade no 

judiciário. Seguindo a tendência iluminista, BECCARIA aderiu à teoria do contrato 

social572 e passou a admitir a existência de limites impostos ao Estado no que diz 

respeito ao poder de punir os indivíduos. Assim, a punição imposta ao indivíduo, que 

excede os limites necessários à sua autodefesa e à preservação dos direitos 

individuais, consiste em abuso de poder e em violência praticada pelo Estado, contra 

o exercício dos direitos humanos.573  

Sob a inspiração do iluminismo e do humanitarismo, BECCARIA sistematiza, 

embora de maneira incipiente, a responsabilidade penal do indivíduo.574   

Essa tendência, entretanto, desde o término da Primeira Guerra Mundial, foi 

enfraquecida por uma postura intervencionista do Estado, que cuida da produção e 

distribuição de serviços, e pela posição de destaque assumida pelas empresas que, 

com poderio resultante da formação de grandes oligopólios, tornaram-se grandes 

violadoras das determinações estatais.  

Em nosso século, em razão de uma forte tendência padronizadora em 

decorrência da globalização econômica, a comunidade jurídica internacional vem 

apresentando pensamento jurídico convergente para a admissibilidade da 

_____________ 
571 CLÁUDIO BRANDÃO destaca que BECCARIA sofreu uma influência expressiva da filosofia francesa, 
sobretudo de MONTESQUIEU e HELVETIUS. Para o autor, a obra de BECCARIA condena o uso arbitrário 
do jus puniendi por parte dos detentores do poder político. Três são os princípios basilares: a 
legalidade dos crimes e das penas, a separação de poderes e a utilidade do castigo. O princípio da 
legalidade fundamenta e é pressuposto de todos os princípios (BRANDÃO, Cláudio. Introdução ao 
Direito Penal. Rio de Janeiro : Forense, 2002, p. 30-31). 
572 “Encontrar uma forma de associação que defenda e proteja com toda a força comum a pessoa e os 
bens de cada associado, e pela qual cada um, unindo-se a todos, só obedeça, contudo, a si mesmo e 
permaneça tão livre quanto antes. Este é o problema fundamental cuja solução é fornecida pelo 
contrato social” (ROUSSEAU, J. J. O contrato social. Trad. Antônio de Pádua Danesi e rev. Edison 
Darci Heldt.  São Paulo : Martin Fontes, 1999, p. 20-21). 
573 FREITAS, Ricardo de Brito A. P. Razão e Sensibilidade. São Paulo : Juarez de Oliveira, 2001, p. 
73-74.  
574 BECCARIA, Cesare. Dos delitos e das penas. São Paulo : Atena, 1962, p. 49-52. 
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responsabilidade da pessoa jurídica, principalmente no tocante aos delitos contra o 

ambiente e contra a economia popular, o que não pode ficar ignorado pelo direito 

penal. 575 

Atualmente, observam-se três sistemas: (a) o seguido pelos países do 

Common Law, com adesão de países do Civil Law, que reconhece plenamente a 

responsabilidade penal das pessoas jurídicas; (b) o adotado pelos países da Europa 

continental que refutam frontalmente a responsabilidade penal coletiva e (c) o 

dominante na Alemanha, e em outros países, que adota uma posição intermediária, 

_____________ 
575 “O primeiro Congresso promovido pela Associação Internacional de Direito Penal, em Bruxelas, no 
ano de 1926, fala em responsabilidade penal dos Estados por violações de normas internacionais e 
submissão deles a penas e medidas de segurança. Mas somente no segundo Congresso, realizado em 
Bucareste em 1929, é que, de forma mais enfática, o assunto é abordado (...) Mais tarde, o Acordo de 
Londres, de 8 de agosto de 1945, que criou um Tribunal Militar Internacional para julgar os crimes 
cometidos durante a Segunda Guerra Mundial, reconhece a personalidade jurídica de determinados 
grupos no campo repressivo internacional. Os arts. 9 e 10 consagraram como conduta criminosa a 
própria existência de determinadas associações e a vinculação a elas de pessoas físicas. No Tribunal de 
Nuremberg, por exemplo, três organizações foram explicitamente declaradas como criminosas: A 
Gestapo, a S.S. e o Corpo de Líderes do Partido Nazista (...) Alguns anos mais tarde, no VI Congresso 
Internacional de Direito Penal de Roma, em 1953, uma das conclusões quanto à criminalidade 
econômica é que ‘ a repressão a estas infrações requer uma certa extensão da noção de autor e das 
formas de participação, bem como a faculdade de aplicar sanções penais às pessoas jurídicas’. Quatro 
anos mais tarde, no VII Congresso realizado em Atenas e seguindo a opinião dos Professores PAUL 
CORNIL, JEAN GRAVEN E VAN BEMMELEN, firmou-se que ficaria a cargo de cada país a fixação da 
responsabilidade da pessoa jurídica, estabelecendo-se, nesta hipótese, a pena de multa. (...) O Conselho 
da Europa, sensível a esses indicativos, adotou em sua reunião do Comitê de Ministros, realizada em 
28 de setembro de 1977, para discussão de questões relativas à proteção do meio ambiente, uma 
Resolução (77-28) recomendando aos Estados-membros o ‘reexame dos princípios da responsabilidade 
penal com o fim, particularmente, de admitir a introdução da responsabilidade penal para as 
corporações públicas ou privadas’ (...) importante para o estudo do tema foi o Congresso sobre 
Responsabilidade Penal das pessoas jurídicas em Direito Comunitário que teve lugar em Messina, de 
30 de abril a 5 de maio de 1979. O documento final desse encontro foi taxativo em recomendar a 
responsabilização das pessoas jurídicas, especialmente se a infração penal violar dispositivo de um 
Estado-membro da Comunidade Econômica Européia (conforme itens 1 e 2 ) (...) a própria 
organização das Nações Unidas em seu VI Congresso para Prevenção do Delito e Tratamento do 
Delinqüente, reunido em Nova York entre 9 e 13 de julho de 1979, quando analisa o tema do delito e 
do abuso de poder, recomenda o estabelecimento do princípio da responsabilidade penal das 
sociedades. (...) Mais recentemente, quando da realização do XV Congresso Internacional de Direito 
Penal, realizado no mês de setembro de 1994, no Rio de Janeiro, a comunidade jurídica internacional 
aprovou, por ampla maioria de votos, algumas recomendações concernentes aos delitos cometidos 
contra o meio ambiente (...) ‘III – Responsabilidade criminal das empresas pelos delitos contra o meio 
ambiente. A conduta que suscita a imposição de sanções penais pode proceder de entidades jurídicas e 
públicas, bem como de pessoas físicas’ (...)” (SHECAIRA, Sérgio Salomão. Responsabilidade Penal 
da Pessoa Jurídica. De acordo com a Lei 9.605/98. São Paulo : Revista dos Tribunais, 1998, p. 42-46).    
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admitindo sanções pela via do direito penal administrativo, ou contravenção à ordem, 

às pessoas jurídicas, punindo as infrações econômicas com uma multa administrativa 

(Geldbusse) e não como uma multa penal (Geldstrafe), sob um enfoque mais 

pragmático. 576 

Na Inglaterra, inicialmente, com a influência da doutrina da ficção 577 , 

recusou-se a responsabilidade criminal das pessoas coletivas, o que se alterou com o 

Sumary Jurisdiction Act de 1879 e o Criminal Justice Act de 1948, sendo que, 

atualmente, as pessoas coletivas podem ser punidas por infrações mais leves 

(misdemeanours) ou por infrações mais graves (felonies), ressalvando-se os fatos que, 

por sua própria natureza, não puderem ser praticados por uma corporação. Já nos 

Estados Unidos (embora alguns Estados federados não adotem, como o de Indiana) e 

países do Common Law (Canadá, Austrália etc.) a responsabilidade penal das pessoas 

jurídicas é mais ampla. O direito norte-americano entende que as infrações culposas 

podem ser atribuídas às empresas, ainda que essas não tenham obtido proveito com o 

fato delituoso. Na Holanda, a responsabilidade penal das pessoas jurídicas, que foi 

introduzida pela Lei de Delitos Econômicos de 1950, não é excluída, nem por ato 

arbitrário do procurador que agiu em proveito da pessoa coletiva (Dec. de 27 de 

janeiro de 1948). O Código Penal dinamarquês de 1930 não prevê a responsabilidade 

penal das pessoas jurídicas, o que consta de diversas leis esparsas e é facultativa, 

cabendo ao membro do Ministério Público optar pela iniciativa do processo contra 

quem detenha maior número de provas. A Áustria também é receptiva, constando da 

Lei Federal de Cartéis de 22 de novembro de 1972 sanções não só para os membros, 

mas para os órgãos que se utilizarem da associação com fins econômicos não 

justificados, como na elevação ou redução abrupta de preços. Na Alemanha, Suíça, 

Bélgica e Itália, as pessoas jurídicas não podem ser objeto de sanção penal. Também 

não se responsabiliza a pessoa coletiva, embora haja opiniões contrárias, na China e 

nos demais países socialistas, pois, por terem as pessoas jurídicas uma natureza 

_____________ 
576 Idem. Ibidem, p. 47.  
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socialista, os seus interesses são idênticos aos do Estado, o que impossibilita o 

reconhecimento de um crime cometido contra o interesse comum.578 

 

 

3.2. Teorias sobre a natureza jurídica das pessoas jurídicas 

 

A respeito da natureza jurídica dos entes coletivos, embora muito se tenha 

discutido sobre a existência e a razão da capacidade de direito da pessoa jurídica, este 

tema ainda suscita polêmicas entre romanistas, canonistas, civilistas, filósofos do 

direito, criminalistas e comercialistas. 579 

A polêmica sobre a possibilidade de responsabilizar as pessoas jurídicas tem 

origem na divergência doutrinária sobre a natureza dessas entidades, constituindo o 

cerne da questão saber se as atividades desenvolvidas, em nome da pessoa jurídica, 

devem ser atribuídas a elas ou às pessoas físicas que as representam.580 

Já ARISTÓTELES verificava que “nem sempre se está de acordo se se deve 

imputar os fatos ao Estado ou aos que o governam, quer como chefes únicos, quer 

num grupo menos numeroso do que o resto da Cidade”.581 

Diversas teorias foram formuladas sobre a natureza jurídica dos entes 

coletivos582, sendo antiga, a disputa científica583 entre a escola jurídica da ficção e da 

realidade, na história da Filosofia do Direito.584  

_______________ 
577 Idem. Ibidem, p. 84-87.  
578 Idem. Ibidem, p. 42-65.  
579 MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de Direito Civil. Parte Geral. vol. I. São Paulo : 
Saraiva, 1990, p. 98-100.   
580 SILVA, Fernando Quadros. Responsabilidade penal da pessoa jurídica: a Lei 9.605, de 13.02.1998 
e os princípios constitucionais penais. In Revista de Direito Ambiental, nº 18, ano 5, abr.-jun., São 
Paulo : Revista dos Tribunais, 2000, p. 165. 
581 ARISTÓTELES, A Política. Trad. Roberto Leal Ferreira. São Paulo : Martins Fontes, 1998, p. 41. 
582  JESCHECK, Hans-Heinrich. Tratado de Derecho Penal. Traducción y adiciones de Derecho 
español por S. Mir Puig y Muñoz Conde. vol. I. Barcelona : Bosch, 1981, p. 300. 
583 “La discusión, entre las dos Escuelas enemigas, era muy legítima. Los opuestos puntos de vista, 
sobre esa cuestión, em aquella época, no eran sino muy comprensibles. El pragmatista del siglo XIX – 
como el apóstol Dídymo, sobre el cuerpo resurecto de su Maestro – quería tocar la personalidad, lo 
que no era posible más que em la persona” (MESTRE, Aquiles. Las personas morales y su 
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A primeira, a teoria da ficção, que teve como principal defensor 

SAVIGNY 585 , na Alemanha, em 1840 e VAREILLES-SOMMIÈRES 586 , originou-se no 

direito canônico e prevaleceu até o século passado, tem como pensamento central a 

idéia de que só o homem é capaz de ser sujeito de direitos. Essa teoria, embora 

reconhecesse determinados direitos às pessoas jurídicas, somente considerava como 

verdadeiros sujeitos os homens, pois a existência das pessoas jurídicas teria por 

finalidade apenas facilitar determidadas funções.587  

Para a escola de SAVIGNY, as chamadas pessoas jurídicas seriam pura ficção 

jurídica, mera criação do direito, e não seres reais. Por meio de uma ficção, o direito 

lhes reconheceria personalidade. E, na condição de entes fictícios, não possuiriam 

capacidade de conduta, por conseguinte, não podendo praticar delitos.588  

GIORGIO DEL VECCHIO, em crítica a essa teoria, demonstrou que ela não 

poderia ser aceita à medida que não explica a existência do Estado como pessoa 

_______________ 
responsabilidad penal asociasones, corporaciones, sindicatos. Trad. de César Camargo y Marín. 
Madrid : Gongora, 1930, p. 23).  
584 “Nadie ignora la disputa científica que atraviesa la Historia de la Filosofia del Derecho, en el siglo 
XIX, entre la escuela jurídica de la ficción y la de la realidad” (Idem. Ibidem, p. 23). 
585 SAVIGNY afirma que os romanos não possuíam um termo peral para designar as pessoas jurídicas, 
limitando-se a dizer que representam uma pessoa ou que são pessoas fictícias (SAVIGNY, Friedrich 
Karl von. Sistema del derecho romano actual. Tomo II. Trad. de M. CH. Guenoux. Madrid : F. 
Góngora, 1879, p. 62-63). 
586 Para VAREILLES-SOMMIÈRES, “la personne morale même, n’étant qu’une fiction doctrinale, n’etant 
rien, ne peut encourir aucune responsabilité civile ou pénale”. A pessoa moral é incapaz de cometer 
uma pequena falta ou uma infração. Apenas os homens, os sócios e representantes do espírito da 
sociedade são suscetíveis de faltas e de infrações. A pessoa moral não pode cometer delitos em que 
também concorreram pessoas físicas (que são seus órgãos necessários). Segundo o autor, o 
reconhecimento da capacidade penal das pessoas morais não representaria um progresso, como 
sustentado por GIERKE e M. MESTRE, mas sim, em verdade, uma insensatez e uma injustiça. 
(VAREILLES-SOMMIÈRES, Marques de. Les personnes morales. Paris : Livrarie Générale de Droit 
et de Jurisprudence F. Pichon et Durand-Auzias, 1919,  p. 476-477 e 481-482).      
587 “La personne morale ou civile, la persone fictive, reçoit, dans la science contemporaine du droit, 
des honneurs, des atributs, des rôles, un prestige qu’elle n’a jamais eus avant le siècle qui vient de finir 
et auxquels elle n’a aucun titre et aucune aptitude. (…) Les Romains n’ont certainement pas 
d’expression pout désigner les personnes fictives en général. ” (VAREILLES-SOMMIÈRES, Marques 
de. Les personnes morales. Paris : Livrarie Générale de Droit et de Jurisprudence F. Pichon et Durand-
Auzias, 1919,  p. 1-2 e 15). 
588 SAVIGNY afirma que a pessoa jurídica não pode praticar crimes porque possui apenas uma vontade 
ou capacidade fictícia. Ao invés de se imputar a prática de um crime à pessoa jurídica, deve-se imputar 
os seus chefes ou membros.  (SAVIGNY, Friedrich Karl von. Sistema del derecho romano actual. 
Tomo II. Trad. de M. CH. Guenoux. Madrid : F. Góngora, 1879, p. 108-109). 
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jurídica, já que esse não se identifica com as pessoas físicas. A afirmação de que o 

Estado é uma ficção seria o mesmo que dizer que o direito que emana dele também é. 

589 
Em oposição, surgiu a teoria da realidade objetiva, orgânica ou da 

vontade ou personalidade real, que teve como precursor GROCIO e defensores OTTO 

GIERKE590, ZITELMANN, VON TUHR, VON LISZT e VAN HAMEL591, a qual equipara a 

pessoa jurídica à física. Para essa teoria, a pessoa não seria apenas o homem, mas 

todos os entes dotados de existência real. 592 Paralelamente ao homem, haveria entes 

dotados de existência tão real quanto à das pessoas físicas. 

Em outras palavras, as pessoas jurídicas constituem verdadeiras realidades 

vivas, organismos sociais com vontade própria, cuja finalidade é a realização do fim 

social. As pessoas jurídicas seriam corpos sociais que o direito não cria, mas se limita 

a declarar existentes. 593 

A teoria da realidade crê em uma realidade viva e social. A pessoa jurídica 

não só existe para essa teoria, como é sujeito de direitos e, por conseguinte, de 

deveres, sendo capaz de uma dupla responsabilidade: civil e penal.  

_____________ 
589  “(...) no sólo la elaboración científica, sino también la práctica judicial, para desarrollarse 
correctamente, obliga a acudir nuevamente a la ratio legis, y a ascender de grado en grado hasta los 
princípios supremos del derecho en general, ante la realidad siempre nueva de los hechos a los cuales 
la ley ha de aplicarse”.  (VECCHIO, Giorgio del. Los princípios generales del derecho. Trad. de Juan 
Ossorio Morales. 3ª ed. Barcelona : Bosh, 1971, p. 138).   
590 OTTO GIERKE, com inspiração no direito natural, afirma que a persona moralis possui um corpo 
dotado de personalidade especial que permanece imutável, ainda que ocorra a mudança de seus 
membros (pessoas físicas). Para o autor, a capacidade de ação da pessoa moral seria instituída por uma 
autoridade suprema (capaz de dar a pessoa moral cérebro e capacidade). Em toda pessoa moral 
existiria um imperium e independência do corpo sobre os membros (pessoas físicas) (GIERKE, Otto. 
Natural law and the theory of society. Trad. de Ernest Barker. Vol. I. London : Cambridge Universty 
Press, 1934, p. 170-171 e 175). 
591 “Desde los Prácticos, primero, luego a partir de Grocio, el precursor, tal es la doctrina de von Liszt, 
en Alemania; de van Hamel, en Holanda.” (MESTRE, Aquiles. Las personas morales y su 
responsabilidad penal asociasones, corporaciones, sindicatos. Op. cit., p. 23). 
592 “Não foi fácil, no plano jurídico, justificar a existência real das pessoas jurídicas. Daí porque se 
conceberam cinco razões que vieram lastrear a citada existência. São elas: biológica, fisiológica, 
sociológica, institucional e técnica.” (SANCTIS, Fausto Martin de. Responsabilidade penal da pessoa 
jurídica. São Paulo : Saraiva, 1999, p. 5-10). 
593 MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de Direito Civil. Parte Geral. vol. I. São Paulo : 
Saraiva, 1990, p. 99. 
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Para aqueles que defendem a teoria da realidade, as pessoas jurídicas são 

entes reais, com poder de deliberação e vontade distinta de seus membros, que pode, 

portanto, dirigir suas atividades para práticas delituosas.   

Em uma posição intermediária entre as duas teorias antagônicas (teoria da 

ficção e teoria da realidade) encontra-se a teoria da realidade técnica ou jurídica, 

a qual, de forma eclética, reconhece uma parcela de verdade em cada uma das teorias 

acima expostas. 594  

Segundo essa teoria, sob o aspecto físico e natural, apenas a pessoa física 

seria realidade, não passando a pessoa jurídica de ficção. Já a noção de personalidade, 

de sujeito de direito, não seria advinda das ciências naturais, mas noção encontrada 

na ciência jurídica, sendo as pessoas jurídicas dotadas do mesmo subjetivismo 

outorgado às pessoas físicas. 

Da mesma forma que o direito defere a personalidade dos seres humanos 

(que em certo período inclusive já foram privados de personalidade – período da 

escravatura), pode concedê-la a outros entes, que não homens, desde que tenham em 

vista a realização de interesses humanos. 

Já a teoria negativa não aceita a existência dessas organizações sociais, 

porque as pessoas naturais seriam as únicas capazes de direitos e obrigações. Para 

esta teoria, é inconcebível a formação de uma coletividade orgânica independente de 

seus indivíduos, com personalidade jurídica.  

 

 

3.3. A responsabilidade penal da pessoa jurídica no direito francês, inglês, norte-

americano e português 

 

Segundo a tradição do direito penal romano e o clássico princípio societas 

delinquere non potest, conforme já visto, apenas a pessoa física teria força para ser 

_____________ 
594 Idem. Ibidem, p. 99-100. 
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sujeito ativo de delito. Os animais, os instrumentos e as coisas não poderiam ser 

considerados “criminosos”, e a responsabilidade penal da pessoa jurídica não seria 

possível pela teoria da ficção de SAVIGNY. Alguns delitos poderiam ser praticados por 

qualquer pessoa (crimes comuns) e outros somente por determinadas pessoas (crimes 

próprios, por exemplo, os crimes funcionais).595 

No entanto, a responsabilidade penal da pessoa jurídica que, pela teoria da 

realidade de GIERKE e SALEILLES, poderia ser apenada, em razão da sua importância 

no mundo moderno, a cada dia, se torna mais presente no direito brasileiro596, no 

anglo-americano (sistema da common law) e na Europa-continental.597 

LUIZ FLÁVIO GOMES, analisando o debate no que diz respeito à 

responsabilidade penal da pessoa jurídica, ressalta que o direito anglo-americano 

(sistema da common law), o do Japão e o da Holanda admitem a responsabilidade 

penal da pessoa jurídica. 598  

Já o direito da Europa-continental, segundo o autor, adota entendimento no 

sentido oposto. Tal posicionamento, contudo, estaria mudando, em razão de o recente 

Código Penal francês, que entrou em vigor em março de 1994, ter consagrado a 

responsabilidade penal das pessoas jurídicas.599  

Além disso, todas as resoluções e recomendações do Conselho Europeu 

(CEE) estariam caminhando no sentido da responsabilidade penal das pessoas 

jurídicas (Resolução nº 28, Recomendação nº 12/82, etc).600  

Para tanto, contudo, a responsabilidade penal da pessoa jurídica deve ser 

introduzida dentro de um novo sistema jurídico, com a previsão de penas compatíveis 

_____________ 
595 GOMES, Luiz Flávio; CERVINI, Raúl. Crime organizado. Enfoques criminológico, jurídico (Lei 
9.034/95) e político criminal. São Paulo : Revista dos Tribunais, 1995, p. 156. 
596  SILVA. Ivan Firmino Santiago. Responsabilidade penal da pessoa jurídica e um esboço de 
sistematização do direito punivito. Disponível em : <http://www.puc-
rio.br/sobrepuc/depto/direito/revista/online/rev16_ivanf.html>. Acesso em: 23 de agosto de 2003. 
597 GOMES, Luiz Flávio; CERVINI, Raúl. Crime organizado. Enfoques criminológico, jurídico (Lei 
9.034/95) e político criminal. São Paulo : Revista dos Tribunais, 1995, p. 156. 
598 GOMES, Luiz Flávio; CERVINI, Raúl. Crime organizado. Enfoques criminológico, jurídico (Lei 
9.034/95) e político criminal. Op., cit., p. 157. 
599 Idem. Ibidem, p. 157. 
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com a própria natureza da pessoa jurídica, tais como a suspensão das atividades, a 

proibição da propaganda, o encerramento da empresa etc.601  

Assim, na atualidade, a responsabilidade penal das pessoas jurídicas é objeto 

de discussão nos espaços comunitários602, em uma economia marcada pelo processo 

de globalização e pela presença de diferentes culturas jurídicas, sem que seja possível 

dar uma única resposta, em relação a essa questão. Encontrando-se, de um lado, 

países cujos ordenamentos jurídicos seguem a tradição do direito romano e não 

aceitam a responsabilidade penal da pessoa jurídica603 e, de outro lado, países com 

tradição do direito anglo-saxão, em cujos ordenamentos jurídicos admite-se a 

responsabilidade criminal das pessoas jurídicas.604  

A análise da responsabilidade penal da pessoa jurídica nos sistemas francês, 

inglês, norte-americano e português, a seguir descritos, busca demonstrar as soluções 

encontradas para tornar viável a incriminação dos entes coletivos, assim como as 

peculiaridades de cada sistema. Tais países, ao que parece, aprofundaram e 

difundiram o movimento para a responsabilização dos entes coletivos.  

Na França, o tema da personalidade foi aprofundado por meio de estudos 

que buscavam saber até onde a pessoa moral, cujos perfis foram trazidos da Filosofia, 

influía no Direito605, chegando os franceses a construir uma teoria filosófico-jurídica 

_______________ 
600 Idem. Ibidem, p. 157. 
601 Idem. Ibidem, p. 157. 
602 ROTHENBURG, Walter Claudius. A responsabilidade criminal da pessoa jurídica na nova lei de 
infrações ambientais. In Revista de Direito Administrativo, nº 9, ano 3, jan.-mar., São Paulo : Revista 
dos Tribunais, 1998, p. 60.  
603 Alemanha, Itália, Suíça, Bélgica e Espanha.  
604  Estados Unidos, Canadá, Austrália, Escócia, Holanda, Dinamarca, Portugal, França, Áustria, 
Finlândia, Japão, China. Na América Latina a regra é a incriminação exclusiva da pessoa física, 
abrindo-se exceção para o México e Cuba. 
605 “(...) el tema germinal es tratado (...), al modo clásico de los libros franceses; a lo largo de un 
díptico – ‘história y teoría’ – precedido de una ‘Introducción’ doctrinal” (MESTRE, Aquiles. Las 
personas morales y su responsabilidad penal asociasones, corporaciones, sindicatos. Trad. de César 
Camargo y Marín. Madrid : Gongora, 1930, p. 13).   
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da pessoa moral, com amplitudes ideológicas para aplicação a todos os raios do 

círculo jurídico, utilizando, para tanto, de fonte e doutrina germânica606. 

Com a Revolução Francesa, a despeito de um passado medieval imbuído 

pela responsabilidade coletiva607, possui primazia a responsabilidade individual, o 

que muda com o término da Segunda Guerra Mundial, período em que começaram a 

surgir leis especiais que ordenavam a punição da pessoa jurídica.608  

Na área penal, vale destacar que, com a doutrina exposta por RAYMOND 

SALEILLES em seu livro L’individualisation de la peine: étude de criminalité sociale, 

o direito francês acolheu o princípio da individualização609.  

O mote doutrinal do princípio da individualização teve sua origem na 

Áustria, no ano de 1869, com o livro de EMÍLIO WALBERG, penalista pouco conhecido 

e, onze anos depois, na Alemanha, como doutrina do psiquiatra Dr. EMÍLIO 

KRAEPELIN. 

EMÍLIO WALBERG foi discípulo do filósofo JUAN FREDERICO HERBART, um 

dos pais da Filosofia científica, na Alemanha, que aplicou a doutrina do caráter à 

Pedagogia, a qual se tornou eixo de uma concepção antropológica do delito e da 

pena; antecedendo sua pedagogia psicológica a pedagogia penitenciária. Também W. 

_____________ 
606  No início do século XX, G. BAUDRY-LACANTINERIE utiliza teorias alemãs (BAUDRY-
LACANTINERIE, Gabriel. Precis de droit civil contenant dans une premiere partie l’expose des 
principes et dans une deuxieme les questions de detail et les controverses G. Baudry-lacantinerie. 11 
ed. Recueil Sirey : Paris, 1912, p. 68 e seguintes). AQUILES MESTRE reconhece que os franceses se 
utilizaram de teorias alemãs, assim dispondo:  “En esta línea se inscriben el Profesor LEÓN MICHOUD 
(m. 1916), com su ‘teoria de la personalidade moral ‘; el Conde de VAREILLES-SOMMIÈRES, Decano de 
la Facultad de Derecho de Lila, desde su famosa ‘Carta al Presidente’. Con RAIMUNDO SALEILLES (V. 
adelante VI), afirmase la importancia doctrinal de la persona jurídica. Su magnífico estudio señala una 
fecha en la evolución científica del Derecho corporativo. Influído siempre por la ciencia alemana, 
SALEILLES cifra la doctrina de la responsabilidad corporativa em su  fórmula de asimilación, de la 
persona moral a la persona física”. (Idem. Ibidem, p. 10).      
607  A legislação francesa anterior ao século XVIII apresentava numerosos exemplos de 
responsabilidade coletiva, o que mudou a partir da Lei de 5 de abril de 1884, quando ela não mais foi 
aplicada no país.   
608 LOPES, Maurício Antônio Ribeiro. Responsabilidade penal da pessoa jurídica – as bases de uma 
modalidade de direito sancionador. In Revista Ibero-Americana de Ciências Penais, nº 1, ano 1, set.-
dez., Porto Alegre : CEIP, 2000, p. 183-184. 
609 SALEILLES, Raymond. L’individualisation de la peine: étude de criminalité sociale. Paris : F. 
Alcan, 1898, p. 25-35.  
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EDUARDO HENKE, outro penalista, referiu-se ao caráter do delinqüente, com a 

aplicação da pena ao homem segundo o modelo de seu caráter, ou seja, 

individualizando-o.  

Da Áustria e da Alemanha, a doutrina de individualização penal se expandiu 

para a Espanha e França, tendo sido introduzida por VICENTE ROMERO GIRÓN610, para 

quem, a individualização era a base de todo sistema correcional, partindo do 

pressuposto de que o delito não é um acontecimento isolado e careceria de valor 

ético, caso, na adequação da pena ao delinqüente, não se levasse em consideração a 

vida anterior do agente.  

Segundo AQUILES MESTRE, a teoria da responsabilidade penal corporativa 

das pessoas morais tem base na doutrina de individualização, teoria importada da 

Alemanha, segundo a qual: a individualização da pena exige que o grupo, de onde se 

originou a vontade criminosa, seja submetido a uma repressão penal.611  

Para AQUILES MESTRE haveria a necessidade de um Código Penal 

corporativo em defesa de um novo tipo de periculosidade: a periculosidade 

corporativa. Registra a “posibilidad de uma Criminología corporativa”, que deve ser 

estruturada “con la contrapartida de otra merecida y condigna Penología 

corporativa”612.   

A respeito da literatura criminal corporativa vale destacar, em 1903, o 

alemão ERNESTO HAFTER, assim como AQUILES MESTRE na obra “Código Penal 

Corporativo”. H. DONADIEU DE VARBRES deu origem à teoria do substratum, segundo 

a qual, a pessoa jurídica poderia vir a ser responsabilizada em decorrência do 

_____________ 
610 Em 1886, ROMERO GIRÓN escreveu: “Es la forma embrionaria del mayor progreso a que se puede 
llegar en matéria de Derecho penal, a saber: a la individualización del delito y consiguientemente de la 
pena” (GIRÓN, Romero. Pacheco y la legislación penal, en La España del Siglo XIX. III. San Martín : 
Madrid, 1886, p. 183).    
611 MESTRE, Aquiles. Las personas morales y su responsabilidad penal asociasones, corporaciones, 
sindicatos. Trad. de César Camargo y Marín.Madrid : Gongora, 1930, p. 15. 
612 MESTRE, Aquiles. Las personas morales y su responsabilidad penal asociasones, corporaciones, 
sindicatos. Op. cit., p. 14-15. 
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substrato de um indivíduo, que a represente e pratique a infração em seu lugar, com 

reflexo da conduta da pessoa física sobre a pessoa jurídica.613  

Também merece ser lembrado o II Congresso de penalistas, celebrado em 

Bucarest, após a guerra, pela Associação Internacional de Direito Penal, no período 

de 6 a 12 de outubro de 1929, no qual foi convocado o magistrado francês M. 

MATTER, para o debate sobre a responsabilidade penal das pessoas sociais, que 

reconheceu o tema da responsabilidade penal das pessoas morais como uma nova 

realidade da vida jurídica, com exemplos eficazes entre as sociedades mercantins. 

Pronunciaram discursos favoráveis à tese da responsabilidade penal das pessoas 

morais: EMILIO ESTANISLAO RAPPAPORT, da Universidade de Varsóvia; GUNZBURG, 

delegado belga, da Universidade de Gante; JAIME MASAVEU, da Universidade de 

Madrid e RAFAEL GARÓFALO614. Em sentido contrário o juiz italiano ALOISI, como 

representante oficial do Estado facista, não admitiu a tese da responsabilidade dos 

Estados, admitindo apenas a responsabilidade civil das pessoas morais, supondo que 

a confiscação e a dissolução são sanções administrativas, e não penais.  

Sobre a responsabilidade penal ou criminal das pessoas morais AQUILES 

MESTRE afirma que essa pode ser por culpa (a Culpahaftung dos alemães), isto é, 

com vontade, que é a responsabilidade específica dos indivíduos e pode ser também 

sine culpa, por simples causalidade, enquanto o agente é causa de um resultado que 

produz lesão ou dano (na técnica alemã, Causahaftung). 

_____________ 
613 SILVA, Fernando Quadros. Responsabilidade penal da pessoa jurídica: a Lei 9.605, de 13.02.1998 
e os princípios constitucionais penais. In Revista de Direito Ambiental, nº 18, ano 5, abr.-jun., São 
Paulo : Revista dos Tribunais, 2000, p. 168. 
614  Como registrou AQUILES MESTRE a questão da responsabilidade penal das pessoas sociais 
encabeçava o programa do referido congresso, o que foi discutido pelo Professor VESPASIANO V. 
PELLA, da Universidade de Jasy (Rumania), tendo apresentado RAPPORTS, O COMUNICACIONES, 
o Professor NIKO GUNZBURG (Gante); R. ROMMAERT, Substituto fiscal de Bruxelas; JOSÉ AGUSTÍN 
MARTÍNEZ, Advogado de Havana; o Professor J. A. ROUX (Estrasburgo); o Senador SILVIO LONGHI, 
Presidente do Tribunal de Cassação de Roma; o Professor SALVADOR CIGALA, da Universidade de 
Roma; o Dr. ETNIGER, Advogado em Varsóvia; o Professor JUAN RADULESCO, da Universidade de 
Cernautzi (Rumania); o Professor TOMÁS GIVANOVITZ, da Universidade de Belgrado (Ioguslávia) e o 
Dr. JAIME MASAVEU, Professor auxiliar na Universidade de Madrid. (MESTRE, Aquiles. Las personas 
morales y su responsabilidad penal asociasones, corporaciones, sindicatos. Op. cit., p. 18-20). 
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O referido autor propõe que ao invés de responsabilidade das pessoas 

morais, se fale em capacidade 615 . Toda capacidade humana leva consigo a 

possibilidade material ativa, de ser a causa eficiente de um ato, aparecendo, de um 

lado, a capacidade física e, de outro, a capacidade psicológica, o que supõe uma 

inteligência e uma vontade. Assim, também as companhias, sociedades, associações, 

corporações, um sindicato profissional e até mesmo o Estado, segundo sua 

consciência científica, teriam capacidade penal, sendo possível a aplicação de sanções 

penais.  

Em abono à tese, registra AQUILES MESTRE que para um inglês não haveria 

dúvida a respeito da capacidade de uma Companhia de estradas de ferro ser 

considerada culpável de uma contravenção não apenas administrativa, mas penal, 

porquanto a lei inglesa sempre tem punido este tipo de contravenção. Também para 

um alemão, não existiria dúvida sobre a realidade dos delitos de falsificação de jóias, 

de objetos de arte, adulteração de mercadorias, de medicamentos; delitos esses 

cometidos pelas companhias industriais e punidos pelo Código Penal Alemão. Para 

um italiano, ou para um espanhol, não se discutiria sobre o autor social dos 

numerosos assassinatos decretados por Sindicatos dos trabalhadores, e executados por 

seus membros. O Código penal espanhol de 1928 castiga com a morte ou com pena 

de reclusão o brazo ejecutor e também com a dissolução e suspensão, a pessoa moral, 

mentora ou cúmplice (artigo 92)616. 

_____________ 
615 “Para mejor entendernos en el curso de estos debates, yo me atrevería a proponer el empleo de la 
nueva técnica. En lugar de hablar siempre de ‘responsabilidade’ de las personas morales, yo desearía 
decir: capacidad. Capacidad jurídica es la posibilidad para un ser de llegar a ser sujeto de derechos, y, 
em consecuencia, de deberes. Si falta a sus deberes, se hace responsable. Hay deberes morales, 
protegidos por el Derecho, cuya infracción envuelve consecuencias jurídicas, que se llaman sanciones; 
unas civiles, otras penales. Tal es el punto de referencia para uma responsabilidade pareja: 
responsabilidad, según los casos, civil o penal.” (Idem. Ibidem, p. 20-21).   
616 “Para un inglés, ninguna duda se ofrece, sobre la capacidad de una Compañía de ferrocarriles, por 
ejemplo, para hacerse culpable de una contravención – y no solamente administrativa, sino penal - , 
puesto que la ley inglesa siempre há castigado este tipo de contravenciones. Para un alemán, tampoco 
existe duda sobre la realidad de delitos de falsificación de joyas, de objetos de arte, adulteración de 
mercancías, de medicamentos; delitos cometidos cada día por las Compañías industriales, y castigado 
por su Código penal. Para un italiano, o para un español, no hay cuestión sobre el autor social de los 
numerosos asesinatos decretados por Sindicatos obreros, y ejecutados por sus miembros. Nuestro 
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Em 1974, com a instalação da Comissão de Reforma do Código Penal 

francês, diversas leis foram editadas estabelecendo a responsabilidade penal da 

pessoa jurídica. A reforma francesa reconheceu a responsabilidade penal das pessoas 

jurídicas e antes mesmo de entrar em vigor o atual Código Penal francês, a Lei nº 

1336, de 1992, denominada de lei de adaptação, alterou diversos textos legais a fim 

de torná-los compatíveis com o Código Penal. Por sua vez, o Decreto nº 726, de 

1993, trouxe regras atinentes à execução das penas aplicáveis aos entes coletivos. 

A contar de 1º de março de 1994, com a entrada em vigor do atual Código 

Penal (Lei nº 92-683, de 22 de julho de 1992), a França passou a fazer parte do rol 

dos países que, expressamente, admitem a responsabilidade penal das pessoas 

jurídicas.  

O novo Código Penal francês617 prevê a responsabilidade penal das pessoas 

jurídicas618 em seu artigo 121-2, que assim dispõe: 
“As pessoas jurídicas, à exclusão do Estado, são 

responsáveis penalmente, de acordo com as distinções dos 

artigos 121-4 a 121-7 e nos casos previstos pela lei ou pelo 

regulamento, nas infrações cometidas, por sua conta, por 

seus órgãos ou representantes [alínea 1]. Todavia, as 

coletividades territoriais somente são consideradas 

responsáveis penalmente das infrações cometidas no 

exercício de atividades suceptíveis de serem objeto de 

_______________ 
Código penal español de 1928 castiga con la muerte o con pena de reclusión al brazo ejecutor; pero 
también con la disolución, o la suspensión, a la persona moral, directora o cómplice (art. 92)” (Idem, 
Ibidem, p. 23). 
617 “Les personnes morales, à l’exclusion de l’Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions 
des articles 121-4 à 121-7 et dans les cas prévus par la loi et le règlement, des infractions commises 
pour leur compte par leurs organes ou repré sentants. (…) Tel est le texte de l’article 121-2 du Code 
pénal français, en vigueur depuis de 1 er mars 1994. (…) l’exclusion totale des collectivités publiques 
étaient la conséquence de l’avis du Conseil d’Etat qui indiquait que: << Les personnes morales d’une 
part de la puissance publique. Elles ne sauraient être placées sous le contrôle des juridictions 
répressives sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs.>>” (GUÉRIN, 
Didier. L’introduction en droit français de la responsabilité pénale des personnes morales. In La Loi. 
Les jornaux Judiciaires Associes, nº 149-30F, 11.dec. Paris : Les Pettites Affiches, 1996, p. 4).  
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convenção de delegação de serviço público [alínea 2]. A 

responsabilidade penal das pessoas jurídicas não exclui 

aquela das pessoas físicas, autoras ou co-autoras dos 

mesmos fatos [alínea 3].” 619    

Assim, há punição para a pessoa jurídica, seja na qualidade de autora ou 

partícipe, seja por ação ou omissão, sempre que houver uma previsão pela legislação 

extravagante, e que tenha sido a conduta praticada por um órgão ou representante da 

pessoa jurídica, e em seu benefício.  

Neste sentido, apena-se, inclusive, de acordo com o estabelecido pelo artigo 

121-2 do Código Penal francês, as pessoas jurídicas estrangeiras, em conseqüência 

direta do reconhecimento do princípio da territorialidade, presente no artigo 113-2 do 

mesmo diploma legal.620  

Há exclusão do Estado no campo de aplicação da responsabilidade penal às 

pessoas jurídicas, embora esta seja admitida para as coletividades territoriais, tais 

como as comunas, os departamentos, as regiões e os sindicatos de comunas, quando 

essas desempenham atividades que não suponham o exercício de poderes públicos 

(puissance public).621   

_______________ 
618 FIGUEIREDO, Guilherme José Purvin; SILVA, Solange Teles da. Responsabilidade penal das 
pessoas jurídicas de direito público na Lei 9.605/98. In Revista de Direito Ambiental, nº 10, ano 3, 
abr.-jun., São Paulo: Revista dos Tribunais, 1998, p. 47. 
619  “<<Les personnes Morales, à l’exclusion de l’État, sont responsables pénalement, selon les 
distinctions des articles 121-4 à 121-7 et dans les cas prévus par la loi ou le règlement, des infractions 
commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants.>> <<Toutefois, les collectivités 
territoriales et leurs groupments ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans 
l’exercice d’activités susceptibles de faire l’objet de conventions de délégation de service public.>> 
<<La responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs 
ou complices des même faits.>>” (DELMAS-MARTY, Mireille; GIUDICELLI-DELAGE, Geneviève. 
Droit pénal des affaires. 4ª ed. Paris : Presses Universitaires de France – PUF, 2000, p. 71-72).     
620 BACIGALUPO, Silvina. La responsabilidad penal de las personas jurídicas. Barcelona : Bosh, 
1998, p. 327. 
621  “Trata-se, por exemplo, de atividades como os transportes coletivos, a iluminação pública, a 
distribuição de água potável, a coleta de lixo, entre outras, atividades estas que não supõem o próprio 
exercício das prerrogativas de puissance publique. Na verdade, o legislador francês ao admitir a 
igualdade entre uma coletividade territorial que assume diretamente um serviço e a empresa privada, à 
qual teria sido concedido esse serviço, em nenhum momento observou os limites impostos ao próprio 
princípio constitucional da igualdade ‘que proíbe somente as discriminações injustificáveis, quer dizer, 
particularmente aquelas que não têm como fundamento uma diferença objetiva de situações’.” 
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A imputação jurídico-penal à pessoa jurídica se faz por meio do instituto 

conhecido pelo direito francês como responsabilidade subseqüente, indireta, reflexa, 

por ricochete ou por empréstimo. Tal instituto estabelece como antecedente 

indispensável ou conditio sine qua non à atuação da pessoa jurídica, ao tempo da 

concretização do fato delituoso, a existência de um substrato humano que encarna a 

pessoa jurídica e age no interesse ou em nome do ente. A pessoa física que 

efetivamente pratica a ação empresta sua vontade à pessoa jurídica, só devendo ser 

responsabilizada a pessoa jurídica, quando a pessoa física também o for. Os 

elementos do tipo penal, por conseguinte, são extraídos deste substrato humano. 622 

A pessoa jurídica, no caso concreto, incumbe o ônus de provar se a atividade 

ilícita praticada pelo seu órgão, representante legal ou contratual, encontra-se em 

descompaso com a linha de atuação da empresa. Se conseguir comprovar que a 

conduta delituosa é contrária à política institucional da empresa, a responsabilidade 

penal, neste caso, deverá ser individual.623  

Em sentido contrário à responsabilidade por ricochete, há uma corrente 

minoritária e não muito aceita na França, denominada culpa autônoma da pessoa 

jurídica, que exalta a teoria da realidade do ente coletivo, ao considerar que a pessoa 

_______________ 
(FIGUEIREDO, Guilherme José Purvin; SILVA, Solange Teles da. Responsabilidade penal das 
pessoas jurídicas de direito público na Lei 9.605/98. In Revista de Direito Ambiental, nº 10, ano 3, 
abr.-jun., São Paulo: Revista dos Tribunais, 1998, p. 47). 
622 “Vu l’impossibilité pour une personne morale d’accomplir une action physique, la mise en jeu de la 
responsabilité suppose l’intervention d’une personne physique. C’est la première condition fixée par 
l’article 121-1 du Code Penal: le fait de la personne morale c’est celui de ses organs ou représentants, 
pour son compte.” (DELMAS-MARTY, Mireille; GIUDICELLI-DELAGE, Geneviève. Droit pénal 
des affaires. 4ª ed. Paris : Presses Universitaires de France – PUF, 2000, p. 76, 204-205). 
623 “La responsabilité pénale des personnes Morales n’a aucune incidence sur celle du chef d’enterprise 
mais au surplus elle présuppose le plus souvent la responsabilité préexistante de ce dernier puisqu’elle 
s’analyse en une responsabilité par ricochet de celles des dirigeants.” (SERIGNAN, Gilles. La 
responsabilité pénale des personnes Morales et de leurs dirigeants. Disponível em: < http://www.cfdp-
salon.com/responsabilite.html+%22responsabilit%C3%A9+par+ricochet%22&hl=pt-BR>. Acesso em 
30 de maio de 2004). 
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jurídica, por ter vida própria, pode praticar um crime mediante culpa ou dolo distintos 

do elemento subjetivo das pessoas físicas.624   

A respeito da responsabilidade penal das pessoas jurídicas constante do 

artigo 121-2 do novo Código Penal francês, MIREILLE DELMAS-MARTY e GENEVIÈVE 

GIUDICELLI-DELAGE destacam que o referido artigo, contudo, tornou a questão menos 

simples ao consolidar em um só artigo o que a jurisprudência, ao longo de diversos 

anos, não conseguiu solucionar.625  

A responsabilidade penal das pessoas jurídicas, instituída na Parte Geral do 

Código Penal francês, de forma diversa do que ocorreu em Portugal e no Brasil (onde 

as exceções à culpabilidade individual se deram em leis especiais), aplica-se às 

infrações previstas no Código Penal francês, bem como àquelas que figuram em 

legislação especial, desde que dispositivo legal específico assim determine. 

No campo da legislação ambiental, por exemplo, prevêem a responsabilidade 

penal da pessoa jurídica as seguintes leis: a Lei de 15 de julho de 1975 (lixo); a Lei de 

19 de julho de 1976 (atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras); a Lei de 

03 de janeiro de 1992 (água); a Lei de 30 de dezembro de 1996 (utilização racional de 

energia); o artigo L232-2 do Código Rural626 e o artigo 40, alínea I, da Lei sobre o ar 

e a utilização racional da energia.627  

No plano procedimental, a admissão da responsabilidade penal também 

trouxe conseqüências.  

_____________ 
624  PRADEL, Jean. A responsabilidade penal das pessoas jurídicas no direito francês. In Revista 
Brasileira de Ciências Criminais, nº  24, ano 6, out.-dez., São Paulo : Revista dos Tribunais, 1998, p. 
56.   
625 DELMAS-MARTY, Mireille; GIUDICELLI-DELAGE, Geneviève. Droit pénal des affaires. 4ª ed. 
Paris : Presses Universitaires de France – PUF, 2000, p. 72. 
626 O Código rural francês em seu artigo L211-1, proíbe, ainda, as atividades que levam perigo ao 
animal ou à flora protegida, os atos de transporte, de utilização, de comercialização, de alteração dos 
hábitat destas espécies, e, para os animais, as naturalizações (LITTMANN-MARTIN, M. J. A proteção 
penal do ambiente no direito francês. In Revista de Direito Ambiental, nº 5, ano 2, jan.-mar., São Paulo 
: Revista dos Tribunais, 1997,  p. 44).  
627 FIGUEIREDO, Guilherme José Purvin; SILVA, Solange Teles da. Responsabilidade penal das 
pessoas jurídicas de direito público na Lei 9.605/98. In Revista de Direito Ambiental, nº 10, ano 3, 
abr.-jun., São Paulo: Revista dos Tribunais, 1998, p. 48. 
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O Código Penal francês prevê de forma expressa e separada as penas 

aplicáveis às pessoas físicas (Título III, Capítulo 1º, Seção I – artigo 131-1 a 131-6) e 

às pessoas jurídicas (Seção II – artigo 131-37 a 131-49).  

Nesse aspecto, merece destacar que, em razão da penas de suspensão de 

atividades e de dissolução forçada (as quais não se aplicam às pessoas jurídicas de 

direito público e as pessoas jurídicas sem fins lucrativos) 628  importarem em 

verdadeira morte da empresa629, via de regra, afetando não só os autores do crime, 

mas ensejando problemas sociais, como o desemprego; a lei francesa apresenta a 

sanção denominada surveillance judiciaire (artigo 131-39-3º, do Código Penal 

francês), segundo a qual se coloca a pessoa jurídica, por um período de cinco anos ou 

mais, sob vigilância ou controle judicial. Estabelece-se, ainda, para a pessoa jurídica a 

pena de publicação da sentença, inclusive com a difusão pela imprensa escrita ou por 

_____________ 
628  “(...) les sanctions les plus graves que sont la dissolution, la fermeture d’établissement et 
l’interdiction d’activité, ne sont pas applicables aux personnes morales de droit public. Ces sanctions 
ne peuvent pas davantage être prononcées contre les personnes morales à buto non lucrative don’t 
l’existence est prevue par la loi et qui participant à la démocratie politique et sociale. (...) La 
dissolution qui évoque <<la peine de mort>>, est la sanction la plus grave. C’est pourquoi le 
législateur non seulement a exclu qu’elle puísse être prononcée contre les personnes Morales de droit 
public et contre les organismes qui sont essentiels à la vie économique et sociale mais qu’il a même 
restreint son domaine d’application aux crimes et aux délits les plus graves tels que les crimes contre 
l’humanité, le proxénétisme, l’escroquerie et l’abus frauduleux de la faiblesse ou de l’ignorance d’une 
personne vulnérable... En outre, la loi exige, pour que la dissolution puisse être prononcée, que la 
personne morale ait été créée spécialement pour commettre l’infraction. Cette condition réduit le 
champ d’application de cette sanction d’autant que la dissolution d’une personne morale peut déjá, 
dans cette hypothèse, être prononcée par une jurisdiction civile sur le fondement du caractère illegal de 
l’objet social, qu’il s’agisse d’une association ou d’une personne morale poursuivant un but lucrative.” 
(DINTILHAC, Jean-Pierre. Des peines et de leur exécution. In La Loi. Les jornaux Judiciaires 
Associes, nº 149-30F, 11.dec., Paris : Les Pettites Affiches, 1996, p. 47).   
629  “En effect, le dernier alinéa de l’article 131-39 exclut de la liste des peines applicables aux 
personnes de droit public deux d’entre elles: << le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous 
surveillance judiciaire>>. Le législateur a été bien inspire en procédant à cette doublé radiation; la 
seconde, mise em aeuvre à l’encontre des collectivités locales ou des établissements publics, serait 
contraire à la conception française de la séparation de pouvoirs; la première aussi, et de plus elle 
porterait atteinte aux régles parfois léislatives concernant, par exemple, la fusion des communes, le 
regroupement de départements ou de régions et au regime, le plus souvent réglementaire mais 
spécifique, régissant la dissolution de certains établissements publics (par ex. celle des établissements 
de santé).” (MOREAU, Jacques. La responsabilité pénale des personnes morales de droit public en 
droit français. In La Loi. Les jornaux Judiciaires Associes, nº 149-30F, 11.dec.. Paris : Les Pettites 
Affiches, 1996, p. 44).   
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qualquer meio de comunicação audiovisual (artigo 131-39-9º, do Código Penal 

francês).630  

O sistema inglês, do common law e da eqüidade, também aceita a 

responsabilidade penal dos grupamentos631, à exceção dos delitos que por sua própria 

natureza não permitirem a apenação do ente.632    

Não há uma codificação geral, existindo disposições em leis esparsas e, na 

prática, tendo recaído a punibilidade para as pessoas jurídicas (corporation ou 

company), especialmente, nas infrações ao meio ambiente, à saúde pública, à 

economia e à segurança e a higiene do trabalho.633 

A responsabilidade penal da pessoa jurídica inglesa decorre de uma decisão 

judicial de 1845, onde se considerou culpada uma empresa que agiu com omissão nas 

cautelas que deveria ter tomado, tendo sido seu entendimento alargado até a edição, 

em 1889, do Interpretation Act.  

No que diz respeito à discussão sobre o comparecimento da pessoa jurídica 

perante um Tribunal, a questão foi resolvida em 1925, pela decisão do Criminal 

Justice Act, mencionando que o ente deveria fazê-lo por meio de seu representante 

legal.634 

A responsabilidade penal das pessoas jurídicas, dentro do campo da 

responsabilidade objetiva, se verifica pelo fato pessoal (strict liability) ou pelo fato de 

terceiro (vicarious liability), ambas sendo excepcionais e podendo incidir sobre as 

pessoas coletivas e físicas. Não obstante se exija mens rea (elemento subjetivo) e 

_____________ 
630 PRADO, Luiz Regis. Crimes contra o ambiente: anotações à Lei 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, 
São Paulo : Revista dos Tribunais, 1998, p. 28.  
631 GARCÍA, Fernando Flores. Principales corrientes acerca de la responsabilidad de la persona 
jurídica colectiva. Disponíve em : <http://www.bibliojuridica.org./libros/1/117/17.pdf>. Acesso em 25 
de agosto 2003. 
632 Como no caso da bigamia, do adultério e do estupro. 
633 SANCTIS, Fausto Martin de. Responsabilidade penal da pessoa jurídica. São Paulo : Saraiva, 
1999, p. 51. 
634 MIGLIARI JÚNIOR, Arthur. A responsabilidade penal da pessoa jurídica. São Paulo : Lex, 2002, 
p. 69. 
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actus reus (ato material), e se admite a responsabilidade objetiva (strict liability), por 

ato pessoal, sem dolo ou culpa. 

As infrações em que ocorre a violação à ordem pública, enunciadas pelo 

common law e pela lei (statute law) verificam-se na strict liability (responsabilidade 

estrita absoluta). 

 Na vicarious liability (responsabilidade por procuração, delegada ou por 

fato de terceiro), se uma pessoa delega seus poderes a outra para a execução de uma 

obrigação e essa não a executar, a pessoa delegante é responsabilizada pelo 

comportamento de seu delegado.635 

O fundamento à responsabilização criminal sem culpa ou necessidade de 

provar a culpa dos autores e partícipes (strict liability), pessoas físicas ou jurídicas, 

tem origem na fórmula de LORD DENNING, tomada em uma decisão civil de 1956, em 

H. L. Bolton Co. v. P. J. Graham & Sons Ltda, citada por RAYMOND LEGEAIS.636 

A mencionada decisão compara uma pessoa jurídica ao corpo humano. A 

pessoa jurídica, assim como a física, possui um cérebro e um centro nervoso que 

controla tudo o que executa (alter ego). Alguns membros das pessoas jurídicas são 

simples prepostos e agentes, constituindo apenas o braço, o longa manus, que age 

conforme as instruções do centro. Outros são os diretores e administradores, que 

representam a inteligência diretiva e a vontade da companhia. O estado de espírito 

dos gestores é o mesmo da empresa e como tal é tratado pelo direito.637   

Em sintonia com este sistema, o direito norte-americano, desde o século 

XIX, por razões de ordem prática e de política criminal, tem intensificado a 

responsabilidade penal das pessoas jurídicas, inicialmente, para os delitos de omissão 

_____________ 
635 “Le droit anglais reconnaît depuis longtemps le concept de responsabilité par procuration ou du fait 
d’autrui (<< vicarious liability>>), selon laquelle une personne peut être tenue pour responsable 
d’actes commis par une autre dans des circonstances données.” (BATESON, David. Le point de vue 
anglais.  In La Loi. Les jornaux Judiciaires Associes, nº 149-30F, 11.dec.. Paris : Les Pettites Affiches, 
1996, p. 59).  
636 SANCTIS, Fausto Martin de. Responsabilidade penal da pessoa jurídica. São Paulo : Saraiva, 
1999, p. 51. 
637 SANCTIS, Fausto Martin de. Responsabilidade penal da pessoa jurídica. Op. cit., p. 51-52. 
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e de imprudência e, depois, para os public welfare offenses e, por fim, acolhendo a 

ampla responsabilidade na delinqüência econômica.638 

O sistema norte-americano adota métodos de punição como multa e penas 

alternativas às corporações para coibir violadores potenciais. 

Esse sistema vigora nos Estados Unidos desde a promulgação do Código 

Penal de Nova York, em 1º de setembro de 1882, que em seu artigo 13 estatui: “Em 

todos os casos em que uma corporação for condenada por uma ofensa que tenha sido 

cometida por uma pessoa natural, em que esta seja condenada a prisão, ou também 

por crime, esta corporação é punível com uma multa de não mais de 5 mil dólares”. 

Na Califórnia, o Código Penal, reformado em 1916, dispõe em seu artigo 

2.305 sobre as hipóteses em que ocorre a punição das empresas, significando o termo 

agente qualquer diretor, funcionário, empregado ou pessoa autorizada para atuar em 

representação da sociedade ou associação.  

Em se tratando de delitos ambientais, nos Estados Unidos não se exige a 

prova do conhecimento das conseqüências da ação, sendo suficiente a comprovação 

de que a pessoa jurídica agiu desadvertida ou de forma equivocada, pelo que as 

corporações americanas devem conduzir atentamente suas ações. 

Registre-se que, apenas de 1983 a 1992, o governo federal americano 

processou 286 (duzentas e oitenta e seis) corporações e 625 (seiscentas e vinte e 

cinco) pessoas físicas pela prática de crimes ambientais, tendo sido oitenta por cento 

delas consideradas culpadas, atingindo as penalidades impostas à cifra de 212 

(duzentos e doze) milhões de dólares em multa.639  

A responsabilidade corporativa nos Estados Unidos é bastante ampla, 

atingindo até mesmo os sindicatos.640 

_____________ 
638 SILVA, Fernando Quadros. Responsabilidade penal da pessoa jurídica: a Lei 9.605, de 13.02.1998 
e os princípios constitucionais penais. In Revista de Direito Ambiental, nº 18, ano 5, abr.-jun., São 
Paulo : Revista dos Tribunais, 2000, p. 173. 
639 SANCTIS, Fausto Martin de. Responsabilidade penal da pessoa jurídica. Op. cit., p. 52. 
640 No direito norte-americano a responsabilidade penal da pessoa jurídica é feita pela imputação da 
conduta de um agente à pessoa jurídica, geralmente, por meio da doutrina denominada respondeat 
superior. Tal doutrina exige, para o reconhecimento da responsabilidade penal da pessoa jurídica, os 
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O direito português, a despeito da tradição da irresponsabilidade da pessoa 

moral, reconhece o princípio da culpabilidade como imperativo constitucional, 

manifesto nos artigos 1º, 5º e 13 da Constituição de Portugal, estabelecendo o Código 

Penal Português a responsabilidade individual e admitindo a responsabilidade 

coletiva (artigo 11).  

O Código Penal português consagrou no seu artigo 11 a responsabilidade 

individual e permitindo, por meio do emprego da expressão “salvo disposição em 

contrário”, que a legislação infraconstitucional dispusesse sobre outras formas de 

responsabilidade penal diferentes da individual, como a coletiva, a objetiva e a 

responsabilidade penal da pessoa jurídica.  

O referido artigo foi mantido pelo também artigo 11, do atual Código Penal 

português, de 15 de março de 1995 (Decreto-Lei nº 48 de 1995, que entrou em vigor 

em 1º de outubro do mesmo ano, que assim dispõe: “Art. 11º (caráter pessoal da 

responsabilidade). Salvo disposição em contrário, só as pessoas singulares são 

susceptíveis de responsabilidade criminal”. 

Para a configuração da responsabilidade penal da pessoa jurídica, o 

comportamento do ente coletivo deve atuar nos limites da representação. Exige-se 

sempre uma conexão entre o comportamento do agente (pessoa singular) e o ente 

coletivo, já que aquele deve atuar em representação ou em nome deste e no interesse 

do ente. A responsabilidade é excluída, contudo, se o agente tiver agido 

exclusivamente em seu próprio interesse, sem qualquer ligação com os objetivos da 

empresa ou contra ordens expressas da pessoa coletiva641, consoante o artigo 3º, nº 2 

_______________ 
seguintes requisitos: a) o agente da pessoa jurídica deve ter agido com potencial consciência da 
ilicitude; b) o agente deve ter agido dentro do limite de suas atribuições; c) o agente deve ter agido 
com a intenção de beneficiar a pessoa jurídica, ainda que essa intenção não seja exclusiva e que a 
empresa não receba efetivamente o benefício. A responsabilidade penal da pessoa jurídica é vicária, ou 
seja, a culpabilidade da empresa é verificada a partir de atos de outras pessoas, seus sócios, 
administradores ou funcionários e não por uma falta sua (vicarious liability). O ente coletivo, enquanto 
ficção, não possui vontade própria e age apenas por atos de seus prepostos. 
641 Disposição similar consta na Lei nº 109, de 1991, que trata da criminalidade em informática, que 
em seu artigo 3º também prevê a responsabilidade da pessoa jurídica nos crimes praticados em seu 
nome ou no seu interesse, pelos seus órgãos ou representantes. 
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do Decreto-lei nº 28, de 20 de janeiro de 1984.642 Esta situação difere da atuação 

além dos poderes do mandato, a qual abrange também a atuação no interesse coletivo 

e os parcialmente em interesse do agente.  

O Decreto-Lei nº 28 de 1984, ao dispor sobre o assunto, elege três penas 

principais, em seu artigo 7º (admoestação, multa e dissolução) e, onze penas 

acessórias, no artigo 8º (perda de bens, caução de boa conduta, injunção judiciária, 

interdição temporária do exercício de certas atividades ou profissões, privação 

temporária do direito de participar em arrematações ou concursos públicos de 

fornecimentos, privação do direito a subsídios ou subvenções outorgadas por 

entidades ou serviços públicos, privação do direito de participar em feiras ou 

mercados, privação do direito de abastecimento através de órgãos da Administração 

Pública ou de entidades do setor público, encerramento temporário do 

estabelecimento, encerramento definitivo do estabelecimento, publicidade da decisão 

condenatória). 

Registre-se que o Decreto-Lei nº 433 de 27 de outubro de 1982 estabeleceu o 

regime geral das denominadas contra-ordenações, que sob o título “Responsabilidade 

das pessoas jurídicas ou assimiladas”, permite a aplicação às pessoas físicas e 

jurídicas, de sanções pecuniárias. Em seu artigo 7º, o referido decreto prevê a 

responsabilidade pessoal coletiva ou equiparada, com a estipulação de multas 

administrativas (artigo 17.3). 

 

 

3.4. Argumentos no debate da responsabilidade penal da pessoa jurídica 

 

Em relação à responsabilidade penal da pessoa jurídica, não só no Brasil, 

mas em outros países o tema é conflituoso especialmente porque impera no direito 

_____________ 
642 Este decreto, em seu preâmbulo, destaca a responsabilidade criminal das pessoas coletivas em 
atendimento às recomendações de instâncias internacionais como o Conselho da Europa. 
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penal o princípio da culpabilidade, rompendo a tendência do direito penal moderno 

com o princípio societas delinquere non potest. 

A denominada criminalidade da empresa, fenômeno em expansão na 

sociedade pós-moderna e contemporânea, tem sido motivo de preocupação para os 

pensadores do Direito, tanto pelo seu aspecto de complexidade quanto pela dimensão 

que a envolve, numa sociedade marcada pelo advento dos chamados riscos 

acentuados. 

Esse fenômeno criminológico pode ser explicado pelo incremento da atuação 

econômica de sociedades e empresas, o que provoca um aumento na delinqüência 

praticada ao seu amparo, e pela capacidade da estrutura das empresas para acobertar 

novas formas de delinqüência.643   

Tal criminalidade exige uma nova estrutura de operação jurídica de combate 

aos delitos, principalmente no que diz respeito aos crimes econômicos e ambientais. 

Contudo, existe uma parte da doutrina que continua entendendo que as 

relações humanas e socioeconômicas prosseguem sendo desenvolvidas nos moldes do 

final do século XIX e início do século XX, assim, não conseguindo distinguir, ou ao 

menos identificar a existência de criminalidades distintas, que exigem do poder 

estatal tratamento jurídico-penal diverso e uma necessária atualização ou revisão da 

ciência penal clássica.  

No direito pátrio, alguns entendem que continua a vigorar o princípio 

societas delinquere non potest, que não teria sido revogado pela Constituição de 

1988. Outros, pelo contrário, sustentam que o texto constitucional inovou, 

adequando-se à tendência contemporânea no sentido de responsabilizar penalmente a 

pessoa jurídica. 

_____________ 
643 ARÁN, Mercedes García. Algunas consideraciones sobre la responsabilidad penal de las personas 
jurídicas. In I Congreso Hispano-Italiano de Derecho Penal Econômico, Org. Carlos Martinez-Buján 
Pérez), Coruña : Universidade da Coruña, 1998, p. 45. 
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No campo doutrinário, em relação à responsabilidade penal da pessoa 

jurídica, possuem entendimento favorável: ALEXANDRE DE MORAES 644 , CLÁUDIO 

BRANDÃO645, FERNANDO ROCHA646, JOÃO MARCELO DE ARAÚJO JÚNIOR647, PAULO 

JOSÉ DA COSTA JÚNIOR 648, SÉRGIO SALOMÃO SCHECAIRA 649, etc. Posionam-se em 

sentido contrário: MIGUEL REALE JÚNIOR650, JOSÉ HENRIQUE PIERANGELI e EUGENIO 

RAÚL ZAFFARONI 651 , LUIZ REGIS PRADO 652 , LUIS LUISI 653 , JÚLIO FABBRINI 

_____________ 
644 “A Constituição proclama que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (...) 
(CF, art. 225) (...) uma vez que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente 
sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, 
independentemente da obrigação de reparar os danos causados (CF, art. 225, § 3º)” (MORAES, 
Alexandre de. Direito constitucional. 13ª ed. São Paulo : Atlas, 2003, p. 680). 
645 “(...) o principal argumento que se põe para a impossibilidade da responsabilidade penal da pessoa 
jurídica (...) pode ser elidido”. (BRANDÃO, Cláudio. Teoria jurídica do crime. 1ª ed. Rio de Janeiro : 
Forense, 2001, p. 60-62). 
646 “A Constituição Federal acolheu a opção política no sentido de responsabilizar criminalmente a 
pessoa jurídica e, portanto, cabe aos operadores do direito construir caminho dogmático capaz de 
materializar, com segurança, a vontade política” (ROCHA, Fernando A. N. Galvão. Responsabilidade 
penal da pessoa jurídica. 2ª ed. Belo Horizonte : Del Rey, 2003, p. 123). 
647 “Hoje a missão do Direito Penal não é mais causar sofrimento, mas, sim, reforçar no âmbito da 
cidadania a idéia de vigência, utilidade e importância, para a convivência social, da norma violada pelo 
criminoso. Para esse fim, pouco importa que o violador da norma tenha sido uma pessoa natural ou 
uma pessoa jurídica. Este o estado atual da doutrina, que sustenta a responsabilidade penal da pessoa 
jurídica” (ARAÚJO JÚNIOR, João Marcelo de. Societas delinquere potest – revisão da legislação 
comparada e estado atual da doutrina. In: GOMES, Luiz Flávio (Org.). Responsabilidade penal da 
pessoa jurídica e medidas provisórias e direito penal. São Paulo : Revista dos Tribunais, 1999, p. 94). 
648 “(...) o aparato organizado que causa em realidade o prejuízo aos bens tutelados (...) fenômeno, de 
que se vem tomando consciência, determina tentativas várias de libertar o direito penal societário do 
caráter personalista da responsabilidade penal, para que se dê vida a uma forma anômala de 
responsabilidade penal das empresas, de natureza direta ou indireta” (COSTA JÚNIOR, Paulo José da. 
Direito penal ecológico. Rio de Janeiro : Forense Universitária, 1996, p. 102). 
649 “(...) o art. 225, § 3º da Constituição de 1988, que já previa a responsabilidade das empresas por 
danos ambientais (...) a edição da Lei 9.605/98, com a introdução da responsabilidade penal da pessoa 
jurídica no plano infraconstitucional (...)” (SHECAIRA, Sérgio Salomão. A responsabilidade penal da 
pessoa jurídica e nossa recente legislação. In: GOMES, Luiz Flávio (Org.). Responsabilidade penal da 
pessoa jurídica e medidas provisórias e direito penal. São Paulo : Revista dos Tribunais, 1999, p. 139-
142). 
650 “o art. 225, § 3º (...) deve ser interpretado no sentido de que as pessoas físicas ou jurídicas sujeitam-
se respectivamente a sanções penais e administrativas (...) Falta à pessoa jurídica capacidade criminal” 
(REALE JÚNIOR, Miguel. A responsabilidade penal da pessoa jurídica. In: PRADO, Luiz Regis 
(Org.). Responsabilidade penal da pessoa jurídica: em defesa do princípio da imputação penal 
subjetiva. São Paulo : Revista dos Tribunais, 2001, p. 138). 
651 “A Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 (...) estabelece (...) a responsabilidade penal das 
pessoas jurídicas (...) O legislador chegou ao absurdo extremo de atribuir à pessoa jurídica até mesmo 
uma personalidade, quando a doutrina francamente majoritária lhe nega a capacidade de delinqüir” 
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MIRABETE 654 , SHEILA JORGE SELIM DE SALLES 655 , RENÉ ARIEL DOTTI 656 , CELSO 

DELMANTO 657 , LUIZ VICENTE CERNICCHIARO 658 , GUILHERME JOSÉ FERREIRA DA 

SILVA659 etc.   

_______________ 
(ZAFFARONI, Eugenio Raúl; PIERANGELI, José Henrique. Manual de Direito Penal Brasileiro. 
Parte Geral. 5ª ed. São Paulo : Revista dos Tribunais, 2004, p. 390).  
652 “(...) diante da configuração do ordenamento jurídico brasileiro (...) fica extremamente difícil não 
admitir a inconstitucionalidade desse artigo [art. 3º, da Lei nº 9.605/98], exemplo claro de 
responsabilidade penal por fato alheio” [PRADO, Luiz Regis. Responsabilidade penal da pessoa 
jurídica: fundamentos e implicações. Op. cit., In: PRADO, Luiz Regis (Org.). Responsabilidade penal 
da pessoa jurídica: em defesa do princípio da imputação penal subjetiva. São Paulo : Revista dos 
Tribunais, 2001,  p. 127-128].  
653 “Conclusivamente se pode afirmar não ser possível sustentar-se que a Constituição vigente tenha 
consagrado inquestionavelmente a responsabilidade penal da pessoa jurídica, com o disposto da forma 
‘obscura’ no § 3º do art. 225. E, ainda, se se pudesse sustentar ser inequívoca a linguagem do texto 
legal acima mencionado, a presença na Constituição, como cláusulas pétreas, dos princípios da 
pessoalidade da pena e da culpabilidade, tornariam sem possibilidade de eficácia o parágrafo referido 
do art. 225 da Constituição Federal.” (LUISI, Luiz. Notas sobre a responsabilidade penal das pessoas 
jurídicas. In: PRADO, Luiz Regis (Org.). Responsabilidade penal da pessoa jurídica: em defesa do 
princípio da imputação penal subjetiva. São Paulo : Revista dos Tribunais, 2001,  p. 99).   
654 “A pessoa jurídica não pode ser sujeito ativo de crime, quer se entenda ser ela ficção legal 
(Savigny, Ihering), realidade objetiva (Gierke, Zitelmann), realidade técnica (Planiol, Ripert) ou se 
adote a teoria institucionalista (Hauriou). É impossível a uma ficção a prática de fatos criminosos, e 
aos entes reais compostos de pessoas físicas não se adapta o conceito penal de dolo ou culpa 
(puramente subjetivo). Ademais não seria possível aplicar às pessoas jurídicas muitas das penas 
previstas na legislação penal (corporais, privativas de liberdade, etc.)” (MIRABETE, Júlio Fabbrini. 
Manual de Direito Penal: Parte Geral. 6ª ed. São Paulo : Atlas, 1991,  p. 116-117). 
655 “A pessoa jurídica não pode ser sujeito ativo da infração penal” (SALES, Sheila Jorge Selim de. 
Anotações sobre o princípio societas delinquere non potest no direito penal moderno: um retrocesso 
praticado em nome da política criminal? In: PRADO, Luiz Regis (Org.). Responsabilidade penal da 
pessoa jurídica: em defesa do princípio da imputação penal subjetiva. São Paulo : Revista dos 
Tribunais, 2001, p. 208).  
656 “A pretensão de atribuir a imputabilidade penal às pessoas jurídicas não está em harmonia com a 
letra e o espírito da Constituição” (DOTTI, René Ariel. A incapacidade criminal da pessoa jurídica: 
uma perspectiva do direito brasileiro. In: PRADO, Luiz Regis (Org.). Responsabilidade penal da 
pessoa jurídica: em defesa do princípio da imputação penal subjetiva. São Paulo : Revista dos 
Tribunais, 2001, p. 149).  
657 “Não existe responsabilidade penal das pessoas jurídicas, embora elas respondam nas esferas civil e 
administrativa. Mesmo que se considere a pessoa jurídica uma realidade e não ficção, não se pode 
conceber ela própria delinqüindo. Faltam à pessoa jurídica os elementos psicológicos do ser humano, 
imprescindíveis à culpabilidade.” (DELMANTO, Celso... [et. al.]. Código penal comentado. 5ª ed. Rio 
de Janeiro : Renovar, 2000, p. 55-60).  
658 “(...) Constituição da República, art. 5º, XLV: Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, 
podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, 
estendidas aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido. (...) 
O princípio da responsabilidade pessoal é outra conquista do Direito Penal liberal. (...) o princípio da 
personalidade da responsabilidade penal importa também que o fato delituoso possa ser imputado a 
uma pessoa ratione personae (...)”  (CERNICCHIARO, Vicente; COSTA JÚNIOR, Paulo José da. 
Direito Penal na Constituição. 3ª ed. São Paulo : Revista dos Tribunais, 1995, p. 85-97). 
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3.4.1. Critérios para o reconhecimento da responsabilidade   

 

A princípio, com o objetivo de sanar eventuais dúvidas sobre o 

estabelecimento da correta relação entre o reconhecimento da responsabilidade da 

pessoa jurídica e da responsabilidade individual de seus sócios é possível estabelecer, 

em termos gerais, os seguintes critérios 660 : (a) a infração individual há de ser 

praticada em prol da pessoa coletiva; (b) a infração individual não se deve situar fora 

da esfera da atividade da empresa, excluídas aquelas infrações que só a pessoa física 

pode praticar (por exemplo, a bigamia); (c) a infração deve ser praticada por alguém 

ligado à empresa; (d) a prática da infração deve ter o auxílio do poderio da pessoa 

coletiva, o que acarretará maior intensidade a qualquer infração da criminalidade 

tradicional. 661 

Admite-se, na doutrina, que a responsabilidade penal da pessoa jurídica é 

inspirada no modelo francês 662  e norte-americano 663 , à medida que o legislador 

_______________ 
659 “A responsabilização criminal dos entes coletivos, não obstante estar previsto no artigo 225, § 3º da 
Constituição Federal, fere os princípios do Direito Penal elencados no artigo 5º do mesmo texto 
constitucional, tais como a culpabilidade, responsabilidade pessoal, individualização das penas e 
intervenção mínima que consagram a exlcusividade de uma responsabilidade penal individual. Diante 
de um conflito definitivamente delineado na Carta Magna de 1988, entre o artigo 225, § 3º e princípios 
penais insculpidos no artigo 5º, duas soluções se apresentam: o reconhecimento da 
inconstitucionalidade do primeiro dispositivo por ofender norma constitucional de garantia dos direitos 
fundamentais ou a adoção de técnicas de solução de conflitos entre normas constitucionais através dos 
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, resultando, em ambas alternativas, no predomínio 
dos princípios penais frente a uma das opções de responsabilização penal por dano ambiental.” 
(SILVA, Guilherme José Ferreira da. Incapacidade criminal da pessoa jurídica. Belo Horizonte : Del 
Rey, 2003, p. 159). 
660 SALLES, Carlos Alberto de. Responsabilidade penal da pessoa jurídica e a proteção ao meio 
ambiente. In Revista Brasileira de Ciências Criminais, nº 36, ano 9, out.-dez., São Paulo : Revista dos 
Tribunais, 2001, p. 58-62. 
661 SHECAIRA, Sérgio Salomão. Responsabilidade Penal da Pessoa Jurídica. De acordo com a Lei 
9.605/98. São Paulo : Revista dos Tribunais, 1998, p.  99-102.  
662 SILVA, Fernando Quadros. Responsabilidade penal da pessoa jurídica: a Lei 9.605, de 13.02.1998 
e os princípios constitucionais penais. In Revista de Direito Ambiental, nº 18, ano 5, abr.-jun., São 
Paulo : Revista dos Tribunais, 2000, p. 186. 
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brasileiro também exige o substratum humano como requisito da responsabilidade 

penal da empresa, conforme consta do artigo 3º da Lei nº 9.605/98, ao dispor que 

haverá responsabilidade quando a infração for cometida por decisão do representante 

legal ou contratual, ou do órgão colegiado, no interesse ou benefício da entidade. 

O referido dispositivo legal, em seu parágrafo único, estabelece, ainda, que 

“a responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui a das pessoas físicas, autoras, co-

autoras ou partícipes do mesmo fato”.  

No ordenamento jurídico brasileiro, contudo, a despeito de tais critérios, há 

dificuldade em conciliar a responsabilização penal da pessoa jurídica 664  com os 

princípios e parâmetros tradicionais do direito penal clássico.665  

 

 

3.4.2. Argumentos favoráveis à responsabilização penal  

 

Podem ser apontados de início dois fundamentos básicos a favor da 

responsabilidade penal das pessoas jurídicas. 666 

O primeiro diz respeito à defesa social e distingue-se da responsabilidade 

civil e administrativa, que visam apenas à reparação civil ou indenização dos danos 

causados e à proteção do interesse coletivo. A defesa social tem fundamento na 

proteção da sociedade contra delinqüentes e se faz presente sempre que, ante a 

ruptura do ordenamento jurídico-penal, a ordem jurídica é restabelecida com a 

intervenção do direito criminal. 

_______________ 
663 SALLES, Carlos Alberto de. Responsabilidade penal da pessoa jurídica e a proteção ao meio 
ambiente. Op. cit., p. 58-59. 
664 Denomina-se direito penal da pessoa jurídica ou direito de intervenção, o que realiza um estudo 
punitivo do ente moral. 
665  BICUDO, Tatiana Viggiani. A globalização e as transformações no direito penal. In Revista 
Brasileira de Ciências Criminais, nº 23, ano 6, jul.-set. São Paulo : Revista dos Tribunais, 1998, p. 
104. 
666 SANCTIS, Fausto Martin de. Responsabilidade penal da pessoa jurídica. São Paulo : Saraiva, 
1999, p. 46-47. 
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O segundo tem seu alicerce na idéia de que a realidade social e jurídica do 

grupamento, considerando-o entidade distinta, com vontade própria667, equiparado 

às pessoas físicas, permite a punição penal para coibir os abusos decorrentes de 

sua força, como também permite a distribuição de justiça de forma mais 

equânime. A sanção de prepostos ou representantes dos órgãos da pessoa jurídica 

traria um sentimento maior de injustiça e representaria um incentivo às atividades 

lesivas da pessoa jurídica. 

Outro aspecto favorável à responsabilização dos entes coletivos é o 

desenvolvimento da própria sociedade, que tornou possível a constituição de pessoa 

fictícia com a finalidade de ocultar ou facilitar a ocorrência de infrações, o que impôs 

a evolução de certas áreas do direito para a responsabilização da pessoa jurídica, 

indicando que o direito penal também deve evoluir e se ajustar aos valores e a visão 

política do seu tempo.668 

A título de exemplo da evolução de certas áreas do direito, cabe mencionar o 

Estatuto da Criança e do Adolescente-ECA (Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990), 

que prevê sanções civis às entidades de atendimento governamentais, a possibilidade 

de advertência, afastamento de seus dirigentes, fechamento de unidade ou interdição 

de programas. Para as entidades não-governamentais, prevê a suspensão total ou 

parcial do repasse de verba pública. Há ainda a possibilidade de dissolução. 

Também no Código de Defesa do Consumidor-CDC (Lei nº 8.078, de 11 de 

setembro de 1990), o artigo 28 permite ao juiz desconsiderar a pessoa jurídica da 

sociedade, quando esta servir de abuso de direito, em detrimento do consumidor. No 

artigo 75, reconhecendo o poderio das pessoas físicas, fruto da organização 

_____________ 
667 As entidades são “por sí mismas capaces de acción” e atuam “por médio de las acciones humanas 
de sus órganos”, sendo essas ações “al mismo tiempo acciones de la agrupación”. (MARTÍN, Luis 
Gracia. La cuestion de la responsabilidad penal de las próprias personas jurídicas. In Responsabilidade 
penal da pessoa jurídica: em defesa do princípio da imputação penal subjetiva. São Paulo : Revista 
dos Tribunais, 2001, p. 63). 
668 SOUZA, José Carlos Rodrigues de. Responsabilidade penal da pessoa jurídica e sua justificativa 
social. In Revista de Direito Ambiental, nº 09, ano 3, jan.-mar., São Paulo : Revista dos Tribunais, 
1988, p. 143. 
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empresarial, prevê, da mesma forma que o artigo 29 do Código Penal, a co-

delinqüência, dispondo que “quem de qualquer forma, concorrer para os crimes 

referidos neste código, incide nas penas a estes cominadas na medida de sua 

culpabilidade, bem como o diretor, administrador ou gerente da pessoa jurídica que 

promover, permitir ou por qualquer modo aprovar o fornecimento, oferta, exposição à 

venda ou manutenção em depósito de produtos ou a oferta e prestação de serviços nas 

condições por ele proibidas”.    

A Lei de Imprensa (Lei nº 5.250, de 9.2.67) estabelece uma reparação civil 

objetiva pelo dano causado pela pessoa jurídica (empresa de jornais), com direito de 

regresso contra o autor do escrito. 669 

Na matéria que trata sobre o sistema financeiro nacional, mesmo antes da 

Constituição de 1988, o legislador ordinário também buscou atingir as pessoas 

jurídicas, mitigando o preceito de que as pessoas jurídicas não podem delinqüir, ao 

prever responsabilidade penal objetiva de seus dirigentes (artigo 73, § 2º, da Lei nº 

4.728, de 14 de julho de 1965; Lei nº 4.594, de 31 de dezembro de 1964 e artigo 25, 

da Lei nº 7.492, de 16 de junho de 1986). 

Na atualidade, as mais graves lesões ao meio ambiente tem sido causadas 

pelas pessoas jurídicas, atingindo não somente o interesse individual de determinado 

membro ou grupo social, mas também bens jurídicos fundamentais, como a própria 

manutenção da vida das presentes e futuras gerações.670   

No que diz respeito às lesões ao meio ambiente, onde as sanções civis e 

administrativas não se mostram suficientes para coibir a prática dos ilícitos, a 

responsabilidade penal da pessoa jurídica se impõe como contra-estímulo necessário 

_____________ 
669 Artigos 37-51. 
670 LECEY, Eladio. A proteção do meio ambiente e a responsabilidade penal da pessoa jurídica. In 
Revista da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul. Porto Alegre : AJURIS, 1999, p. 171.  
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para coibir a continuidade das medidas criminosas e anti-sociais que são praticadas 

por empresas degradadoras do meio ambiente.671 

Em razão da acentuada danosidade social, a responsabilidade penal da 

pessoa jurídica por danos ambientais se mostra útil: a) como resposta social, tendo 

em vista a natureza do bem tutelado (meio ambiente) que ultrapassa o indivíduo, 

atingindo a coletividade (bem supra-individual), a saúde e a vida das pessoas, enfim, 

a própria perpetuação da espécie humana (no caso de efeitos radioativos etc); b) como 

instrumento de pressão à solução do conflito, uma vez que o impacto da 

criminalização ambiental é expressivo, tendo em vista o maior gravame à imagem e 

conforto; c) como instrumento de efetividade das normas gerais, já que, muitas vezes, 

apenas com o surgimento da norma penal incriminadora, obtém-se a efetividade e a 

concretização de normas não-penais de proteção ao meio ambiente; d) como 

instrumento de prevenção, porque o mais expressivo papel do direito penal é de, 

justamente, prevenir a ocorrência dos delitos ambientais, quer pela causação de dano 

ou de perigo, aos bens e interesses juridicamente tutelados.672 

Além disso, conforme sustentam FÁBIO BITTENCOURT DA ROSA673 e SÁVIO 

RENATO BITTENCOURT SOARES SILVA674, se o pragmatismo impôs o reconhecimento 

da personalidade jurídica às sociedades, ele há de imperar novamente para atribuir 

responsabilidade penal à pessoa jurídica.675   

_____________ 
671 SOUZA, José Carlos Rodrigues de. Responsabilidade penal da pessoa jurídica e sua justificativa 
social. In Revista de Direito Ambiental, nº 09, ano 3, jan.-mar., São Paulo : Revista dos Tribunais, 
1988, p. 140. 
672 LECEY, Eládio. A proteção do meio ambiente e a responsabilidade penal da pessoa jurídica. Op. 
cit., p. 170-172 
673 ROSA, Fábio Bittencourt da. Responsabilidade penal da pessoa jurídica. In Revista de Direito 
Ambiental, nº 31, ano 8, jul.-set., São Paulo : Revista dos Tribunais, 2003, p. 43. 
674 SILVA, Sávio Renato Bittencourt. A responsabilidade criminal da pessoa jurídica: uma nova teoria 
da culpabilidade. In Revista do Ministério Público, nº 16, jul.-dez., Rio de Janeiro : Ministério Público, 
2002, p. 177. 
675 Para OLIVER WENDELL HOLMES, escritor norte-americano e juiz da Suprema Corte nomeado pelo 
presidente THEODORE ROOSEVELT (1902-1932), nascido em Cambridge, Massachusets, em 1809, e 
falecido em Boston, em 1934, autor da obra intitulada The Common Law (reconhecida como o melhor 
trabalho da escola americana de direito e uma excelente aquisição intelectual do século XIX), os juízes 
e cortes não respondiam apenas aos editos do governo, mas também as forças dominantes da 
comunidade. Para HOLMES, o direito seria o que a corte decidisse e as decisões encobririam uma força 
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Assim, com base na filosofia pragmática que desenvolve uma prudência676, 

visto que os instrumentos jurídicos de tutela do meio ambiente não têm se revelado 

eficientes e eficazes677, é recomendável aceitar a responsabilidade penal da pessoa 

jurídica.    

Para SÁVIO RENATO BITTENCOURT SOARES SILVA, se a esfera cível dá 

respostas lentas aos casos de afronta ao meio ambiente e a administrativa, não 

raramente, é submetida a ingerências políticas, que cerceiam sua atuação, tornando-a 

ineficaz, em diversos momentos, dentro desse contexto, a incriminação da pessoa 

jurídica é de grande relevo e utilidade.678  

Segundo o autor, a resistência por parte da doutrina à responsabilização 

penal da pessoa jurídica, em verdade, seria o “medo do novo”, tal como ocorreu com 

_______________ 
sancionadora, não sendo o direito estático, nem fruto do desenvolvimento de algum ideal ou doutrina 
lógica do governo, mas, sim, definido a partir de mudanças históricas e determinadas circunstâncias. 
Em oposição, os utilitaristas, na tradição do liberalismo inglês, contemplavam o direito como um 
instrumento do governo e sua definição de direito era fundamentalmente política. O direito era um 
mero instrumento que trazia consigo as propostas governamentais. Na visão madura de HOLMES, 
adquirida em dez anos de inteira prática do direito, os juízes primeiramente decidiriam os casos e 
depois buscariam as razões legais. As decisões seriam baseadas mais em “necessidades sentidas” pelo 
tempo do que em puros precedentes (logicamente calculados), por não se poder descrever o direito 
como sistema Euclideano fixo de deduções (HOLMES JR., Oliver Wendell. The common law. New 
York : Dover, 1991, p. 2-38, 75-76).   
676 A filosofia pragmática surgiu e se difundiu principalmente nos Estados Unidos no final do século 
XIX e nas primeiras décadas do século XX, e teve como principais expoentes C. S. PIERCE, WILLIAM 
JAMES e J. DEWEY (RORTY, Richard. A filosofia e o espelho da natureza. 3ª ed. Trad. de Antônio 
Trânsito. Rio de Janeiro : Relume-Dumará, 1994, p. 361). O pragmatismo, ao que tudo indica, 
contribui para uma melhor compreensão da prática judicial, à medida que auxilia o direito 
contemporâneo a situar-se diante das mudanças sociais por meio de decisões que levam em 
consideração o momento histórico-social em que são proferidas.  (MURPHY, John. O pragmatismo: 
de Peirce a Davidson. Porto : ASA, 1993, p. 54). O pragmatismo jurídico atual é o renascimento do 
realismo jurídico, movimento preponderante na esfera jurídica norte-americana do início do século 
XX, também conhecido como jurisprudência sociológica, que teve como principais idealizadores 
OLIVER WENDELL HOLMES JR. e BENJAMIN CARDOSO. Para HOLMES:  “o direito não é lógica, mas sim 
experiência” (“The life of the law has not been logic: it has been experience”)  (HOLMES JR., Oliver 
Wendell. The common law. New York : Dover, 1991, p. xiii).  
677  “Embora existam intrumentos jurídicos aptos a estabelecer uma esfera de proteção ao Meio 
Ambiente, a experiência destas últimas duas décadas demonstra que, não obstante a determinação das 
Instituições, mormente do Ministério Público, esta gama institucional não foi capaz de sensibilizar ou 
atemorizar os que desenvolvem atividades de risco ao Meio Ambiente”. (SILVA, Sávio Renato 
Bittencourt. A responsabilidade criminal da pessoa jurídica: uma nova teoria da culpabilidade. Op, cit., 
p. 178). 
678 Idem. Ibidem, p. 181. 
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a teoria finalista da ação, que teve grande dificuldade de aceitação entre juristas 

pátrios que preferiam ficar com o causalismo.679  

E, em Direito, o “medo do novo”, que é natural do ser humano, se 

potencializaria, com a resistência jurídica da doutrina, que reluta a flexibilizar antigos 

dogmas diante de transformações sociais.   

  

 

3.4.3. Argumentos contrários à responsabilização penal  

 

Em relação à parte da doutrina, a responsabilização penal da pessoa jurídica 

encontra uma série de óbices. 

Os principais argumentos contra a responsabilidade penal da pessoa jurídica 

podem se resumir em quatro: (a) o de que não há responsabilidade sem culpa, sendo 

impossível à pessoa jurídica, porque desprovida de vontade, praticar um crime; (b) o 

do princípio da personalidade das penas; (c) o de não ser possível fazer uma 

pessoa jurídica arrepender-se, intimidar-se ou reeducar-se; e (d) o de não se 

aplicar às pessoas jurídicas as penas privativas de liberdade. 

Para ZAFFARONI, as pessoas jurídicas não teriam capacidade de conduta, 

porque a teoria do delito, de cunho antropológico, se elabora sobre a base da conduta 

humana individual.  Apenas um indivíduo pode ser autor de um delito, nunca um ente 

coletivo, porque a vontade de manifestação da ação humana é um fenômeno psíquico 

que não pode ser concebido por uma pessoa jurídica.680  

A imputação penal não seria possível para as pessoas jurídicas, em razão da 

incapacidade de praticarem ação de relevância penal, da incapacidade de atribuir-se-

lhes culpabilidade e da incapacidade de sofrerem os efeitos da pena.  

_____________ 
679 Idem. Ibidem, p. 176. 
680 ZAFFARONI, Eugênio Raúl. Tratado de derecho penal. Parte General III. Buenos Aires : Ediar,  
1995, p. 55 e 58. 
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Sustenta-se que não seria lógico atribuir responsabilidade criminal a quem 

não possui vontade, não pensa e nem decide.681  

As leis penais que sancionam as pessoas jurídicas, em verdade, apenas 

concederiam faculdades administrativas ao juiz criminal que aplica sanções de 

natureza administrativa em razão das condutas ilícitas praticadas pelos órgãos das 

pessoas jurídicas.682  

 Entre os argumentos contrários, a questão da culpabilidade representa o 

maior óbice, uma vez que os grupamentos, insuscetíveis de vontade, não podem agir 

com dolo, nem culpa.683 

A culpabilidade, enquanto fundamento da pena (nullum crimen sine culpa), 

limite da pena e significado de responsabilidade subjetiva, assim como a ação, é 

conceito puramente individualista.  

No âmbito da pessoa jurídica, não é possível encontrar os elementos da 

culpabilidade (imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de 

conduta diversa). A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a 

exibilidade de conduta diversa são atributos exclusivos do homem, da pessoa física.   

Na teoria do delito, apesar da evolução e mudança de posição do dolo e da 

culpa da culpabilidade (teoria causalista) para o tipo penal (teoria finalista), os 

conceitos de dolo e de culpa continuam a traduzir, desde a concepção clássica, a 

_____________ 
681 Para BERNARDO J. FEIJÓO SÁNCHEZ à pessoa jurídica falta aptidão para uma decisão voluntária 
livre, ou seja, liberdade de vontade no sentido antropológico, psicológico, filosófico, metafísico, social 
e funcional (SÁNCHEZ, Bernardo J. Feijóo. Cuestiones basicas sobre la responsabilidad penal de las 
personas jurídicas, de otras personas morales y de agrupaciones y asociaciones de personas. In Revista 
de Ciências Criminais, nº 27, ano 7, jul.-set., São Paulo : Revista dos Tribunais, 1999, p. 31).  
682 ZAFFARONI, Eugênio Raúl. Tratado de derecho penal. Parte General III. Buenos Aires : Ediar,  
1995, p. 57. 
683  Para GUILHERME JOSÉ FERREIRA DA SILVA, a despeito da existência de opinião em sentido 
contrário, o princípio da culpabilidade não teria sido expressamente adotado pela Constituição Federal 
de 1988 (SILVA, Guilherme José Ferreira da. Incapacidade criminal da pessoa jurídica. Belo 
Horizonte : Del Rey, 2003, p. 94).  
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aferição do elemento volitivo do agente na sua relação com o delito: se foi previsto e 

desejado ou previsível, porém não querido.684  

Assim, não se teria como medir a responsabilidade subjetiva da pessoa 

jurídica quando ela participasse de fato típico, não se acomodando as noções de 

vontade e de previsibilidade à estrutura da pessoa jurídica. Ademais, a aceitação da 

responsabilização criminal da pessoa jurídica e a flexibilização do conceito de 

culpabilidade têm como obstáculo os princípios e garantias individuais conquistados 

com a Revolução Francesa, em 1789.  

Quanto ao princípio da personalidade das penas, esse determina que elas 

sejam estritamente pessoais, aplicando-se apenas às pessoas físicas que possuem 

condições de entenderem seus efeitos. Isso porque o autor de uma infração deve 

possuir a consciência e a livre vontade para delinqüir. 

A Constituição Federal de 1988, nos incisos XLV e XLVI, do artigo 5º, ao 

prever, respectivamente, “nenhuma pena passará da pessoa do condenado” e que a 

“lei regulará a individualização da pena”, confirma o referido princípio.  

No Código Penal, esse princípio encontra seu embasamento nos artigos 13 e 

29, que afirmam, respectivamente, que o resultado da infração apenas é imputável a 

quem lhe deu causa e que todo aquele que, de qualquer modo, concorrer à infração, 

responderá por ela.  

O artigo 59 do mesmo diploma legal auxilia o magistrado no cálculo da 

individualização da pena, ao dispor que as seguintes circunstâncias devem ser levadas 

em consideração: a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade 

do agente, os motivos, as circunstâncias e conseqüências do crime e o comportamento 

da vítima. Tais indicadores que devem nortear o juiz na tarefa da individualização 

concreta da pena a ser imposta ao condenado, em sua maioria, pressupõem a 

_____________ 
684 A doutrina brasileira defendeu a teoria causalista (tipo objetivo e dolo e culpa na culpabilidade) em 
quase todas as obras elaboradas na vigência do código penal de 1940. Após o código de 1940, surge a 
estrutura finalista como uma melhor metodologia analítica (dolo e culpa no tipo). (ZAFFARONI, 
Eugenio Raúl; PIERANGELI, José Henrique. Manual de Direito Penal Brasileiro. Parte Geral. Op. 
cit., p. 379).  
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condição de ser humano do sujeito passível de sanção, inaplicável, portanto, às 

pessoas jurídicas.  

A incapacidade da pessoa jurídica em exprimir arrependimento e a falta de 

parâmetros subjetivos inerentes às pessoas físicas, por sua vez, frustra os objetivos 

atribuídos a pena criminal – prevenção geral e especial e retribuição. A pessoa 

jurídica é incapaz de se arrepender, o que invalida o caráter retributivo da sanção 

penal. A prevenção geral jamais será alcançada, porque a vontade coletiva 

transpsíquica ou interpessoal da pessoa jurídica não pode ser intimidade. A prevenção 

especial negativa ou positiva é impensável em relação à pessoa jurídica, porque a 

empresa não pode ser encarcerada e a sua ressocialização é algo totalmente 

inconcebível.685 

 

 

3.5. Crítica aos argumentos contrários à responsabilização  

 

O argumento de que a responsabilidade com culpa só se encontra na pessoa 

física não prevalece, porquanto a culpabilidade individual, que decorre do conceito de 

culpabilidade, possui base filosófica no direito penal, que legitima o direito de punir 

comportamentos que põem em risco ou atingem bens juridicamente relevantes. 

Assim, não se afigura coerente que o comportamento criminoso, violador de regras 

sociais de conduta e uma ameaça à convivência social, perpetrado por pessoa jurídica, 

mereça defesa e tratamento privilegiado.  

É, portanto, inadequada a utilização do princípio político-criminal da 

culpabilidade, construído para proteger a pessoa física, como argumento contrário à 

responsabilidade penal da pessoa jurídica, em se tratando de pessoa jurídica, à medida 

_____________ 
685 SANTOS, Juarez Cirino dos. A responsabilidade penal da pessoa jurídica. Conferência proferida na 
inauguração do Instituto de Criminologia e Política Criminal – ICPC, em 6 de março de 2001, Curitiba 
(Disponível em: <http://www.neófito.com.br>. Acesso em: 28 de novembro de 2001).  
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que o que se faz necessário é a construção de outro princípio ou a adaptação do 

princípio da culpabilidade à realidade da responsabilidade penal da pessoa jurídica.686  

Sobre os princípios da personalidade das penas e da inaplicabilidade às 

pessoas jurídicas das penas privativas de liberdade, segundo os modernos 

ensinamentos da política criminal, esses também não representam maior objeção.  

É certo que as penas privativas de liberdade não podem ser aplicadas às 

pessoas jurídicas. No entanto, o moderno direito penal além de recomendar a pena 

prisional como ultima ratio, na seara criminal, pode-se valer de outros instrumentos 

de repressão à pessoa jurídica. As penas aplicáveis em direito penal vão além das 

penas privativas de liberdade.687 

Para FERNANDO ROCHA, o princípio segundo o qual nenhuma pena passará 

da pessoa do condenado não representa óbice à responsabilização da pessoa jurídica, 

porque, apesar de toda pena ser dirigida ao autor que praticou a violação à norma 

protetiva do bem jurídico, os seus efeitos serem sentidos por terceiros.688  

Nesse particular, afirma que ninguém pode negar o fato de que os familiares 

do condenado sofrem com sua estada na prisão, sua impossibilidade de exercer 

determinada atividade profissional ou sua obrigação de pagar uma multa. Em tal 

hipótese, a pena atinge indiretamente pessoas que não praticaram a infração penal.689 

No caso da pessoa jurídica, a penalidade que lhe for aplicada afetará 

indiretamente os sócios ou quotistas que, eventualmente, tenham se oposto à 

realização da atividade ilícita. 

A respeito, registre-se que a Constituição Federal de 1988, ao consagrar, no 

inciso XLV, do artigo 5º, que “nenhuma pena passará da pessoa do condenado”, em 

_____________ 
686  ROCHA, Fernando A. N. Galvão. Responsabilidade penal da pessoa jurídica. 2ª ed. Belo 
Horizonte : Del Rey, 2003, p. 26. 
687 SILVA, Fernando Quadros. Responsabilidade penal da pessoa jurídica: a Lei 9.605, de 13.02.1998 
e os princípios constitucionais penais. In Revista de Direito Ambiental, nº 18, ano 5, abr.-jun., São 
Paulo : Revista dos Tribunais, 2000, p. 189. 
688 ROCHA, Fernando A. N. Galvão da. Responsabilidade penal da pessoa jurídica. In Revista de 
Direito Ambiental, nº 10, ano 3, abr.-jun., São Paulo : Revista dos Tribunais, 1998, p. 28. 
689 Idem. Ibidem, p. 28-29.  



 254

verdade, estabelece restrição que relaciona a pena à pessoa condenada. Assim, não há 

violação a este preceito no caso da responsabilidade penal da pessoa jurídica, à 

medida que a restrição imposta relaciona a pena à pessoa condenada, não 

estabelecendo que a pessoa condenada deva ser, necessariamente o sujeito ativo do 

crime. A Constituição Federal de 1988, na verdade, não estabelece restrição ao fato 

de que a pessoa jurídica possa ser criminalmente responsável por conduta praticada 

por pessoa física.690 

Ademais, o referido inciso XLV do artigo 5º, do texto constitucional 

excepciona a regra da intranscendência da pena ao esclarecer que pode a “obrigação 

de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, 

estendidas aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do 

patrimônio transferido”. Em razão da previsão constitucional, é evidente que a pena 

de perdimento de bens poderá ser executada contra os sucessores do condenado.691  

O texto constitucional ao estabelecer o direito penal da culpa (inciso III do 

artigo 1º, caput e inciso LVII do artigo 5º)692 e a personalização da pena (incisos 

_____________ 
690  ROCHA, Fernando A. N. Galvão. Responsabilidade penal da pessoa jurídica. 2ª ed. Belo 
Horizonte : Del Rey, 2003, p. 26-27. 
691 Apesar de não existir lei que regulamente essa previsão constitucional, a pena de perdimento de 
bens está prevista como espécie de pena restritiva de direitos no artigo 43, inciso II, do Código Penal. 
692 O princípio da culpabilidade encontra suas raízes principalmente no princípio da dignidade da 
pessoa humana (artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal de 1988) e na inviolabilidade do direito à 
liberdade (artigo 5º, caput, do texto constitucional em vigor). O inciso LVII, do artigo 5º da Carta 
Magna de 1988 prevê expressamente o princípio da culpabilidade ao dispor que “ninguém será 
considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença condenatória”.  
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XLVI, XLVIII, XLIX e L do artigo 5º)693 entre as garantias individuais não criou 

óbice à responsabilização criminal das pessoas jurídicas.694  

A Constituição Federal, como um corpo de normas, possui uma unidade ou 

um princípio da unidade normativa. Após a sua edição, presume-se a validade de 

todas as normas que a compõem, não existindo, a princípio, uma hierarquia entre 

dispositivos constitucionais.  

Em conformidade com a melhor técnica de hermenêutica constituconal, 

havendo a dificuldade na aplicação de alguma regra, em aparente conflito com outra, 

faz-se necessário, primeiramente, proceder a interpretação que possa conformar as 

normas em aparente contradição e que salve o texto. Ademais, presume-se que não há 

no texto constitucional regras institucionais ou legais inúteis.  

A previsão constitucional de responsabilidade penal das pessoas jurídicas 

possui, portanto, validade presumida, e a adaptação de sua existência com as 

garantias criminais deve receber uma interpretação de modo a conformar essa norma 

com as outras constantes do texto constitucional e infraconstitucional.695  

_____________ 
693 “Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) XLVI – a lei regulará a 
individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes: a) privação ou restrição da liberdade; b) 
perda de bens; c) multa; d) prestação social alternativa; e) suspensão ou interdição de direitos; (...) 
XLVIII – a pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a 
idade e o sexo do apenado; (...) XLIX – é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral;   
L – às presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o 
período de amamentação”.    
694 ROSA, Fábio Bittencourt da. Responsabilidade penal da pessoa jurídica. In Revista de Direito 
Ambiental, nº 31, ano 8, jul.-set., São Paulo : Revista dos Tribunais, 2003, p. 52-53. 
695 A favor da criminalização das empresas já decidiu o Superior Tribunal de Justiça apesar de não ser 
pacífica a questão, em decisão na Medida Cautelar nº 6.519-PR, 6ª Turma, Relator o Ministro 
Hamilton Carvalho, publicado no Diário de Justiça de 5 de junho de 2003, de onde se extrai o seguinte: 
“Petróleo Brasileiro S/A - PETROBRAS impetrou mandado de segurança contra decisão do Juízo da 
2ª Vara Federal de Coritiba - SJ/PR, que, nos autos da ação penal nº 200.79.00.019440-4, na qual se 
imputa à PETROBRAS a prática, em tese, de crime ambiental, indeferiu pedido de indicação de 
preposto para interrogatório designado para o dia 16 de abril passado. Deferida medida liminar para o 
fim de ser admitido o Gerente Executivo de Segurança, Meio Ambiente e Saúde da PETROBRAS para 
prestar interrogatório em seu nome, na qualidade de preposto, em substituição ao represente legal da 
companhia, foi a ordem de segurança denegada, por maioria, pela 7ª Turma do Tribunal Regional 
Federal da 4ª Região, em acórdão assim ementado: "PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. 
CRIME CONTRA O MEIO AMBIENTE. RESPONSABILIDADE PENAL DA PESSOA JURÍDICA. 
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A respeito do argumento de que o direito penal da culpa e a personalização 

da pena previstos no texto constitucional, por constituírem cláusulas pétreas, teriam 

hierarquia superior ao artigo 225, § 3º da Constituição Federal de 1988 (que prevê a 

responsabilidade penal da pessoa jurídica), o que recomendaria a declaração de 

inconstitucionalidade da norma inferior, esse também é equivocado. 

Nesse aspecto, registre-se que o Supremo Tribunal Federal já se manifestou 

no sentido de que não há hierarquia entre as normas constitucionais originárias, o que 

impede a declaração de inconstitucionalidade de umas em face de outras de acordo 

com o sistema de Constituição rígida.  

Assim, as cláusulas pétreas não podem ser invocadas para a argüição de 

inconstitucionalidade de normas constantes do próprio texto constitucional. A 

Constituição prevê as cláusulas pétreas apenas como limites ao Poder Constituinte 

_______________ 
POSSIBILIDADE. EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO CONCEITO DE PESSOA JURÍDICA. 
PASSAGEM DA CRIMINALIDADE INDIVIDUAL OU CLÁSSICA PARA OS CRIMES 
EMPRESARIAIS. CRIMINALIDADE DE EMPRESAS E DAS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS. 
DIFERENÇAS. SISTEMA NORMATIVO REPOSITIVO E RETRIBUTIVO. IMPUTAÇÃO PENAL 
ÀS PESSOAS JURÍDICAS. CAPACIDADE DE REALIZAR A AÇÃO COM RELEVÂNCIA 
PENAL. AUTORIA DA PESSOA JURÍDICA DERIVA DA CAPACIDADE JURÍDICA DE TER 
CAUSADO UM RESULTADO VOLUNTARIAMENTE E COM DESACATO AO PAPEL SOCIAL 
IMPOSTO PELO SISTEMA NORMATIVO VIGENTE. POSSIBILIDADE DA PESSOA JURÍDICA 
PRATICAR CRIMES DOLOSOS, COM DOLO DIRETO OU EVENTUAL, E CRIMES 
CULPOSOS. CULPABILIDADE LIMITADA À MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DE QUEM 
DETÉM O PODER DECISÓRIO. FUNÇÃO DE PREVENÇÃO GERAL E ESPECIAL DA PENA. 
FALÊNCIA DA EXPERIÊNCIA PRISIONAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. 
MELHORES RESULTADOS. APLICABILIDADE ÀS PESSOAS JURÍDICAS. VONTADE DA 
PESSOA JURÍDICA SE EXTERIORIZA PELA DECISÃO DO ADMINISTRADOR EM SEU 
NOME E NO SEU PROVEITO. PESSOA JURÍDICA PODE CONSUMAR TODOS OS CRIMES 
DEFINIDOS NOS ARTIGOS 29 E SEGUINTES DA LEI 9.605/98. PENAS APLICÁVEIS. 
CRITÉRIOS PARA APLICAÇÃO DAS PENAS ALTERNATIVAS E PRESCRIÇÃO. LIMITES 
MÍNIMO E MÁXIMO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PREVISTOS NOS TIPOS DA LEI 
9.605/98. INTERROGATÓRIO NÃO DEVE SER FEITO NA PESSOA DO PREPOSTO. ATO 
DEVE SER REPETIDO NA PESSOA DO ATUAL DIRIGENTE. PROVA. NECESSIDADE DE 
REVELAR A EXISTÊNCIA DE UM COMANDO DO CENTRO DE DECISÃO QUE REVELE 
UMA AÇÃO FINAL DO REPRESENTANTE. INVIABILIDADE DE ANALISAR PROVAS EM 
SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. 
SEGURANÇA DENEGADA. (...)”.   
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derivado ao rever ou a emendar a Constituição elaborada pelo Poder Constituinte 

originário.696   

Ademais, no processo de ponderação desenvolvido para solucionar 

enventual conflito de direitos individuais não se deve atribuir primazia absoluta a um 

ou a outro princípio ou direito. Ao invés, deve-se esforçar o intérprete para assegurar 

a aplicação das normas conflitantes, ainda que, no caso concreto, uma delas sofra 

atenuação. 697  

É, ao que parece, a melhor orientação a ser adotada no caso da 

responsabilidade penal da pessoa jurídica. O direito penal da culpa e o princípio da 

personalização da pena permaneceriam íntegros, ainda que submetidos a eventuais 

restrições exigidas pela aceitação da responsabilidade penal da pessoa jurídica. 

Em razão disso, a responsabilidade penal da pessoa jurídica também não é 

uma norma constitucional inconstitucional. A tese de OTTO BACHOF, segundo a qual 

a norma constitucional é inconstitucional quando ofende os pressupostos de validade 

impostos pela própria Constituição, não se aplica ao § 3º, do artigo 225, da 

Constituição de 1988.698    

_____________ 
696 “Ação direta de inconstitucionalidade. Parágrafos 1. e 2. do artigo 45 da Constituição Federal. - A 
tese de que há hierarquia entre normas constitucionais originárias dando azo a declaração de 
inconstitucionalidade de umas em face de outras e incompatível com o sistema de Constituição rígida. 
- Na atual Carta Magna "compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da 
Constituição" (artigo 102, "caput"), o que implica dizer que essa jurisdição lhe é atribuída para impedir 
que se desrespeite a Constituição como um todo, e não para, com relação a ela, exercer o papel de 
fiscal do Poder Constituinte originário, a fim de verificar se este teria, ou não, violado os princípios de 
direito suprapositivo que ele próprio havia incluído no texto da mesma Constituição. - Por outro lado, 
as cláusulas pétreas não podem ser invocadas para sustentação da tese da inconstitucionalidade de 
normas constitucionais inferiores em face de normas constitucionais superiores, porquanto a 
Constituição as prevê apenas como limites ao Poder Constituinte derivado ao rever ou ao emendar a 
Constituição elaborada pelo Poder Constituinte originário, e não como abarcando normas cuja 
observância se impôs ao próprio Poder Constituinte originário com relação as outras que não sejam 
consideradas como cláusulas pétreas e, portanto, possam ser emendadas. Ação não conhecida por 
impossibilidade jurídica do pedido.” (Supremo Tribunal Federal. Ação Direita de 
Inconstitucionalidade nº 815-3/DF, Relator o Ministro Moreira Alves, Tribunal Pleno, publicado no 
Diário de Justiça de 10 de maio de 1996, p. 15.131). 
697 MENDES, Gilmar Ferreira. Direitos fundamentais e controle de constitucionalidade: estudos de 
direito constitucional. 2ª ed. São Paulo : Instituto Brasileiro de Direito Constitucional, 1999, p. 89-96.   
698 BACHOF, Otto. Normas constitucionais inconstitucionais? Tradução de José Manuel M. Cardoso 
da Costa. São Paulo : Almedina, 1994, p. 48-70.  



 258

Quanto à impossibilidade de arrependimento da pessoa jurídica, apesar da 

tese da não imposição de objetivos morais a uma empresa, tem-se verificado que a 

prevenção geral é maior quando a empresa é punida. Caso contrário, a empresa que 

ampliou seus rendimentos, beneficiando-se com a prática do delito, permaneceria 

com o patrimônio íntegro.  

Também nesse tópico, mais uma vez, não parece correto apenar só os 

autores materiais que, inclusive, podem ser mudados ou substituídos, impondo-se 

também a punição da própria empresa.  

A punição da pessoa jurídica atende perfeitamente ao escopo preventivo, 

intimidando os demais membros da comunidade, ou especial, oferecendo contra-

estímulo àqueles que se serviram da pessoa jurídica para a prática do ilícito penal.699 

A respeito, CASABONA destaca a importância do princípio da precaução ou 

da prevenção para o direito penal moderno, ante as novas situações de risco e de 

perigo para a sociedade, derivadas do desenvolvimento científico e tecnológico.700    

Para o autor, o princípio da precaução estaria se expandindo para diversos 

setores do orndenamento jurídico, não sendo o meio ambiente o seu único âmbito de 

interesse.701  O princípio da precaução, no direito penal, em razão da insuficiência e 

das limitações da construção dogmática da previsão ou da previsibilidade, se 

apresentaria como uma ferramenta mais adequada para conter e reduzir os riscos da 

sociedade pós-industrial.702     

_____________ 
699 ROCHA, Fernando A. N. Galvão da. Responsabilidade penal da pessoa jurídica. In Revista de 
Direito Ambiental, nº 10, ano 3, abr.-jun., São Paulo : Revista dos Tribunais, 1998, p. 28. 
700 CASABONA, Carlos Maria Romeo. Aportaciones del principio de precaución al derecho penal. In 
Modernas tendências en la ciência del derecho penal y en la criminologia: actas y congresos . Madrid 
: Universidad Nacional de Educación a Distancia, 2001, p. 77- 78.  
701 Idem. Ibidem, p. 103. 
702 Observa CASABONA, contudo, que o princípio da precaução deve ser interpretado com cautela, a fim 
de não vulnerar princípios básicos do direito penal tradicional hoje considerados irrenunciáveis, como 
a culpabilidade (fundamento, limite e medida da pena), sendo possível uma convivência harmônica.  
(Idem. Ibidem, p. 80 e 104). 
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Além disso, é certo que a punição de um autor imediato, que pode nem ter 

consciência da prática do ato ilícito, certamente, não irá dissuadir a empresa dos atos 

ilícitos que venha a praticar.      

Acrescente-se, ainda, que a punição dos representantes ou dirigentes de uma 

empresa, não seguida da sanção das pessoas jurídicas, representaria um estímulo à 

reiteração delituosa. 

Cumpre observar, ainda, que se é inexistente o dolo ou a culpa por parte da 

pessoa física, não se haverá que falar em co-autoria. 

A observância ao princípio constitucional da isonomia ou igualdade, 

previsto no caput, do artigo 5º da Constituição Federal de 1988, também impõe a 

condenação dos entes coletivos, já que possuem vida própria, que se assemelha aos 

seres humanos.703  

A responsabilidade penal das pessoas jurídicas é, pois, recomendada como 

medida de eqüidade, para que os privilégios e imunidades sejam abolidos, já que as 

pessoas jurídicas expressam a vontade de seus dirigentes. 

 

 

3.6. A responsabilidade penal das pessoas jurídicas de direito público  

 

A respeito da responsabilização das pessoas jurídicas de direito público, 

apesar do legislador brasileiro, ao contrário do legislador francês, não ter excluído 

expressamente a possibilidade da responsabilização penal dos entes públicos 704 , 

prevalece o entendimento de que o Estado, como detentor do monopólio de punir, 

não pode punir a si próprio. 

Não se pode permitir a adoção da responsabilidade penal com relação aos 

entes de direito público, não só pela incoerência de se admitir a autopunição criminal, 

_____________ 
703 SILVA, Fernando Quadros. Responsabilidade penal da pessoa jurídica: a Lei 9.605, de 13.02.1998 
e os princípios constitucionais penais. In Revista de Direito Ambiental, nº 18, ano 5, abr.-jun., São 
Paulo : Revista dos Tribunais, 2000, p. 189.  
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bem como pelo fato de não se verificar, na maior parte dos casos, a formação de uma 

vontade autônoma, já que o Estado punitivo nada mais constitui que a própria 

sociedade. Ademais, a apenação das pessoas jurídicas de direito público importaria, 

ainda, em confusão entre o sujeito ativo e o sujeito passivo.  

O Estado é o guardião da justiça e o monopolizador do exercício da 

repressão em nome da sociedade, sendo inaceitável que seja ele ao mesmo tempo 

delinqüente. Se o Estado possui o monopólio de punir, é incoerente a idéia de se auto-

sancionar. Assim, é inadequada a aceitação de responsabilidade penal das pessoas 

jurídicas de direito público.705  

A respeito, MIGUEL FERNÁNDEZ afirma que a responsabilidade criminal das 

pessoas jurídicas de direito público não tem sentido algum, porque quem pagaria a 

sanção, ao final, seria a sociedade em geral. 706 Ademais, as pessoas jurídicas de 

direito público não poderiam ser responsabilizadas pela prática de ilícitos penais, à 

medida que só podem buscar realizar fins que se conciliem com o interesse público.  

Outro argumento contrário é o de que a responsabilidade penal dos entes 

coletivos de direito público afronta o princípio de direito administrativo que veda à 

descontinuidade dos serviços públicos. Segundo o princípio da continuidade, o 

serviço público prestado pelo Estado em atividades essenciais ou necessárias à 

coletividade não pode parar, devendo ser prestado de forma contínua.707 Tal princípio 

inviabilizaria a punição de tais entes com, por exemplo, a pena de suspensão parcial 

ou total de atividades, a pena de interdição temporária do estabelecimento, obra ou 

_______________ 
704 Idem, Ibidem, p. 164. 
705 RIBAS, Lídia Maria Lopes Rodrigues. Responsabilidade penal da pessoa jurídica. In Revista de 
Direito Ambiental, nº 25, ano 7, jan.-mar., São Paulo : Revista dos Tribunais, 2002, p. 101-102. 
706 FERNÁNDEZ, Miguel Bajo. Culpabilidad y persona jurídica. In I Congreso Hispano-Italiano de 
Derecho Penal Econômico, (Org. Carlos Martinez-Buján Pérez), Coruña : Universidad da Coruña, 
1998, p. 22-23. 
707 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 15ª ed. São Paulo : Atlas, 2003,  p. 74 e 
102. 
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atividade ou a pena de dissolução, as quais não seriam possíveis, em razão dos 

princípios de direito administrativo e do prejuízo para a própria população.708 

No caso brasileiro, o Estado, para cumprir com maior eficácia o seu papel, 

criou diversas pessoas: a União, os Estados-Membros, o Distrito Federal, os 

Municípios, suas autarquias e fundações públicas. Paralelamente a estas pessoas 

jurídicas de direito público interno, para auxiliar o Estado nas funções e diversos 

serviços que presta, estabeleceram-se outras pessoas jurídicas da administração 

indireta, ou seja, órgãos descentralizados criados por lei, com personalidade jurídica. 

Compreendem-se aí, as autarquias e as fundações públicas, também com 

personalidade jurídica de direito público interno. 

As autarquias ou entidades paraestatais, denominadas pelos franceses de 

établissements publics são ramos dos serviços gerais do Estado descentralizados, 

erigidos em órgãos dotados de vida própria. 709 

No que diz respeito às empresas públicas e às sociedades de economia mista, 

contudo essas, a despeito da controvérsia que já existiu na doutrina em relação às 

últimas (as sociedades de economia mista), são pessoas jurídicas de direito privado, 

não obstante as primeiras possuam apenas capital público, enquanto as segundas, 

capital público e privado. Ambas são criadas por lei para a exploração de atividade 

econômica, devendo as sociedades de economia mista possuir a configuração de uma 

sociedade anônima, ao contrário das empresas públicas, que podem revestir-se de 

qualquer forma de sociedade.710  

Com relação aos partidos políticos, vale destacar, hoje é pacífico o 

entendimento, que têm personalidade jurídica de direito privado, conforme dispõe o 

artigo 17, § 2º, da Constituição Federal de 1988, segundo o qual os partidos políticos, 

_____________ 
708 A suspensão das atividades públicas (pena restritiva de direitos ou de interdição) é impraticável, 
uma vez que afronta o princípio da continuidade do serviço público, em desfavor da própria sociedade.  
709 MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de Direito Civil. Parte Geral. vol. I. São Paulo : 
Saraiva, 1990, p. 96. 
710 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 15ª ed. São Paulo : Atlas, 2003,  p. 383-
390. 
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após adquirirem personalidade, na forma da lei civil, registrarão seus estatutos no 

Tribunal Superior Eleitoral. 711 

Também sugere a não aplicação da responsabilidade penal às pessoas 

jurídicas de direito público o fato de que elas não têm disponibilidade sobre os 

interesses públicos confiados à sua guarda e realização, encontrando-se essa 

disponibilidade retida nas mãos do Estado. Assim, revestindo-se a Administração e 

seus entes auxiliares apenas de caráter instrumental. 712 

No caso de a responsabilização criminal da pessoa jurídica de Direito 

Público ser possível, caberia apenas a pena de prestação de serviços à comunidade 

(custeio de programas e projetos ambientais, execução de obras de recuperação de 

áreas degradadas, manutenção de espaços públicos e a realização de contribuições a 

entidades ambientais ou culturais públicas). 713 A pena de prestação de serviços à 

comunidade, contudo, não poderia ser vista como sanção penal, senão como a própria 

finalidade do Estado, uma vez que já é um dever estatal incumbido aos Poderes 

Públicos, segundo previsão constitucional.714   

Além disso, a imposição de multa ao Estado, em verdade, não constituiria 

sanção penal, mas simples remanejamento de créditos orçamentários.715  

Ademais, o inciso III do artigo 22 da Lei nº 9.605/98, que versa sobre a 

proibição de contratar com o Poder Público, bem como dele obter subsídios, 

_____________ 
711 Está superado, portanto, o disposto no art. 2º, da Lei nº 5.682/71 que reconhecia natureza jurídica 
de direito público interno aos partidos políticos. 
712 FIGUEIREDO, Guilherme José Purvin; SILVA, Solange Teles da. Responsabilidade penal das 
pessoas jurídicas de direito público na Lei 9.605/98. In Revista de Direito Ambiental, nº 10, ano 3, 
abr.-jun., São Paulo: Revista dos Tribunais, 1998, p. 49-53. 
713 Ob. cit., p. 52. 
714 A restrição de direitos enquanto pena a ser aplicada aos entes políticos (pessoas jurídicas de direito 
público) implicaria em intervenção de uma pessoa jurídica em outra, o que é vedado pela Constituição 
Federal de 1988, à medida que, além das exceções que já foram definidas pelo constituinte, qualquer 
outra possibilidade fere o princípio federativo (RIBAS, Lídia Maria Lopes Rodrigues. 
Responsabilidade penal da pessoa jurídica. In Revista de Direito Ambiental, nº 25, ano 7, jan.-mar., 
São Paulo : Revista dos Tribunais, 2002, p. 102). 
715 FIGUEIREDO, Guilherme José Purvin; SILVA, Solange Teles da. Responsabilidade penal das 
pessoas jurídicas de direito público na Lei 9.605/98. In Revista de Direito Ambiental, nº 10, ano 3, 
abr.-jun., São Paulo: Revista dos Tribunais, 1998, p. p. 51. 
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subvenções ou doações, é a maior evidência de que “nunca se pensou na 

responsabilização criminal das pessoas jurídicas de direito público”, em razão da 

impossibilidade de aplicação às pessoas jurídicas de direito público, tendo em vista 

que “o Poder Público não contrata com ele mesmo”. Além disso, na hipótese de um 

contrato celebrado entre Município e Estado, Estado e União ou Município e União, a 

idéia de uma eventual proibição de contratar não se revelaria sensata, à medida que 

afrontaria o princípio federativo e o interesse geral da população.716   

Assim, as pessoas jurídicas de direito público devem ser excluídas do campo 

de aplicação da responsabilidade penal das pessoas jurídicas, nesse sentido, portanto, 

devendo ser interpretado o artigo 3º, da Lei nº 9.605/98.717  

Registre-se, contudo, que não obstante a impossibilidade de 

responsabilização penal da pessoa jurídica de direito público, deve ser 

responsabilizado, na esfera administrativa, civil e penal, o agente público 718 que, 

servindo-se dessa qualidade, utiliza-se de suas prerrogativas para praticar um crime, o 

que é mais razoável.719 

No caso de um agente público cometer um delito ambiental, por motivos de 

ordem pessoal, seja para obter vantagem pessoal direta ou indireta, deverá ser 

_____________ 
716 GUILHERME JOSÉ PURVIN e SOLANGE TELES DA SILVA destacam que “o tratamento diferenciado que 
se dá às pessoas jurídicas de Direito Público não decorre de eventual tentativa de privilegiá-las no 
confronto com o particular, mas da sua finalidade legal, que é a execução da lei e o atendimento pleno 
do interesse público.” (Idem. Ibidem, p. 51-52). 
717 FERNANDO CASTELO BRANCO registra que, alheio aos argumentos contrários à responzabilidade 
penal da pessoa jurídica de direito público, o Ministério Público do Estado de São Paulo já ofertou, em 
3 de fevereiro de 1999, denúncia por crime ambiental contra a Prefeitura Municipal de São José dos 
Campos por infração ao artigo 38 da Lei nº 9.605/98 (Processo nº 1.354/98, da 4º Vara Criminal de 
São José dos Campos) [BRANCO, Fernando Castelo. A pessoa jurídica no processo penal. São Paulo : 
Saraiva, 2001, p. 96-102]. 
718 MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO define como agente público “toda pessoa física que presta 
serviços ao Estado e às pessoas jurídicas da Administração Indireta”. Para a autora, partindo da 
classificação de CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO, que, por sua vez, se inspirou nos ensinamentos 
de seu pai, OSWALDO ARANHA BANDEIRA DE MELO, existiriam quatro categorias distintas de agentes 
públicos: “1. agentes políticos; 2. servidores públicos; 3. militares; e 4. particulares em colaboração 
com o Poder Público.” (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 15ª ed. São Paulo : 
Atlas, 2003,  p. 431).  
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responsabilizado criminalmente, com fundamento no artigo 37, § 6º da Constituição 

Federal de 1988.720   

Se um prefeito vier a degradar o meio ambiente, por exemplo, incitando a 

abertura de uma estrada no interior de um Parque Nacional, deve-se buscar a 

reparação pecuniária dos prejuízos eventualmente causados pela sua 

responsabilização civil e penal (individual) na medida de sua culpabilidade, se 

materialmente concorreu para a realização do fato em questão. É possível, ainda, 

apurar a sua responsabilidade política, sendo o impeachment o instrumento jurídico 

adequado.721   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________ 
719 FERNÁNDEZ, Miguel Bajo. Culpabilidad y persona jurídica. In I Congreso Hispano-Italiano de 
Derecho Penal Econômico, (Org. Carlos Martinez-Buján Pérez), Coruña : Universidad da Coruña, 
1998, p. 22-23. 
720 “Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...) § 6º. As pessoas jurídicas de direito 
público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus 
agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurando o direito de regresso contra o responsável 
nos casos de dolo ou culpa”.  
721 FIGUEIREDO, Guilherme José Purvin; SILVA, Solange Teles da. Responsabilidade penal das 
pessoas jurídicas de direito público na Lei 9.605/98. In Revista de Direito Ambiental, nº 10, ano 3, 
abr.-jun., São Paulo: Revista dos Tribunais, 1998, p. 57. 
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 CAPÍTULO IV – A CULPABILIDADE DA PESSOA JURÍDICA 

 

 

 
4.1. A culpabilidade e a imputabilidade da pessoa jurídica: a 

evolução da legislação brasileira. 4.2. A culpabilidade da 

pessoa jurídica à luz da dogmática jurídico-penal. 4.3. 

Ampliação da responsabilidade penal da pessoa jurídica 

para outros setores do direito penal. 

 

 

 

4.1. A culpabilidade e a imputabilidade da pessoa jurídica: a evolução da legislação 

brasileira 

 

A culpabilidade tanto no âmbito do direito penal, quanto em outros ramos do 

direito e, ainda, na própria vida, sempre foi uma expressão muito discutida e difícil de 

se entender.722 É comum a utilização da expressão “é culpável” ou “tem culpa” até 

mesmo por aqueles que acusam sem possuir uma idéia precisa da natureza ou do 

juízo de reprovação. 

No âmbito do direito penal, o conceito de culpabilidade, considerada como 

elemento do delito voltado para a reprovação da pessoa, tem sofrido reformulações, a 

fim de se adaptar às novas exigências político-criminais, que reclamam conformidade 

com o plexo dos valores jurídicos fundamentais, tais como legitimidade, justiça 

social, liberdade etc.723 

_____________ 
722 BAUMANN, Jürgen. Derecho penal: conceptos fundamentales y sistema. Buenos Aires : Depalma, 
1981, p. 204. 
723  Para GONZALO FERNÁNDEZ “junto al valor de verdad de las proposiciones jurídicas coexiste 
también el valor político-criminal, que exige conformidade con el plexo de los valores jurídicos 
fundamentales”  (FERNÁNDEZ, Gonzalo D. Culpabilidad y teoria del delito. Buenos Aires : B de F, 
1995, p. 15 e 24).  
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A proposição nullum crimen sine culpa constitui a pedra de toque e o ponto 

de partida da culpabilidade.724 Decorre de tal fórmula a exigência, em todo sistema 

penal democrático, de que a responsabilidade penal esteja adstrita à comprovação de 

que aquela pessoa que praticou o ilícito atuou com dolo ou culpa, e que o resultado 

lesivo, proveniente de uma conduta típica e antijurídica, lhe seja reprovável. 

A reprovabilidade, que constitui o âmago do juízo de censura da 

culpabilidade, se fundamenta na idéia de que o homem é um ser livre e racional, com 

a capacidade de estabelecer suas próprias normas de conduta e que possui a aptidão 

de ajustar sua conduta às normas legais, das quais se extraem deveres. Com efeito, a 

culpabilidade consiste na reprovação pela infração ao dever que se extrai da norma e 

que é exigido pessoalmente do indivíduo.725   

O juízo de reprovabilidade é feito sobre a pessoa que pratica o ilícito, mas 

constrói-se a partir do fato concreto em que a pessoa agiu, na consideração das 

circunstâncias fáticas que cercam a pessoa-agente.  

O fato, por sua vez, é o suporte que exprime uma contradição entre a 

vontade do indivíduo, ou da pessoa, e a vontade da norma.  

Nesse sentido, ZAFFARONI destaca a necessidade do Estado em comprovar a 

culpabilidade do indivíduo (ou da pessoa), que são constitucionalmente presumidos 

inocentes, sob pena de se voltar ao estado absoluto.726 

Segundo o autor, o direito penal primitivo, predominantemente objetivo, 

inclinava-se pela sanção em virtude da mera causação de um resultado, sem dar o 

devido valor ao aspecto subjetivo da conduta típica que teria dado causa ao ilícito 

penal.727 

À medida que o direito penal avançou seu horizonte de projeção e se 

aproximou dos costumes e valores culturais, contudo, passou a atribuir maior 

_____________ 
724 ZAFFARONI, Eugênio Raúl. Tratado de derecho penal. Parte General III. Buenos Aires : Ediar,  
1995, p. 425. 
725 ROSAL, Manuel Cobo del; ANTÓN, Tomás S. Vives. Derecho Penal. Parte General. 5ª ed. 
Valencia : Tirant to Blanch, 1999, p. 535. 
726 ZAFFARONI, Eugênio Raúl. Tratado de derecho penal. Parte General III. Op. cit., p. 425. 
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transcendência ao aspecto subjetivo da conduta, o que se manifestou pelo princípio da 

culpabilidade que, em sua primitiva formulação, pôde ser sintetizado como nullum 

crimen, nulla poena, sine culpa.   

Tal formulação original era baseada no critério analítico objetivo-subjetivo e 

entendia a culpabilidade como uma relação psicológica que podia assumir a forma 

de dolo ou de culpa. O delito deveria ter sido praticado ao menos com culpa.  

 No entanto, com o avanço da dogmática, a culpabilidade adquire um 

conceito mais complexo. A distinção entre esta e o injusto deixa de utilizar o critério 

objetivo-subjetivo. E a exigência de que haja no mínimo culpa para a existência do 

delito já não significa requisito da culpabilidade, porque essa passa a ser reprovação 

ou reprovação normativa.  

Assim, para a caracterização do delito não basta a existência ao menos de 

culpa. Além da culpa, requer-se que a culpa seja digna de reprovação ao autor. 

A culpabilidade passa, então, a ter dois aspectos distintos: o requerimento de 

culpa, como mínimo para a existência do delito, e, além disso, a reprovação dessa 

culpa.  

Segundo ZAFFARONI, ultrapassada a etapa da culpabilidade complexa 

(psicológica e normativa) e aceita a teoria normativa pura da culpabilidade, a 

exigência de culpa como mínimo de subjetividade, passa da culpabilidade para a 

tipicidade, toda vez que a culpa é conceituada como forma típica ou estrutura 

típica.728  

Na dogmática contemporânea, a culpabilidade ou princípio da culpabilidade 

reconhecem dois níveis: a) o da tipicidade, segundo o qual, não existiria conduta 

típica que não fosse praticada com dolo ou, ao menos com culpa, sendo atípica 

qualquer conduta que não seja dolosa ou culposa (nullum crimen sine culpa), e b) o 

_______________ 
727 Idem. Ibidem, p. 423. 
728 Idem. Ibidem, p. 424. 
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da culpabilidade, segundo o qual, não há pena sem juízo de reprovação, ou seja, se 

não era exigido do autor outra conduta conforme o direito.729   

Em síntese, para que exista delito, seria necessário, em caráter genérico, a 

ocorrência de uma conduta típica, antijurídica e culpável que se adapte a uma das 

descrições da lei penal, que não esteja amparada por nenhuma causa de justificação e 

que tenha sido praticada por uma pessoa a que se possa imputar um juízo de 

reprovação.730 A tipicidade seria um juízo de adequação do fato humano praticado 

com norma do direito penal; a antijuridicidade seria um juízo de contrariedade do fato 

humano com o direito. A culpabilidade, contudo, como já mencionado, não seria um 

juízo sobre o fato, mas sobre aquele que pratica o fato. Enquanto pela tipicidade e 

pela antijuridicidade se faria um juízo de reprovação sobre o fato, pela culpabilidade, 

se faria um juízo de reprovação sobre a pessoa que praticou o fato.731      

Assim, segundo ensina FRANCISCO MUÑOZ CONDE, para a apenação, não é 

suficiente a prática de um fato típico e antijurídico ou ilícito, sendo necessário, de 

acordo com a teoria geral, uma terceira categoria para a imposição de uma pena – a 

categoria da culpabilidade.732 

Para LUIS JIMÉNEZ DE ASÚA, em sentido amplo, a culpabilidade pode ser 

entendida como o conjunto de pressupostos que fundamentam a reprovação pessoal 

da conduta antijurídica.733  

MANUEL COBO DEL ROSAL e TOMÁS S. VIVES ANTÓN definem a 

culpabilidade como o juízo de reprovação pessoal que se dirige ao autor pela prática 

_____________ 
729 O princípio nullum crimen sine culpa seria derivado ou uma variante do princípio da legalidade 
(Idem. Ibidem, p. 425). 
730 Idem. Ibidem, p. 30. 
731 BRANDÃO, Cláudio. Poder do empregador e exclusão da culpabilidade criminal. In Revista da 
ESMAPE, nº 11, vol. 05, jan.-jun., Recife : ESMAPE, 2000, p. 103.    
732 MUÑOZ CONDE, Francisco. Teoria Geral do Delito. Porto Alegre : Fabris, 1988, p. 125. 
733 ASÚA, Luis Jiménez de. Principios de derecho penal: la ley y el delito. Buenos Aires : Abeledo-
Perrot e Sudamericana, 1990, p. 352. 



 269

de um ato tipicamente antijurídico. A essência da culpabilidade estaria na reprovação 

pela verificação do injusto típico praticado pelo autor.734  

Na prática forense, a culpabilidade ou juízo de reprovação social exerce 

influência sobre a efetiva quantificação e graduação da pena, auxiliando o juiz na 

individualização judicial da sanção penal.735 

A culpabilidade, assim, pode ser entendida como fundamento e também a 

medida da responsabilidade penal.736 A pena, por sua vez, não existe separada da 

idéia de culpabilidade. 

O conceito de culpabilidade, contudo, vem sendo construído historicamente, 

a partir de uma realidade que se apresenta aos olhos do intérprete, à vista de 

determinado modelo penal de tutela de bens jurídicos tidos como relevantes. 

Os povos primitivos caracterizaram-se pela predominância da 

responsabilidade sem culpa, a qual permitia que se aplicasse a sanção ao indivíduo 

em virtude da mera produção do resultado danoso.737  

Assim, muitas vezes, o castigo decorria não da causalidade material que 

ligava a conduta do agente ao resultado, mas de uma simples relação de parentesco 

ou de idetidade afetiva (parentes do autor, inimigos do grupo social etc). 

A responsabilidade pelo resultado (como mera retribuição pelo mal causado) 

vigorou por muitos séculos até que o processo histórico a fizesse ser banida da 

consciência social, permitindo o reconhecimento de uma responsabilidade pessoal 

pela culpabildiade que fosse representada pelo brocardo nulla poena sine culpa.738  

No direito penal romano, com grande influência do direito penal grego, a 

culpabilidade já existia, ainda que sem uma base científica estruturada.739  

_____________ 
734 ROSAL, Manuel Cobo del; ANTÓN, Tomás S. Vives. Derecho Penal. Parte General. 5ª ed. 
Valencia : Tirant to Blanch, 1999, p. 535. 
735 FERNÁNDEZ, Gonzalo D. Culpabilidad y teoria del delito. Buenos Aires : B de F, 1995, p. 24-25. 
736 TEOTÔNIO, Luís Augusto Freire. Culpabilidade: concepções e modernas tendências 
internacionais e nacionais. Campinas : Minelli, 2002, p. 20. 
737 ASÚA, Luis Jiménez de. Tratado de derecho penal. Op. cit, p. 101-103. 
738 Idem. Ibidem, p. 102-103. 
739 BRANDÃO, Cláudio. Teoria jurídica do crime. 1ª ed. Rio de Janeiro : Forense, 2001, p. 136-138. 
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Os romanos concebiam o direito penal como um direito público, em razão da 

função de tutela da ordem da sociedade e do Estado. Eles tiveram um importante 

papel ao identificar, através da interpretação das leis, que o dolo do agente tinha um 

elemento naturalístico, que era a vontade, e um elemento normativo, que era a 

consciência da antijuridicidade.740  

A expressão dolus era usualmente acompanhada da palavra malus. O dolo, 

assim, era a vontade associada a um mau propósito, ou seja, a vontade aliada à 

consciência e antijuridicidade. A consciência de antijuridicidade, por sua vez, não era 

a consciência da lei, mas a consciência de que a ação era contra a moral.  

Nesse particular, destaca CLÁUDIO BRANDÃO que seria impensável conceber 

a consciência da antijuridicidade do dolo romano como violação da lei, porquanto os 

romanos aceitavam a analogia em prejuízo do réu, não existindo, assim, o princípio 

nullum crimen nulla poena sine lege. O direito romano encontrava-se, em regra, 

repleto de conteúdo moral, por conseguinte, sendo possível saber se a ação era má ou 

não por um simples exercício de consciência.741     

O dolo romano possuía dois elementos: um naturalístico (a vontade presente 

na natureza humana) e um normativo (a consciência da antijuridicidade, a qual se 

consubstanciava em um juízo de valor, feito pelo pretor, que qualificava a vontade de 

má). A consciência da antijuridicidade era um elemento normativo essencial do dolo, 

podendo ser entendida como consciência da imoralidade da ação ou como 

consciência de um ato mau.742 A pena (poena), para os romanos, apenas poderia 

decorrer de uma conduta dolosa. 

O direito penal romano foi sucedido, historicamente, pelo direito penal da 

Igreja Católica. Contudo, segundo ensina SEBASTIAN SOLER, o direito canônico 

_____________ 
740 SOLER, Sebastian. Derecho penal argentino, 5ª ed., vol. I, Buenos Aires : TEA, 1987, p. 73. 
741 BRANDÃO, Cláudio. Teoria jurídica do crime. 1ª ed. Rio de Janeiro : Forense, 2001, p. 137-138. 
742 BRANDÃO, Cláudio. Teoria jurídica do crime. Op. cit., p. 138. 
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preservou os princípios concebidos pelos romanos a respeito da imputabilidade e da 

culpabilidade, contrapondo-se, desta forma, à objetividade do direito germânico.743  

Na Idade Média, o direito penal se caracterizou, pelo cotejo constante entre o 

conceito de dolo, na forma como foi idealizado pelos romanos, e os critérios 

punitivos do direito germânico amparados na responsabilidade pelo dano. Em razão 

disso, muitas foram as exceções que foram levantadas em relação à personalidade da 

pena, cabendo destacar o prestígio conferido à denominada culpabilidade do autor.  

A responsabilidade pelo resultado, contudo, apenas foi superada pela noção 

de culpabilidade como critério punitivo com o surgimento das idéias iluministas que 

trespassaram as revoluções liberais do século XVIII, em especial a Revolução 

Francesa de 1789. 

Assim, no século XIX, a hegemonia das ciências naturais e a procura por 

uma explicação naturalística para a compreensão da ação humana, tiveram 

repercussão na teoria do delito, que sofreu modificações que, por sua vez, causaram 

alterações na concepção dogmática de culpabilidade.  

A respeito das doutrinas ou teorias que surgiram sobre a natureza jurídica da 

culpabilidade destacam-se a teoria pisicológica, a teoria psicológico-normativa e a 

teoria normativa pura.744  

Segundo a teoria psicológica da culpabilidade, que predominou no século 

XIX e teve estreita relação com o pensamento naturalista-causal da época, a 

culpabilidade, sob influência da metodologia naturalística, deixa de lado o seu 

conceito dogmátivo e exclui a consciência da ilicitude do seu conceito. A 

culpabilidade, de acordo com os partidários dessa teoria, é concebida como uma 

relação de natureza anímica, psíquica, entre o autor e o fato criminoso. A relação 

subjetiva (psicológica) entre o fato e o autor é o que vale, residindo nela a 

culpabilidade.745  

_____________ 
743 SOLER, Sebastian. Derecho penal argentino, 5ª ed., vol. I, Buenos Aires : TEA, 1987, p. 79. 
744 ASÚA, Luis Jiménez de. Principios de derecho penal: la ley y el delito. Op. cit., p. 354-358. 
745 Idem. Ibidem, p. 354-355. 
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Para a teoria psicológica, subsistiria no dolo apenas o seu elemento 

naturalístico, que é a vontade. A consciência da antijuridicidade, como elemento 

normativo, se afastaria do conceito de dolo, que passa a ser considerado como 

vontade. O dolo passa, então, a ser composto apenas por dois elementos: um 

intelectivo e um volitivo. O elemento intelectivo era a consciência e o elemento 

volitivo era a vontade.  

FRANZ VON LISTZ, precursor e principal difusor dessa teoria, expressa esta 

concepção ao afirmar que o dolo é “a representação da importância do ato voluntário 

como causa (representação da causalidade)”. Para o autor, o dolo ocorre “quando o 

agente tem em vista o resultado”, ou seja, “quando o agente empreende o ato”, “o 

resultado será efeito do ato voluntário, e este causa do resultado”.746 Esse conceito 

contém os dois elementos acima mencionados: a representação do resultado expressa 

o elemento intelectivo do dolo, e a manifestação de vontade expressa o elemento 

volitivo do dolo.747 A culpa (stricto sensu) é “a causação ou o não impedimento, por 

ato voluntário, de um resultado que não foi previsto, mas que poderia sê-lo”.748  

O dolo e a culpa stricto sensu, não só eram as duas únicas formas de 

culpabilidade, como também o seu núcleo, à medida que a culpabilidade não 

apresentava qualquer outro elemento constitutivo. Assentava a teoria psicológica que 

a culpabilidade “era a relação psicológica que havia entre a conduta e o resultado, 

assim como a relação física era a causalidade”. Assim, “o injusto se ocupava (...) 

dessa causalidade física – causação do resultado –, enquanto à culpabilidade cabia a 

tarefa de tratar a relação psíquica”, sendo que “o conjunto de ambas as relações dava 

por resultado o delito”.749       

_____________ 
746 LISZT, Franz von. Tratado de direito penal allemão. Trad. de José Hygino Duarte Pereira. Tomo I. 
Rio de Janeiro : F. Briguiet & Cia, 1899, p. 270-271. 
747 CLÁUDIO BRANDÃO adverte, no entanto, que não era unânime a exclusão da consciência da ilicitude 
da teoria do delito, pois havia quem afirmasse a necessidade de sua presença no dolo (BRANDÃO, 
Cláudio. Teoria jurídica do crime. Op. cit., p. 140).  
748 LISZT, Franz von. Tratado de direito penal allemão. Trad. de José Hygino Duarte Pereira. Tomo I. 
Rio de Janeiro : F. Briguiet & Cia, 1899, p. 290-291. 
749 ZAFFARONI, Eugenio Raúl; PIERANGELI, José Henrique. Manual de Direito Penal Brasileiro. 
Parte Geral. 5ª ed. São Paulo : Revista dos Tribunais, 2004, p. 573. 
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JÜRGEN BAUMANN afirma que o dolo e a culpa, nessa teoria, eram as duas 

espécies de culpabilidade. O dolo se caracterizava pela vontade de resultado por parte 

do autor e a culpa pela ausência desta vontade.750  

A teoria psicológica da culpabilidade, contudo, apresentava deficiências no 

campo da culpabilidade, não conseguindo explicar, por exemplo, os efeitos 

produzidos pelas chamadas causas de exculpação ou excludentes de culpabilidade, 

bem como a culpa inconsciente.  

As causas de exculpação são circunstâncias que funcionam como fatores de 

graduação da culpabilidade, diminuindo ou até mesmo extinguindo a 

responsabilidade penal. Em todas elas, o dolo encontra-se presente, isto é, ao praticar 

o injusto, por exemplo, sob influência de forte emoção ou de embriaguez proveniente 

de caso fortuito ou de força maior, o agente prevê o resultado, ao mesmo tempo em 

que deseja produzi-lo. Contudo, a despeito da existência do nexo psicológico que 

vincula o autor ao resultado, verificada a causa de exculpação, ou se ameniza a 

culpabilidade do agente, ou o mesmo não é considerado culpável.  

No que tange a culpa inconsciente, ela não pode ser explicada pela teoria 

psicológica porque ela representa a ausência de qualquer vínculo psíquico entre o 

agente e o resultado, já que é impossível qualquer vinculação da psique ante à falta de 

consciência. 

A restrição da culpabilidade à relação psíquica que vincula o autor ao fato, 

faz com que a teoria psicológica da culpabilidade não consiga explicar porque o 

indivíduo, mesmo tendo agido dolosamente, pode escapar da responsabilização plena 

quando amparado por uma causa exculpante. 

Tais limitações da teoria psicológica levaram ao surgimento de uma outra 

concepção a respeito da culpabilidade: a teoria psicológico-normativa da 

culpabilidade. 

_____________ 
750 BAUMANN, Jürgen. Derecho penal: conceptos fundamentales y sistema. Buenos Aires : Depalma, 
1981, p. 206. 
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O normativismo surge como uma reação à concepção ou teoria psicológica 

da culpabilidade. REINHARD FRANK, em 1907, foi o fundador da teoria psicológico-

normativa da culpabilidade que, posteriormente, foi aperfeiçoada por MEZGER e 

GOLDSMITH.751 

 Em oposição ao esboço subjetivista, que descrevia a culpabilidade como 

uma categoria de conexão entre o agente e o resultado, no plano da causalidade 

psicológica, a teoria psicológico-normativa retoma o conceito de dolo dos romanos e 

faz ingressar o elemento normativo consciência da antijuridicidade no âmbito mais 

profundo da culpabilidade.752 Assim, a culpabilidade perde sua natureza meramente 

descritiva e passa a se converter em uma valoração, ou seja, em um juízo de valor que 

recai sobre a reprovabilidade da conduta realizada, deixando de ser a simples 

pertinência psicológica do fato.  

Segundo essa corrente, à culpabilidade também deve corresponder um 

elemento valorativo, ou seja, normativo: a reprovabilidade da conduta do autor. A 

culpabilidade é a relação de reprovabilidade entre o autor e o fato praticado por ele. 

Ela é integrada pelos elementos: dolo (vontade) ou culpa (previsibilidade) e pela 

reprovabilidade. 753  Existe, assim, uma reprovação, que recai sobre o agente em 

virtude de ter ele praticado um fato típico e antijurídico. A culpabilidade pressupõe, 

ainda, um outro elemento: a capacidade de culpabilidade (imputabilidade). A 

imputabilidade, que na concepção psicológica era vista como pressuposto da 

culpabilidade, passa a integrá-la como um de seus elementos.  

JÜNGEN BAUMANN afirma que, segundo esse entendimento doutrinário, o 

exame da culpabilidade começa com a verificação da capacidade de culpabilidade 

(imputabilidade), seguido da análise dos elementos dolo ou culpa. Caso exista o dolo 

ou a culpa, se investiga se a reprovação praticada pelo autor deve desaparecer em 

_____________ 
751 WELZEL, Hans. El nuevo sistema del derecho penal: una introdución a la doctrina de la actión 
finalista. Barcelona : Ariel, 1964, p. 83. 
752 ZAFFARONI, Eugenio Raúl; PIERANGELI, José Henrique. Manual de Direito Penal Brasileiro. 
Parte Geral. 5ª ed. São Paulo : Revista dos Tribunais, 2004, p. 574.-575. 
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virtude de alguma causa especial de exclusão de culpabilidade (como, por exemplo, a 

legítima defesa).754   

 No entanto, apesar desta teoria ter permitido a evolução do conceito de 

culpabilidade, apresentava falhas.  

Essa teoria, dentre outras críticas, foi acusada de manter o dolo na 

culpabilidade, afastado dos elementos subjetivos do tipo ou do injusto, sem que 

houvesse razão para que esses elementos fossem tratados em setores diversos.755 

Ao considerar que a existência do dolo como elemento da culpabilidade 

pressupõe a consciência da antijuridicidade, ou seja, que o agente que quer praticar 

um fato típico, saiba que esse fato viola a ordem jurídica A teoria psicológico-

normativa não justifica a punição do criminoso habitual.  

Assim, partindo da premissa que o criminoso habitual (delinqüente 

profissional) ou por tendência ou em virtude do ambiente social não tem a 

consciência da ilicitude, sendo seu espírito desprovido de uma conciência ética, é 

forçoso concluir que, em tal circunstância, ele pratica o fato desprovido da 

consciência do ilícito, por conseguinte, desprovido de dolo. E, por ser o dolo, de 

acordo com a teoria psicológico-normativa, um elemento da culpabilidade, sua 

ausência importa na exclusão desta última, o que leva a afirmar que o criminoso 

habitual ou por tendência é inculpável, não se submetendo à sanção penal. A ausência 

de dolo na conduta do agente afastaria a culpabilidade, uma vez que esta tem aquele 

como um de seus elementos.     

_______________ 
753 BAUMANN, Jürgen. Derecho penal: conceptos fundamentales y sistema. Buenos Aires : Depalma, 
1981, p. 208-209. 
754 BAUMANN, Jürgen. Derecho penal: conceptos fundamentales y sistema. Op. cit., p. 183-190 e 
208-209.  
755  CLÁUDIO BRANDÃO observa que para os autores modernos que não são partidários da teoria 
normativa pura da culpabilidade (teoria finalista), a concepção apresentada pela teoria psicológico-
normativa é a que melhor expressa a essência da culpabilidade (BRANDÃO, Cláudio. Teoria jurídica 
do crime. 1ª ed. Rio de Janeiro : Forense, 2001, p. 142). 
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Com a doutrina do finalismo ou a teoria final da ação, contudo, a teoria 

psicológico-normativa foi repelida, dando-se lugar a uma concepção puramente 

normativa da culpabilidade: a teoria normativa pura da culpabilidade. 

 Essa teoria foi criada por HANS WELZEL, que reestruturou os elementos da 

teoria do delito, compreendendo que toda ação humana seria dirigida a um fim, por 

conseguinte, estando o elemento psicológico (dolo) na ação e não na culpabilidade.756 

O dolo volta a ser puramente naturalístico, pertencendo à ação e separado da 

culpabilidade. A culpabilidade continua a ser reprovabilidade, só que passa a ser um 

conceito puramente normativo, à medida que não existe nela conceito de ordem 

psicológica. O finalismo desloca o elemento subjetivo da conduta – o dolo e a culpa, 

antes acomodados na culpabilidade – para o tipo. O dolo passa a integrar a ação 

humana típica, e não mais o juízo de culpabilidade, que resta como um juízo de 

reprovação. 

Em conformidade com a teoria finalista, os elementos constitutivos da 

culpabilidade são: a exigibilidade de uma conduta conforme a lei; a imputabilidade 

do autor e a possibilidade de reconhecer o caráter ilícito do fato realizado. 

A possibilidade da consciência da antijuridicidade ou potencial consciência 

da antijuridicidade, na concepção finalista, constitui-se elemento da culpabilidade. 

Ela possui grande importância, porquanto permite o juízo de reprovação da 

culpabildiade. 

Na concepção normativa pura, a culpabilidade não possui elemento 

psicológico e torna-se puramente normativa. O elemento psicológico (dolo) está na 

ação e não na culpabilidade. A culpabilidade, assim, não contém nenhum elemento 

psicológico, mas apenas elementos normativos: é composta pela potencial 

consciência da antijuridicidade, da imputabilidade e da exigibilidade de conduta 

diversa. E, de acordo com a teoria finalista, a culpabilidade é um juízo puramente 

normativo que reprova o autor em razão da prática de um fato típico e antijurídico, 

_____________ 
756 Idem. Ibidem, p. 142-145. 
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sempre que se verificam concomitantemente os seus elementos (a potencial 

consciência de antijuridicidade, a imputabilidade e a exigibilidade de outra 

conduta).757 

Para LUIS AUGUSTO FREIRE TEOTÔNIO, a culpabilidade, para os que adotam 

a corrente finalista, é em síntese: “1) um juízo valorativo, um juízo de censura que se 

faz ao sujeito por ter cometido um fato criminoso; 2) esse juízo somente pode estar na 

cabeça de quem julga, mas tem por objeto o agente do crime e sua ação 

antijurídica.”758 

A doutrina nacional adota o finalismo, extraindo da culpabilidade todos os 

elementos subjetivos que a integravam, tornando-a puramente normativa. Dolo e 

culpa, antes tidos como formas de culpabilidade, são deslocados para o tipo do 

injusto, reservando-se a culpabilidade apenas àqueles condicionantes da reprovação 

da conduta contrária ao ordenamento jurídico. Assim, há a separação entre tipos 

dolosos e culposos, antes não existente.759 

A culpabilidade é, portanto, com base no finalismo, um juízo de valor, ou 

seja, uma censura, que se faz à pessoa que pratica uma conduta tida como criminosa, 

em virtude da conduta praticada. A pessoa ou o autor é censurado pela prática de 

conduta contrária ao ordenamento jurídico, quando, ao reverso, deveria e poderia ter 

agido de forma diversa. A culpabilidade não é um juízo sobre a relação psicológica 

_____________ 
757  “Las críticas efectuadas condujeron a la concepción psicológica de la culpabilidad por su 
concepción normativa (...) la culpabilidad pasa a entenderse como un juicio de valor: como un juicio 
de reproche por la realización del hecho antijurídico cuando era exigible obrar conforme al Derecho 
(...) Puede concurrir el dolo y faltar la culpabilidad, lo que sucede cuando existe una causa de 
exculpación, porque entonces el dolo no es reprochable en atención a las <<circunstancias 
concomitantes>>. Por otra parte, la culpabilidad imprudente puede concurrir sin necessidad de una 
efectiva relación psicológica, como ocurre en la culpa inconsciente: lo decisivo es que la conducta sea 
reprochable y em la culpa inconsciente lo es porque el sujeto actúa sin cumplir el deber de advertir el 
peligro”  (PUIG, Santiago Mir. Derecho Penal. Parte General. 5ª ed. Tecfoto : Barcelona, 1998, p. 
540-545). 
758 TEOTÔNIO, Luís Augusto Freire. Culpabilidade: concepções e modernas tendências 
internacionais e nacionais. Campinas : Minelli, 2002, p. 50. 
759 ZAFFARONI, Eugenio Raúl; PIERANGELI, José Henrique. Manual de Direito Penal Brasileiro. 
Parte Geral. 5ª ed. São Paulo : Revista dos Tribunais, 2004, p. 539.-583. 
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entre o fato e seu autor, mas sim, uma reprovação contra a pessoa que poderia ter 

agido de outra maneira, mas optou pela prática do injusto penal.  

Assim, a culpabilidade não se encontra situada na cabeça da pessoa que 

pratica o ilícito penal, mas, sim, na cabeça de quem julga, ou seja, do juiz, que faz a 

censura do agente pela realização do injusto, quando poderia e deveria ter evitado 

àquela conduta. 

Modernamente, a culpabilidade se consubstancia na responsabilidade social. 

O indivíduo é culpável dentro do contexto comunitário. Aquele que decide pela lesão 

à regra do sistema e que acaba por diminuir a estabilidade das relações sociais é 

culpável. 

MUÑOZ CONDE, descartando o conceito tradicional de culpabilidade, como 

produto de uma ideologia individualista preponderante, afirma que não existe 

culpabilidade em si, mas culpabilidade em relação aos demais, à medida que 

representa não um fenômeno individual, mas social. Assim, em um Estado Social e 

Democrático de Direito, a sociedade, ou melhor, seu Estado representante, produto da 

correlação de forças sociais existentes em um determinado momento histórico, é que 

deve definir os limites do culpável e do não culpável.760 

Nesse sentido JAKOBS afirma que a culpabilidade possui um conteúdo 

funcional, conforme as exigências do grupo social na imposição de uma pena, que 

busca colocar ordem e restabelecer o equilíbrio desfeito.761   

A pessoa jurídica, por sua vez, por meio de seu corpo ou cérebro, que é o 

centro de decisão formado pelos administradores, é capaz de desacatar, 

conscientemente, normas penais. 762  

A autoria da pessoa jurídica deriva da capacidade jurídica de ter causado o 

resultado voluntariamente e com desacato ao papel social imposto pelo sistema 

_____________ 
760 MUÑOZ CONDE, Francisco. Derecho penal. Parte General. Valência : Editorial Tirant to Blanch 
Libros, 1993, p. 317.  
761 JAKOBS, Günther. Derecho penal. Madrid: Ediciones Jurídicas Marcial Pons, 1995, p. 08-10.  
762 SANCTIS, Fausto Martin de. Responsabilidade penal da pessoa jurídica. São Paulo : Saraiva, 
1999, p. 36-37. 
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normativo vigente. E, em conformidade com tudo o quanto exposto, ao que parece, a 

ação é penalmente relevante. 

O sócio administrador é apenas o protagonista do desenvolvimento das 

atividades empresariais que visam ao lucro. Nesse papel, representa a 

responsabilidade social penal e também a individual penal, isto é, a pessoa jurídica e 

o sócio serão réus na ação penal. 

Logo, a pessoa jurídica é imputável, podendo praticar a ação, cuja existência 

no âmbito normativo deve ser aceita, à medida que desenvolve atividades no meio 

social, podendo os atos praticados em seu nome e interesse vir a caracterizar 

comportamentos típicos.763  

Não se pode, assim, buscar na pessoa jurídica o que ela não pode ter de 

acordo com uma concepção clássica, ou seja, a consciência da ilicitude. Mas se pode 

encontrar uma conduta e se chegar a um juízo de reprovação social e criminal sobre a 

ação da pessoa jurídica.764  

E a pena, que não mais pode ser vista como medida retributiva ou 

ressocializadora, já que sua função no direito penal moderno é a de prevenção geral e 

especial, é recebida pela empresa como prevenção geral, a fim de que não volte a 

delinqüir, para que adapte o desenvolvimento de suas atividades aos bens sociais 

objeto de tutela.  

A imposição de um direito penal individualista ou garantista, para impedir 

uma solução penal indispensável a reprimir o grave problema do crime empresarial, 

ao que parece, não é argumento consistente. 

Em se trantado de matéria ambiental, a “necessidade social” torna-se um 

critério decisivo da intervenção do direito penal, à medida que são tantas as agressões 

ao meio ambiente, e com conseqüências tão devastadoras, que a sanção penal, com 

maior eficácia dissuasória, em função da relevância do bem ambiental protegido, se 

_____________ 
763 ROSA, Fábio Bittencourt da. Responsabilidade penal da pessoa jurídica. In Revista de Direito 
Ambiental, nº 31, ano 8, jul.-set., São Paulo : Revista dos Tribunais, 2003, p. 44-51. 
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faz necessária, revelando-se indispensável.765 A criminalização da pessoa jurídica é, 

portanto, uma realidade compatível com um direito penal que tutela interesses difusos 

e coletivos (como o meio ambiente).     

     

 

4.2. A culpabilidade da pessoa jurídica à luz da dogmática jurídico-penal 

  

A moderna doutrina penal, direciona-se, hoje, como já mencionado, no 

sentido de uma versão normativa da culpabilidade, ligada à reprovabilidade da 

conduta. E por isso, é que se tem afirmado que a culpabilidade, na dogmática 

moderna, constitui-se em um meio imprescindível, em um Estado de Direito, para 

limitar a potestade penal estatal.766  

Assim, a culpabilidade vocaciona-se a enfrentar o conflito de valores que se 

estabelece por ocasião da aplicação da pena: a liberdade em contraposição à 

segurança e à defesa social. 

Nesse contexto, se insere o crime ambiental, cuja prática está sofrendo 

repúdio social que autoriza a aplicação da sanção penal, considerando que a 

reprovabilidade da conduta do agente é significativa. 

A concepção normativa da culpa trouxe o juízo de censura, que impõe ao 

indivíduo o dever de agir conforme o direito. A prática consciente e voluntária de 

conduta que lese a norma penal acarreta o juízo de censura.  

_______________ 
764 LECEY, Eladio. A proteção do meio ambiente e a responsabilidade penal da pessoa jurídica. In 
Revista da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul. Porto Alegre : AJURIS, 1999, p. 179. 
765 Muitas vezes, grandes danos ecológicos somente podem ser reparados pelo poder econômico das 
empresas, que são suficientemente capitalizadas para cumprir a sanção penal. A sanção penal exerce 
grande importância para tornar efetiva a tutela preventiva do meio ambiente, porque há casos em que a 
reparação dos danos ao meio ambiente se torna mais atrativa para a pessoa jurídica. Assim, a empresa, 
ciente da prática de atividade lesiva ao meio ambiente, prefere arcar com uma reparação de danos no 
âmbito civil ou administrativo, do que parar com a atividade poluidora. Isso, já não se verifica quando 
a empresa pode vir a sofrer uma sanção penal.   
766 ROXIN, Claus. Problemas Básicos del Derecho Penal. Tradução de Diego Manuel Luzon Peña. 
Madrid : Editorial Reus, 1976,  p. 28-46. 
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A culpa, assim, não encontra-se no espírito do autor do fato, mas, sim, na 

regra, criada por ela. A prática de conduta em desconformidade com o direito acarreta 

a responsabilidade penal. Logo, a exigência de comportamento adequado é um 

conceito puramente normativo.  

E, modernamente, ante o desenvolvimento de atividades empresariais que se 

originam de um centro de decisão representado pelas pessoas indicadas no ato 

constitutivo, a ação praticada pela empresa, que se traduz no comportamento do 

administrador em nome e proveito da empresa, deve ser objeto de censura do direito 

penal.  

A Lei nº 9.605/98, que define os crimes contra o meio ambiente, no artigo 3º 

dispõe sobre a responsabilidade penal da pessoa jurídica e no artigo 2º, considera 

responsável “o diretor, o administrador, o membro de conselho e de órgão técnico, o 

auditor, o gerente, o preposto ou mandatário da pessoa jurídica, que, sabendo da 

conduta criminosa de outrem, deixar de impedir a sua prática, quando podia agir para 

evitá-la”.  

O parágrafo único do artigo 3º do referido diploma legal, estatui, ainda, que 

“a responsabilidade penal das pessoas jurídicas não exclui a das pessoas físicas, 

autoras, co-autoras ou partícipes do mesmo fato”. 

É certo que, em princípio, as infrações imputáveis às pessoas jurídicas só 

poderão ser concretizadas por pessoas físicas. No entanto, não é sempre que houver 

responsabilidade penal da pessoa jurídica que haverá instantaneamente 

responsabilidade da pessoa física767 que tenha externalizado a conduta.768 

A pessoa física (um preposto), por exemplo, poderá praticar um ato em 

virtude de uma delegação de poderes, sem ter qualquer idéia de que seu gesto 

resultará em um dano ambiental que esteja tipificado como crime. Neste caso, não 

havendo co-autoria necessária entre esse agente individual e o ente coletivo, 

_____________ 
767 Sobre o assunto vide o item 2.1 do Capítulo II. 
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prevalecendo a regra do artigo 29 do Código Penal.769 Assim, não existindo culpa ou 

dolo por parte da pessoa física, não há que se falar em co-autoria. A interpretação em 

sentido oposto, conduziria à tese da responsabilidade penal objetiva.       

Sem prejuízo do quanto mencionado, contudo, a pessoa jurídica não 

responderá por crime ambiental se o administrador tiver traído os objetivos 

contratuais, regulamentares ou regras costumeiras do empreendimento.  

Se a empresa é diligente e toma todas as medidas e precauções possíveis 

para evitar a ação típica culposa ou dolosa, mas é traída pelo preposto ou empregado 

que deixa de atender às recomendações ou regras internas, não se deve atribuir 

responsabilidade penal à pessoa jurídica pelo evento delituoso, sob pena de incorrer 

em responsabilidade objetiva. 

No caso de situação em que a prova a fim de se concluir sobre a imprudência 

do colegiado se revele difícil, caberá à prova do processo penal esclarecer se a 

decisão para o delito está fora do âmbito do centro de decisão empresarial ou não. A 

culpabilidade da empresa encontra-se limitada à manifestação de vontade de quem 

detém o poder decisório para agir em nome e no proveito do ente coletivo. A prova é 

que irá mostrar com clareza a existência de culpa. 

E para a incriminação da pessoa jurídica, a prova adequada é a que lograr 

êxito em comprovar a existência de um comando do centro de decisão que demonstre 

uma ação final do representante, cumprida sob sua orientação. No caso de culpa, 

deve-se averiguar se a negligência partiu da decisão do administrador no sentido de 

diminuir o nível do cuidado exigível na atividade ou operação que deu origem ao fato 

típico.  

_______________ 
768 FIGUEIREDO, Guilherme José Purvin; SILVA, Solange Teles da. Responsabilidade penal das 
pessoas jurídicas de direito público na Lei 9.605/98. In Revista de Direito Ambiental, nº 10, ano 3, 
abr.-jun., São Paulo: Revista dos Tribunais, 1998, p. 54. 
769 O artigo 29 do Código Penal em vigor dispõe que “quem, de qualquer modo, concorre para o crime 
incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade”. 



 283

Em relação à co-autoria de pessoas jurídicas, essa se afigura possível, no 

caso do crime ambiental praticado por duas empresas. Ambas responderão 

penalmente, em conformidade com a apuração da responsabilidade de cada uma.770  

Relativamente ao cálculo da pena, por não ter a Lei nº 9.605/98 trazido 

norma que dispusesse de maneira contrária, aplica-se, subsidiariamente, o artigo 68 

do Código Penal em vigor, que impõe a aplicação do método trifásico para a 

dosimetria da pena.  

Esse procedimento tem por escopo materializar o princípio constitucional da 

ampla defesa (artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal de 1988), no que diz 

respeito à aplicação da pena, direito constitucionalmente conferido, tanto à pessoa 

física, quanto à pessoa jurídica. A transparência no raciocínio do julgador (que deve 

explicitar e fundamentar sua sentença, indicando os motivos determinantes para a 

majoração ou diminuição da pena) é princípio garantista que não pode ficar restrito 

aos casos de apenação da pessoa física, também devendo orientar a condenação da 

pessoa jurídica. 

No sistema estabelecido pela Lei nº 9.605/98, feitas algumas poderações, é 

possível vislumbrar todas as condições necessárias para aplicação do método 

trifásico.771 

De início, em uma primeira fase, o juiz deve estabelecer a pena-base da 

pessoa jurídica, em observância às circustâncias judiciais relacionadas no artigo 6º da 

Lei nº 9.605/98 e também, no que não for contrário, às circunstâncias elencadas pelo 

artigo 59 do Código Penal.  

O mencionado artigo 6º da Lei nº 9.605/98, prevê que “para imposição da 

penalidade, a autoridade competente observará: I – a gravidade do fato, tendo em 

vista os motivos da infração e suas conseqüências para a saúde pública e para o meio 

_____________ 
770 A respeito, observe-se que, pelas mesmas razões já mencionadas anteriormente, não é possível co-
autoria entre uma pessoa jurídica de direito público e uma pessoa jurídica de direito privado. Pode 
haver co-autoria com o agente público, mas não com o Estado (Idem. Ibidem, p. 54).  
771  ROCHA, Fernando A. N. Galvão. Responsabilidade penal da pessoa jurídica. 2ª ed. Belo 
Horizonte : Del Rey, 2003, p. 81-86. 
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ambiente; II – os antecedentes do infrator quanto ao cumprimento da legislação de 

interesse ambiental; III – a situação econômica do infrator, no caso de multa”. 

Tais circunstâncias possuem critérios axiológicos que tem aplicação às 

pessoas jurídicas e afastam a incidência das circunstâncias judiciais do artigo 59 do 

Código Penal.  

Contudo, o princípio fundamental de que o juiz estabelecerá a pena-base, na 

medida necessária e suficiente para a reprovação do crime, previsto pelo artigo 59 do 

Código Penal, não estaria afastado.   

A respeito das circunstâncias previstas pelo artigo 6º da Lei nº 9.605/98, 

FERNANDO ROCHA destaca que a lei ambiental “determina [que] sejam observados os 

motivos da infração não está possibilitando a consideração dos fatos e interesses que 

objetivamente contribuíram para a prática delitiva (...) seria o caso da dificuldade 

econômica que ameaça o funcionamento da pessoa jurídica e, conseqüentemente, a 

sobrevivência de seus muitos empregados”. Para o autor, também não há problema 

em considerar a pessoa jurídica como infratora, seja para fins de antecedentes ou de 

calculo do valor da multa a lhe ser imposta.  

Já em uma segunda fase, o juiz faria incidir as considerações sobre as 

circunstâncias atenuantes e agravantes previstas nos artigos 14 e 15 da Lei nº 

9.605/98, no que for cabível à pessoa jurídica. Os limites de mínimo e máximo 

estabelecidos pela cominação legal não poderão, nesse cálculo, serem 

ultrapassados.772 Em observância ao princípio da especialidade (artigo 12 do Código 

Penal) 773 , as circustâncias atenuantes e agravantes previstas na lei de crimes 

ambientais afastam a incidência das circunstâncias previstas no Código Penal, tanto 

para as pessoas físicas quanto para as pessoas jurídicas.    

_____________ 
772 O enunciado da súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça determina que “a incidência da 
circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. A referida 
súmula foi publicada no Diário de Justiça de 15 de outubro de 1999, p. 76. 
773 ZAFFARONI, Eugenio Raúl; PIERANGELI, José Henrique. Manual de Direito Penal Brasileiro. 
Parte Geral. 5ª ed. São Paulo : Revista dos Tribunais, 2004, p. 696-697. 
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Na terceira fase, o juiz fará incidir as causas de diminuição ou de aumento, 

constantes na parte geral do Código Penal ou na lei de crimes ambientais.  

Para FERNANDO ROCHA, a tentativa (artigo 14, inciso II), a exigibilidade de 

sacrifício no fato necessário (artigo 24, § 2º), o concurso formal de crimes (artigo 70), 

o crime continuado (artigo 71) e o erro na execução com duplo resultado (artigo 73), 

são institutos previstos na parte geral do Código Penal que possuem aplicação, nessa 

fase, para a pessoa jurídica.774   

A criação da responsabilidade criminal da pessoa jurídica, portanto, como já 

mencionado, pressupõe a reestruturação da visão estritamente humana da 

culpabilidade. Assim, sem atribuir à pessoa jurídica o dolo humano, é possível 

construir a culpabilidade como um juízo de reprovação da pessoa jurídica quando  

poderia agir de outro modo no caso concreto, mas adota conduta típica e ilícita. 

Nesse sentido, MIGUEL BAJO FERNÁNDEZ destaca que em razão de não se 

poder manter o princípio da culpabilidade, concebido em sua forma tradicional, a 

responsabilidade penal da pessoa jurídica, a exemplo do que ocorre com o direito 

penal em relação aos menores, aos inimputáveis e aos adultos, merece uma 

interpretação diferenciada do direito penal.775   

Ressalte-se, mais uma vez, que essa adaptação de subjetividade às pessoas 

jurídicas não é uma assimilação total da culpabilidade humana, mas, sim, o 

reconhecimento de que as condutas corporativas traduzem manifestação volitiva do 

ente coletivo, que pode coincidir ou não com as vontades individuais de seus 

componentes. 

Exemplificando, é possível que uma pessoa jurídica, por meio de seu órgão 

colegiado, decida instalar uma fabrica dentro de uma reserva florestal, gerando uma 

degradação ambiental típica. Nesse caso, embora a motivação da empresa não seja 

idêntica à vontade humana, representa a esfera volitiva da empresa, podendo vir a ser 

_____________ 
774 ROCHA, Fernando A. N. Galvão. Responsabilidade penal da pessoa jurídica. Op. cit., p. 84-85. 
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reprovada pelo fato de que poderia ter agido de outro modo. Em outras palavras, é 

possível afirmar que a pessoa jurídica quis o resultado, por conseguinte, sendo seu 

comportamento doloso e culpável. Igualmente, como já dito, é possível reprovar o 

comportamento negligente da pessoa jurídica, que se omite das cautelas necessárias 

às atividades de risco ambiental e deixa de evitar acidente ecológico típico. 

Dentro deste novo contexto, surge um novo sistema de culpabilidade que 

parte do mesmo pressuposto da reprovação humana e afasta a possibilidade de 

responsabilização objetiva criminal, uma vez que sem o denominado “poder-de-

outro-modo” não há responsabilidade criminal de qualquer pessoa física ou 

jurídica.776 

A atribuição de responsabilidade penal às pessoas jurídicas e a adequação ou 

flexibilização do direito penal diante dos novos sujeitos coletivos, como já 

explicitado, não representa um retrocesso aos conceitos e princípios da 

resposabilidade penal individual. O novo modelo de direito penal que permite a 

responsabilização criminal das pessoas jurídicas, como será exposto mais adiante, 

pode coexistir em harmonia com o modelo do direito penal tradicional, sem razão 

para substituí-lo.777  

 

 

 

 

 

_______________ 
775 FERNÁNDEZ, Miguel Bajo. Culpabilidad y persona jurídica. In I Congreso Hispano-Italiano de 
Derecho Penal Econômico, (Org. Carlos Martinez-Buján Pérez), Coruña : Universidad da Coruña, 
1998, p. 20. 
776 SILVA, Sávio Renato Bittencourt Soares. A responsabilidade criminal da pessoa jurídica: uma nova 
teoria da culpabilidade. In Revista do Ministério Público, nº 16, jul.-dez., Rio de Janeiro : Ministério 
Público, 2002, p. 184. 
777 ARÁN, Mercedes García. Algunas consideraciones sobre la responsabilidad penal de las personas 
jurídicas. In I Congreso Hispano-Italiano de Derecho Penal Econômico, (Org. Carlos Martinez-Buján 
Pérez), Coruña : Universidade da Coruña, 1998, p. 56. 
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4.3. Ampliação da responsabilidade penal da pessoa jurídica para outros setores do 

direito penal 

 

A Lei nº 9.605/98, como já visto, abraçou a doutrina da realidade ou 

organicista, que teve em OTTO GIERKE778 o nome de maior expressão e reconheceu a 

possibilidade de responsabilização penal das pessoas jurídicas. 

No entanto, a despeito do que se tem difundido, a Lei dos Crimes 

Ambientais não foi pioneira neste sentido, já que a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 

1991, ao dispor sobre os Planos de Benefícios de Previdência Social, imputou 

contravenção penal à empresa no § 2º do artigo 19, que assim prevê: 
“Art. 19. Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício 
do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do 
trabalho dos segurados referidos no inciso VII do artigo 11 
desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação 
funcional que cause a morte ou a perda ou redução, 
permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho. 
§ 1º. A empresa é responsável pela adoção das medidas 
coletivas e individuais de proteção e segurança da saúde do 
trabalhador. 
§ 2º. Constitui contravenção penal, punível com multa, 
deixar a empresa de cumprir as normas de segurança e 
higiene do trabalho.” 
 

Esse tipo penal, voltado à tutela mais efetiva das normas que regem o meio 

ambiente do trabalho, bem jurídico essencial ao sadio desenvolvimento da pessoa 

humana e à garantia de uma qualidade de vida digna, encontra-se em sintonia com o 

disposto no § 3º, do artigo 225 da Constituição Federal de 1988, que introduziu a 

idéia de possível criminalização de condutas atribuídas a pessoas jurídicas, não 

havendo que se cogitar de sua inconstitucionalidade.779 

Também os delitos previstos na Lei do Patrimônio Genético, Lei nº 8.974 de 

5 de janeiro de 1995, apresentam-se como típicos crimes empresariais, uma vez que 

_____________ 
778 GIERKE, Otto. Natural law and the theory of society. Trad. de Ernest Barker. Vol. I. London : 
Cambridge Universty Press, 1934, p. 170-175. 
779 MARCHESAN, Ana Maria Moreira. Alguns aspectos sobre a lei dos crimes ambientais. In Revista 
de Direito Ambiental, nº 19, ano 5, jul.-set., São Paulo : Revista dos Tribunais, 2000, p. 70. 
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as atividades relativas à manipulação genética são restritas a instituições e, desse 

modo, não seria razoável não admitir a responsabilidade penal das pessoas jurídicas 

responsáveis.780 

Considerando a nova visão direcionada a inibir a macrocriminalidade, 

trazida pelo § 3º do artigo 225 da Constituição Federal de 1988, é possível afirmar 

que todos os tipos penais que busquem a tutela de bens jurídicos relacionados ao 

meio ambiente (em seu sentido mais abrangente – natural e artificial), editados após a 

Constituição de 1988, admitem a responsabilidade criminal da pessoa jurídica.781   

Ao empregar a expressão meio ambiente, no § 3º do artigo 225, o 

Constituinte de 1988 procurou dar ampla tutela aos bens culturais e naturais que 

interferem na qualidade de vida dos indivíduos, inserindo-se nessa proteção a 

responsabilidade penal da pessoa jurídica.782 

Entendimento contrário não condiz com a trajetória percorrida no sentido de 

reconhecer determinados bens jurídicos como representativos das expressões mais 

significantes e das raízes comunitárias próprias da história de cada povo.  

Nessa perspectiva, ao invés de se vislumbrar a inconstitucionalidade na 

incriminação da pessoa jurídica autora de delito, deve-se reconhecer a mais ampla 

tutela do meio ambiente e a possibilidade da previsão de outros tipos penais para a 

pessoa jurídica.   

 

_____________ 
780  Em sentido contrário, entendendo que a Lei nº 8.974/95 só permitiu a responsabilização 
administrativa das pessoas jurídicas, porque não contemplou mecanismos de aplicação de penas ao 
ente coletivo se posicionou FERNANDO A. N. GALVÃO DA ROCHA. Segundo o autor, “a lei que dispõe 
sobre a proteção ao patrimônio genético só possibilitou responsabilidade administrativa para a pessoa 
jurídica, pois não estabeleceu mecanismos de aplicação de penas ao ente moral.” (ROCHA, Fernando 
A. N. Galvão da. Responsabilidade penal da pessoa jurídica. In Revista de Direito Ambiental, nº 10, 
ano 3, abr.-jun., São Paulo : Revista dos Tribunais, 1998, p. 31).  
781 MARCHESAN, Ana Maria Moreira. Alguns aspectos sobre a lei dos crimes ambientais. In Revista 
de Direito Ambiental, nº 19, ano 5, jul.-set., São Paulo : Revista dos Tribunais, 2000, p. 70. 
782 O meio ambiente, definido como bem essencial à vida, portanto direito fundamental, é um bem 
jurídico constitucionalmente relevante e, assim, digno da tutela criminal nos termos dos artigos 5º, 
inciso XLI e 225, caput e § 3º da Constituição Federal de 1988 (CRUZ, Ana Paula Fernandes 
Nogueira da. A importância da tutela penal do meio ambiente. In Revista de Direito Ambiental, nº 31, 
ano 8, jul.-set., São Paulo : Revista dos Tribunais, 2003, p. 69). 
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CAPÍTULO V - A HARMONIZAÇÃO DA DOGMÁTICA JURÍDICO-PENAL 

COMO ANTECEDENTE NECESSÁRIO À RESPONSABILIDADE PENAL 

DAS PESSOAS JURÍDICAS 

 

 

 
5.1. O conceito de harmonização. 5.2. A harmonização 

como pressuposto para a responsabilidade penal das pessoas 

jurídicas: a crise de paradigma e os dois modelos de direito 

penal. 

 

 

 

 

5.1. O conceito de harmonização 

 

A proteção ao meio ambiente, identificado como bem jurídico essencial à 

vida, é um direito fundamental do homem.   

À hermenêutica jurídico-ambiental cabe verificar e cuidar da tutela do meio 

ambiente, servindo de instrumento para, no caso concreto, aproximar o direito da 

justiça, e assegurar às presentes e futuras gerações condições básicas de vida digna, 

saudável e feliz.783 

Nessa perspectiva, o intérprete e o jurista não devem pensar de novo aquilo 

que já foi pensado, mas, ao contrário, levar adiante e enriquecer um pensamento que 

apenas se iniciou a ser pensado por outro. 

Ao interpretar a norma penal ambiental, o juiz, buscando entre as 

interpretações possíveis a que mais corresponde aos valores éticos em benefício de 

_____________ 
783 CORRÊA, Rossini. Crítica da Razão Legal. Rio de Janeiro : América Jurídica, 2004, p. 9-10 e 109-
110. 
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convivência social, há que levar em conta que “os atentados ao meio ambiente 

continuam em assustadora velocidade e, o que é pior, multiplicam-se e sofisticam-se 

dia após dia”.784  

Na interpretação e aplicação da norma penal ambiental, a atividade do Poder 

Judiciário e o processo hermenêutico não se restringem à subsunção da lei aos fatos, 

em razão da politicidade da função judicial. O trabalho hermenêutico, em verdade, 

faz um reajustamento entre normas e fatos, num processo de ordenação jurídico-

normativa da vida social, à medida que na aplicação da lei o juiz desempenha um 

papel de agente redutor da distância entre a generalidade da norma e a singularidade 

do caso concreto.785  

No direito contemporâneo, conforme ensina JOÃO MAURÍCIO ADEODATO, os 

dogmas jurídicos devem ser vistos apenas como ponto de partida. Os dogmas não 

podem ser compreendidos como interpretações estáticas da conduta social, porquanto 

carecem de constante revisão a fim de acompanhar a mutabilidade inerente àquela 

conduta. Ao invés de funcionar como uma prisão os dogmas jurídicos e seus 

processos integradores específicos formam a ponte para uma nova realidade. 786  

Para o autor, a dogmática jurídica tradicional já não se apresenta tão 

eficiente como outrora (século XIX, até meados do século XX) na absorção e no 

controle dos conflitos sociais, vários sendo os fenômenos implicados nessa crescente 

inoperância, entre os quais estão: “a complexidade progressiva da sociedade 

contemporânea, gerando situações que exigem decisões não apenas, rápidas mas 

viáveis que, por sua vez, dependem de uma quantidade cada vez maior de 

informações precisas da parte do poder decisório; o declínio de popularidade, entre os 

juristas, de um tipo de pensamento principalmente fundamentado no conceito de 

‘norma jurídica’, como ponto de partida para uma decisão silogística e 

_____________ 
784 AZEVEDO, Plauto Faraco de. Do direito ambiental – reflexões sobre seu sentido e aplicação. In 
Revista de Direito Ambiental, nº 19, ano 5, jul.-set., São Paulo : Revista dos Tribunais, 2000, p. 58-59. 
785 COELHO, Inocêncio Mártires. Interpretação constitucional. Porto Alegre : Fabris, 1997, p. 53-75. 
786 ADEODATO, João Maurício. Ética e retórica: para uma teoria da dogmática jurídica. São Paulo : 
Saraiva, 2002, p. 30-31. 
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particularmente compatível com o estilo dogmático, apesar do interesse demonstrado 

pelo Estado em sua manutenção (...)”.787   

Nesse aspecto, verifica-se que os dogmas do direito penal clássico precisam 

de uma releitura, a fim de que possam se harmonizar com a responsabilidade penal da 

pessoa jurídica por danos ambientais.   

       

 

5.2. A harmonização como pressuposto para a responsabilidade penal das pessoas 

jurídicas: a crise de paradigma e os dois modelos de direito penal 

 

A sociedade pós-industrial, caracterizada pelo avanço tecnológico que 

possibilitou um maior conforto e bem-estar individual e social, em relação a épocas 

anteriores, trouxe riscos decorrentes de comportamento de procedência humana com 

potencial significativamente maior para os cidadãos e toda a sociedade. 

Neste sentido, JESÚS-MARÍA SILVA SÁNCHEZ, partindo do moderno conceito 

de sociedade de risco, afirma que a sociedade atual vive num constante 

desenvolvimento tecnológico que, simultaneamente, proporciona o bem-estar 

individual e produz conseqüências sociais negativas.788 

Trata-se de riscos artificiais, no sentido de que são produzidos pela atividade 

do homem e vinculados a sua decisão, de magnitude crescente e de grande dimensão 

frente aos perigos naturais, que ameaçam um número indeterminado e potencialmente 

excessivo de pessoas, inclusive ameaçando a própria existência da humanidade, já 

que ao tratar dos grandes riscos tecnológicos ligados à exploração e manejo da 

tecnologia atômica ou nuclear, de produtos químicos, recursos alimentícios ou da 

técnica genética, admite-se a possibilidade de autodestruição coletiva. 

_____________ 
787 Idem. Ibidem, p. 37. 
788 SÁNCHEZ, Jesús-Maria Silva. A expansão do direito penal: aspectos da política criminal nas 
sociedades pós-industriais. Trad. de Luiz Otavio de Oliveira Rocha. São Paulo : Revista dos Tribunais, 
2002, p. 28-50. 
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Assim, identifica-se, na sociedade atual, uma nova dimensão na qual 

decisões humanas que desencadeiam perigo têm conseqüências que eventualmente 

pode afetar a todos, o que leva a falar em ausência de fronteiras. 

Com o final da II Guerra Mundial, no campo da ciência, houve um 

inacreditável avanço, com um grande desenvolvimento no campo da comunicação, da 

informática, da biotecnologia etc.789 

Tais transformações permitiram que as empresas fortalecessem suas relações 

político-econômicas e seu potencial de negociação, aumentando a sua importância na 

economia mundial. 

Na atualidade, as grandes empresas multinacionais possuem a capacidade de 

deslocamento de sede, de expansão da produção, de executar operações e de 

circulação de capitais, com uma rapidez jamais vista.790    

Diante dessa realidade, empresas hegemônicas transformaram-se em 

transnacionais, e o Estado, em face das complexidade destas relações econômicas, 

aos poucos, vem enfraquecendo seu controle sobre a sociedade e a economia. O 

ordenamento estatal, pressionado por grupos supranacionais que buscam o maior 

lucro possível, no sentido da empresa versus o Estado, tem sido colocado diante de 

um impassse quanto ao exercício da sua soberania político-jurídica.791 

Nesse contexto, e ante o processo globalizador, que cria uma normatividade 

paralela, de modo que o direito produzido pelo Estado deixa de ser exclusivo e 

central, passando a fazer parte de um sistema com pluralidade de produção 

normativa, indaga-se sobre a influência deste novo panorama no sistema de controle 

penal.792 

_____________ 
789  PODVAL, Roberto; BICUDO, Tatiana Viggiani. Para onde caminhamos? In Escritos de 
Homenagem a Alberto Silva Franco. São Paulo : Revista dos Tribunais, 2003, p. 364-365. 
790 Idem, Ibidem, p. 365. 
791 Idem. Ibidem, p. 365-366. 
792 Idem. Ibidem, p. 366. 
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E ao que parece, o fenômeno da globalização, que influencia o 

comportamento individual e coletivo, também influencia os comportamentos 

criminais. 

 O modelo globalizador, como não se pode deixar de reconhecer, produz 

novas formas de criminalidade, que se caracterizam fundamentalmente pelos 

seguintes fatos: a) por ser uma criminalidade supranacional, sem fronteiras 

limitadoras; b) por ser uma criminalidade, em sentido amplo, organizada e com 

estrutura hierarquizada; c) por ser uma criminalidade que permite que o resultado 

social lesivo possa aparecer significativamente separado, tanto no espaço como no 

tempo,  da ação dos sujetos mais relevantes no campo delitivo; d) por ser uma 

criminalidade que tem por objetivo a obtenção de lucros ilimitados; e e) por ser uma 

criminalidade na qual os limites entre atividades criminosas e atividades lícitas 

tornam-se frouxos e, por vezes, se desvanecem.793  

Além disso, essa moderna criminalidade, desvinculada de um Estado 

fechado, irradia-se distintamente dos padrões de criminalidade até então objeto de 

consideração penal. A criminalidade econômica organizada, dos “aparatos 

organizados de poder”, das substâncias psicotrópicas e ecológica, enfim, dos crimes 

dos poderosos dependem de ações poderosas. Não se sabendo ao certo o local do 

crime e seus autores. Em relação ao autor do delito, fala-se em fungibilidade do 

executor. O homem que comanda a organização possui a certeza de que a sua ordem 

será cumprida, sem a necessidade de conhecer aquele que vai ser o executor. 

Ademais, as organizações não dependem do executor, que pode ser substituído, 

funcionando a organização de forma “automática”.794  

A inexistência de um Estado Mundial ou de Organismos Internacionais que 

sejam suficientemente fortes e que disponham do ius postulandi para estabelecer 

_____________ 
793 SÁNCHEZ, Jesús-Maria Silva. A expansão do direito penal: aspectos da política criminal nas 
sociedades pós-industriais. Trad. de Luiz Otavio de Oliveira Rocha. São Paulo : Revista dos Tribunais, 
2002, p. 79-81. 
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regras, normas penais para todos os Estados, ou seja, normas que tenham caráter 

supranacionais, a carência de órgãos para legitimação do ius perseguendi e a falta de 

concretização de tribunais penais internacionais agravam ainda mais o enfrentamento 

da criminalidade gerada pela globalização.795 

Os Estados enfrentam dificuldades para responder a essa criminalidade, 

numa situação de anomia. E, segundo revela o professor ALBERTO SILVA FRANCO796, 

se nenhum equacionamento for criado contra os crimes dos poderosos pode-se chegar 

a um direito penal despótico. 

Para ENRIQUE GIMBERNAT ORDEIG, na atual sociedade de risco, a dogmática 

do chamado direito penal nuclear não seria suficiente para abordar os novos 

fenômenos criminais, o que recomendaria que essa dogmática fosse flexibilizada.797 

Busca-se, ao mesmo tempo, a eficácia preventiva do poder punitivo e a 

prevenção do processo de globalização. 

Ao analisar essa atual tendência, no que diz respeito aos delitos 

socioeconômicos, JESÚS-MARÍA SILVA SÁNCHEZ798, identifica no Estado moderno, 

um conflito de paradigmas: de um lado encontra-se a “criminalidade de massa”, de 

estrutura lógico-objetiva e que segue os dogmas do direito penal clássico, da 

responsabilidade e culpabilidade individual, do dano concreto etc; de outro, se 

encontra “moderna criminalidade”, que se desenvolve a partir de uma estrutura 

_______________ 
794 VITOR, Enrique Garcia. La tesis del <<dominio del hecho a través de los aparatos organizados de 
poder>>. In Nuevas Formulaciones en las Ciencias Penales. Homenage a Claus Roxin. Argentina : 
Lerner, La lectura, 2001. p. 329. 
795 SÁNCHEZ, Jesús-Maria Silva. Bases de una dogmática jurídico-penal supranacional. In Revista 
Brasileira de Ciências Criminais, nº 12, ano 3, out.-dez., São Paulo : Revista dos Tribunais, 1995, p. 
34-38. 
796 FRANCO, Alberto Silva. Globalização. Seminário promovido pelo IBCCRIM. Palestra proferida 
em  São Paulo, em 16.08.01.  
797 ORDEIG, Enrique Gimbernat. Las exigencias dogmáticas fundamentales hasta ahora vigentes de 
una parte general son idóneas para satisfacer la actual situación de la criminalidad, de la medición de la 
pena y del sistema de sanciones: responsabilidad por el producto, accesoriedad administrativa del 
derecho penal y decisiones colegiadas. In Modernas tendências em la ciência del derecho penal y em 
la criminologia. Madrid : Universidad Nacional de Educación a Distancia, 2001, p. 355-356. 
798 SÁNCHEZ, Jesús-María Silva. A expansão do direito penal: aspectos da política criminal nas 
sociedades pós-industriais. Trad. de Luiz Otávio de Oliveira Rocha. São Paulo : Revista dos Tribunais, 
2002, p. 144-151. 
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teleológico-valorativa, com paradigma eminentemente funcional (responsabilidade 

penal das pessoas jurídicas, ampliação dos critérios de autoria, crimes de perigo 

abstrado, bens jurídicos difusos e supra-individuais etc).  

Para o autor, o direito penal moderno, ao se defrontar com essa dualidade de 

paradigmas, teria dois caminhos: ou promove uma “sectorialización” das regras da 

parte geral do direito penal, ou assume que, em razão da poderosa força atrativa da 

nova criminalidade, também as modalidades clássicas de delinqüência vejam 

modificadas as regras gerais que até então vinham sendo aplicadas.799  

O primeiro caminho configuraria o que, de modo representativo, poderia 

expressar-se como o direito penal de duas faces, dois modelos ou de dupla 

velocidade, que significa, na realidade, a renúncia da teoria do delito como teoria 

geral dos ilícitos penais. Nesse modelo, em relação aos crimes tradicionais, haveria 

uma primeira velocidade, mais lenta e vagarosa, representada pelo direito penal “da 

prisão”, na qual seriam mantidos os princípios político-criminais clássicos, as regras 

de imputação, bem como os princípios processuais tradicionais. Já em relação à tutela 

de determinados bens jurídicos coletivos e supra-individuais, diante dos novos riscos 

surgidos com a sociedade pós-industrial e frente às novas organizações e “aparatos de 

poder”800, haveria na dogmática penal uma segunda velocidade, mais rápida e com 

tendência de abertura e flexibilização da rigidez lógico-formal de vários dogmas, que 

marca um novo paradigma metodológico. 

O segundo caminho, por sua vez, pressupõe a desativação do sistema geral 

de regras configurado, que possui uma vocação garantista, a partir da constatação da 

gravidade das conseqüências jurídico-penais.   

_____________ 
799 SÁNCHEZ, Jesús-María. El derecho penal ante la globalizacion y la integracion supralegal. In 
Revista Brasileira de Ciências Criminais, nº 24, ano 6, out.-dez., 1998, p. 71. 
800 AMBOS, Kai. Domínio do fato pelo domínio da vontade em virtude de aparatos organizados de 
poder. In Revista Brasileira de Ciências Criminais, nº 37, ano 10, jan.-mar., São Paulo : Revista dos 
Tribunais, 2002, p. 69-72. 
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SILVA SÁNCHEZ opta pelo primeiro caminho, acreditando que a melhor 

solução 801  é a dos dois modelos de direito penal. Em relação aos delitos 

socioeconômicos, destaca que o caminho não é tanto no sentido da expasão do direito 

penal. Isso porque a solução está em se admitir a mitigação ou perda de rigor das 

garantias individuais e dos dogmas clássicos do direito penal, sempre que o modelo 

sancionatório não for baseado em penas privativas de liberdade (prisão). Contudo, 

sempre que a sanção prevista para o ilícito penal for de pena privativa de liberdade, 

não é possível renunciar aos dogmas clássicos do direito penal. 

Assim, de um lado se estaria salvaguardando o modelo clássico de 

imputação e princípios para o núcleo rígido dos delitos que possuem uma pena 

privativa de liberdade (criminalidade de massa). De outro, se estaria admitindo a 

flexibilização controlada dessas regras de imputação (responsabilidade penal das 

pessoas jurídicas, unificação entre autoria e participação, ampliação de delitos 

comissivos por omissão etc) e dos princípios político-criminais (a lesividade, a 

culpabilidade etc), sempre que o direito penal não utilizasse a pena privativa de 

liberdade. A esse modelo SILVA SÁNCHEZ denomina “direito penal de duas 

velocidades”: um direito penal máximo e flexível dirigido a uma “moderna 

criminalidade”, sempre que a sanção prevista for restritiva de direitos ou pecuniária, e 

um direito penal mínimo e rígido para a “criminalidade de massa”, sempre que a 

sanção escolhida for a privativa de liberdade.802  

Em relação aos crimes ambientais praticados por pessoas jurídicas, onde a 

carga de danosidade social produzida pelo ilícito penal reforça o sentimento de 

_____________ 
801  WINFRIED HASSEMER, a respeito da postura criminal frente à “criminalidade de massa” e a 
“moderna criminalidade”, afirma que a solução estaria na criação do direito interventivo, situado na 
fronteira entre o direito administrativo, o direito penal e a responsabilidade civil por atos ilícitos 
(HASSEMER, Winfried. A preservação do ambiente pelo direito penal. In Revista da Fundação 
Escola Superior do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, ano 6, jul./dez., nº 12. 
Brasília : Ideal, 1998, p. 224-225).  
802 SÁNCHEZ, Jesús-María Silva. A expansão do direito penal: aspectos da política criminal nas 
sociedades pós-industriais. Trad. de Luiz Otávio de Oliveira Rocha. São Paulo : Revista dos Tribunais, 
2002, p. 144-147. 
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impunidade e aumenta a insegurança coletiva, ao que parece, seria recomendável a 

adoção do modelo proposto por SÍLVA SÁNCHEZ.  

Assim, de acordo com essa moderna tendência, não sendo a pessoa jurídica 

sucetível de pena privativa de liberdade, se permitiria a flexibilização do modelo 

clássico de imputação (responsabilidade penal) e dos princípios político criminais 

(culpabilidade etc), o que torna viável a apenação da pessoa jurídica por danos 

ambientais, sem a necessidade de revogação do modelo clássico de direito penal.  

Ademais, enquanto o direito penal clássico busca a desregulamentação, 

deslegalização e desconstitucionalização para a “criminalidade de massa”, o direito 

penal voltado para a moderna, principalmente no que concerne aos delitos 

econômicos e contra o meio ambiente, caminha com velocidade no sentido inverso. 
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TÍTULO III 

 

 

AS SANÇÕES PENAIS APLICÁVEIS À PESSOA JURÍDICA POR DANOS 

AO MEIO AMBIENTE 

 

 

CAPÍTULO VI – AS SANÇÕES PENAIS DAS PESSOAS JURÍDICAS 

 
6.1. Penas aplicáveis. 6.1.1. Penas específicas. 6.1.2. 

Institutos penais na esfera da responsabilidade das pessoas 

jurídicas: reincidência, reabilitação e suspensão condicional 

da pena. 6.2. Multa civil, administrativa e penal: 

interligações e incomunicabilidade das instâncias. 

 

 

6.1. Penas aplicáveis 

 

A responsabilidade civil adotada em países como a Itália e a Espanha, e a 

responsabilidade administrativa, existente na Alemanha, bem como a aplicação de 

medida de segurança, têm se mostrado como medidas insuficientes e inadequadas 

para o combate à criminalidade profissional das pessoas jurídicas. 803 

O direito civil e o direito administrativo se revelam mais eficazes na 

reprovação de condutas de menor potencialidade lesiva, devendo, pois, reservarem-se 

para casos de menor relevância.  

No direito civil, a indenização civil é limitada ao prejuízo causado e o lesado 

tem a possibilidade de optar por não requerê-la. Em se tratando de pessoa jurídica, via 

_____________ 
803 SHECAIRA, Sérgio Salomão. Responsabilidade Penal da Pessoa Jurídica. De acordo com a Lei 
9.605/98. São Paulo : Revista dos Tribunais, 1998, p. 103-104. 
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de regra, o montante da indenização costuma ser inferior ao ganho que a empresa 

obteve com a infração.804 

Já na esfera administrativa, segundo a maioria da doutrina alemã, embora 

similar à da esfera penal, a sanção não supõe uma reprovação ética da pessoa 

jurídica.805 

A imposição de multas administrativas e a responsabilidade civil permitem à  

empresa proceder a uma negociação com as autoridades administrativas, o que não 

traduz a mesma força coercitiva e o mesmo grau de reprovabilidade que se pode 

atribuir às penas criminais. 

Em razão disso, os tipos de sanção (civil e administrativa) vêm sendo 

desacreditados, porque são mais sucetíveis a ingerências políticas. E de fato, há 

mandamentos administrativos que não são cumpridos e outros que são praticados 

com abuso no exercício deste poder. 

Exemplificando, verifica-se que no âmbito do direito econômico, tem sido 

criticada a atuação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica-CADE (órgão 

vinculado ao Ministério da Justiça, que visa a reprimir apenas os abusos do poder 

econômico na proteção do interesse público) pela falta de eficácia de suas decisões. 

Ao analisar o artigo 7º, inciso XIII, da Lei nº 8.884, de 11 de junho de 1994, que 

dispõe sobre mecanismos administrativos de repressão à ordem econômica, verifica-

se que, na prática, não há como exigir o seu cumprimento sem se socorrer do Poder 

Judiciário, revelando-se esse de duvidosa eficiência. 806 

Ainda na esfera administrativa, a respeito de deficiências de apurações, 

também tem sido alvo de críticas o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis – IBAMA. Isso porque, o Instituto, muitas vezes, 

realiza inquéritos administrativos e sindicâncias, em número que parece irrisório ante 

_____________ 
804 Idem. Ibidem, p. 103-105.  
805 “É por isso que na Alemanha há a diferença, até terminológica, entre a multa com caráter penal 
(Geldstrafe) e a de caráter meramente administrativo (Geldbusse)” (Idem. Ibidem, p. 104). 
806 SANCTIS, Fausto Martin de. Responsabilidade penal da pessoa jurídica. São Paulo : Saraiva, 
1999, p. 46. 
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a extensão territorial do país e das constantes denúncias de lesões ao meio ambiente, 

diariamente noticiadas pelos meios de comunicação e pelas organizações não-

governamentais ambientalistas. Além disso, muitas das sanções administrativas 

aplicadas pelos agentes do IBAMA são anuladas pelo Poder Judiciário. 807 

Também no tocante à aplicação de uma medida de segurança, essa também 

não é a melhor solução para a questão. 

As medidas de internamento defendidas por LOMBROSO808 e GARÓFALO809, 

tiveram seu nome tornado divulgado como medida de segurança por VON LISZT810, e 

diferenciam-se das penas por possuírem fundamento na periculosidade e não na 

culpa. 

Distingue-se a medida de segurança da pena pelas seguintes características: 

(a) a medida de segurança tem apenas caráter curativo ou preventivo assistencial 811 

(prevenção especial); (b) é aplicada por período indeterminado no tempo, enquanto 

não sanada a periculosidade; (c) é aplicavel apenas aos inimputáveis; (d) só se 

justifica em prol de objetivos futuros (visa à cura-prevenção). 

No entanto, para as pessoas jurídicas não há que se falar em caráter curativo, 

pois não se trata de inimputáveis, tampouco se afigura lógica a aplicação de medida 

para a obtenção de respostas penais por um tempo indeterminado. A medida de 

segurança possui uma perspectiva preventiva, no sentido de cura, que deve atingir 

apenas o autor do delito. 

Logo, vistas as características da medida de segurança, denota-se que ela é 

inaplicável às empresas. 

_____________ 
807 FIGUEIREDO, Guilherme José Purvin; SILVA, Solange Teles da. Responsabilidade penal das 
pessoas jurídicas de direito público na Lei 9.605/98. In Revista de Direito Ambiental, nº 10, ano 3, 
abr.-jun., São Paulo: Revista dos Tribunais, 1998, p. 42. 
808 LOMBROSO, Cesare. Le crime causes et remèdes. Paris : Schleicher Frères, 1988, p. 467-494.  
809 GARÓFALO, R. Criminologia: studio sul delitto e sulla teoria della repressione. 2ª ed. Torino : 
Fratelli Bocca, 1891, p. 374-379. 
810 LISZT, Franz von. Tratado de direito penal allemão. Trad. de José Hygino Duarte Pereira. Tomo I. 
Rio de Janeiro : F. Briguiet & Cia, 1899, p. 430-431. 
811 MIRABETE, Júlio Fabrine. Execução Penal. Comentários à Lei nº 7.210, de 11.7.84. 5ª ed. São 
Paulo : Atlas, 1993, p. 415. 
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Assim, a análise a respeito da melhor resposta para se coibir os ilícitos 

cometidos pela empresa parece levar à conclusão da aplicação da sanção penal como 

a resposta estatal mais adequada às empresas. Isso porque, em razão da moderna 

criminalidade, as respostas administrativas e civis revelam-se insuficientes para 

reprimir e prevenir tipos que efetivamente causem grande perigo à vida, à integridade 

das pessoas. 

Ademais, enquanto a responsabilidade civil ou administrativa tem, 

respectivamente, por finalidade reparar o dano causado e atuar de forma preventiva 

(impedir prejuízo à coletividade), a responsabilidade penal, além de atuar de forma 

preventiva, tem um grau social de reprovabilidade maior ao punir uma conduta que 

cause perturbação à ordem pública.    

Assim a responsabilidade penal da pessoa jurídica, já tradicional nos países 

do Common Law, recentemente, vem se expandindo e fazendo com que alguns países 

reformulem suas legislações, para introduzir medidas de responsabilização criminal 

dos entes coletivos.    

 

 

6.1.1. Penas específicas 

 

Inicialmente, cumpre destacar que por não se poder aplicar às pessoas 

jurídicas as penas privativas de liberdade, há necessidade de adaptação do sistema de 

penas criminais.  

O fundamento da aplicação da sanção penal para os entes coletivos, da 

mesma forma que para as pessoas físicas, fundamenta-se na culpabilidade das pessoas 

jurídicas, traduzida pela reprovação dessas, como forma de restabelecimento da 

tranqüilidade social.812 

_____________ 
812 SANCTIS, Fausto Martin de. Responsabilidade penal da pessoa jurídica. São Paulo : Saraiva, 
1999, p. 142.  
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A punição deve guardar adequação aos grupamentos e proporcionalidade 

com a infração perpetrada. Assim, a pena deve ser proporcional à importância da 

pessoa jurídica e à gravidade da infração cometida, bem como aos benefícios 

esperados ou auferidos, caso contrário, não se alcançará uma verdadeira prevenção 

criminal. Deve-se evitar a aplicação de penas desarrazoadas. 813  

Frise-se que a necessidade de adoção de penas adequadas à pessoa jurídica 

encontra amparo no próprio texto constitucional. Há previsão nos artigos 170, VI e 

173, § 5º, de que a pessoa jurídica poderá ser responsabilizada por atos praticados 

contra a ordem econômica, meio ambiente, independentemente da responsabilidade 

individual de seus dirigentes, para tanto, com a observância de “punições compatíveis 

com a sua natureza”.  

A Lei nº 9.605/98, em seu artigo 8º, prevê as penas compatíveis com a 

natureza da pessoa jurídica, estabelecendo dentre as penas restritivas de direito a 

prestação de serviços à comunidade, a interdição temporária de direitos e a suspensão 

parcial ou total de atividades.814 Tomando como parâmetro o exposto, várias são as 

propostas de sanções penais aplicáveis às pessoas jurídicas.  

Podem ser divididas em dois grupos as sanções penais aplicáveis às pessoas 

jurídicas: (a) as penas caracterizadas como sanções pecuniárias que atingem o 

patrimônio das pessoas jurídicas e (b) aquelas que afetam suas atividades. No 

primeiro grupo estão a pena de multa e o confisco. No segundo, estão as penas 

alternativas, como a de exclusão de licitações públicas, afastamento do corpo 

diretivo, publicidade da condenação, suspensão das atividades e sua dissolução, além 

_____________ 
813 A propósito, calha recordar as célebres palavras de BECCARIA para quem deveria existir “uma 
proporção entre os delitos e as penas”, competindo ao ‘legislador sábio” estabelecer “divisões 
principais na distribuição das penas proporcionadas aos delitos”, à medida que não deveriam receber o 
mesmo castigo dois crimes que atingissem desigualmente a sociedade. (BECCARIA, Cesare. Dos 
delitos e das penas. São Paulo : Atena, 1962, p. 123-126).    
814 “Art. 8º. As penas restritivas de direito são: I – prestação de serviços à comunidade; II – interdição 
termporária de direitos; III – suspensão parcial ou total de atividades; IV – prestação pecuniária; V – 
recolhimento domiciliar”.  
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da pena de prestação de serviços à comunidade. Tais sanções, que são perfeitamente 

aplicáveis às pessoas jurídicas, podem ser cumuladas ou não. 

As penas de multa e confisco não representam inovação, pois já foram 

aplicadas às empresas na França, tendo sido multiplicadas após a Primeira Guerra 

Mundial pelo legislador, por violação de dispositivos fiscais. 

Essas penas importam em uma diminuição do ativo das pessoas jurídicas e 

em um enriquecimento do Estado, já que o produto das multas é destinado ao tesouro 

público e os bens confiscados em benefício do Estado. Não se mostram essas penas 

prejudiciais à comunidade, porquanto a pessoa jurídica não restaria abalada e o peso 

da condenação não seria repassado ao custo dos produtos, afetando à clientela, já que 

esta transferência estaria limitada pelos preços da concorrência, que a tornaria 

inviável. 

No caso do confisco, esse poderia ser sobre o produto da infração, além dos 

instrumentos ou benefício obtido com o delito. Nos casos mais graves, poderia incidir 

sobre quaisquer bens. O confisco, contudo, não pode incidir sobre terceiros, atingindo 

máquina adquirida em arrendamento mercantil ou leasing, ainda que essa seja 

instrumento do crime. Discute-se, também, que a pena será mais eficaz quando o 

autor do delito não perder apenas o produto do crime, mas quando a pena atingir o 

dobro ou o triplo do lucro alcançado com o ilícito praticado.  

Aconselha-se ao juiz, para a aplicação de uma multa eficaz, proceder à 

verificação da importância econômica do ente coletivo, através de documentos 

demonstradores de seu patrimônio. No caso de se constatar o desaparecimento de 

bens sociais da empresa e estar caracterizada a fraude à execução, não sendo as 

demais sanções pertinentes, restaria, como medida aplicável, a dissolução judicial da 

pessoa jurídica. 

Cumpre observar, ainda, nesse aspecto, que no caso de pagamento de multa, 

bem como no caso de confisco, não se pode permitir a dedução fiscal de seu 

montante, por não se tratar de despesa justificável. Caso contrário, a eficácia desse 

tipo de sanção criminal estaria enfraquecida, consistindo em um non sens, já que o 
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Estado, simultaneamente, puniria e beneficiaria a empresa, não tendo qualquer efeito 

inibitório a pena e estando ausente a reprovação da conduta.  

Quanto às penas restritivas de direito, essas representam um meio eficaz de 

sanção, quando o estabelecimento de uma pena pecuniária não for viável. 

Dentre as penas restritivas de direito, a prestação de serviços à 

comunidade revela-se de grande eficácia e extrema utilidade social, e consiste na 

atribuição de tarefas gratuitas em benefício de entidades assistenciais, hospitais, 

escolas, orfanatos e outros estabelecimentos congêneres. 

A Lei nº 9.605/98, para tornar viável a opção política de responsabildiade 

penal da pessoa jurídica, trouxe como inovação importante à previsão de penas que 

são compatíveis com a sua natureza. Assim, de acordo com o artigo 22 da referida lei, 

aplicam-se às pessoas jurídicas penas de multa, restritivas de direitos e prestação de 

serviços à comunidade. Em situações de maior relevância, como efeito da 

condenação, nos termos do artigo 24 do mencionado diploma legal, o juiz pode 

declarar a extinção da pessoa jurídica, sendo que seu patrimônio é considerado 

instrumento de crime e, como tal, perdido em favor do Fundo Penitenciário Nacional. 

No que diz respeito à prestação de serviços à comunidade, o artigo 23 da Lei 

nº 9.605/98 estabelece que a pessoa jurídica poderá custear programas e projetos 

ambientais, executar obras de recuperação de áreas degradadas, manter espaços 

públicos e prestar contribuições a entidades ambientais ou culturais públicas.815 

A pena de proibição de licitações públicas durante determinado período de 

tempo, também conhecida como pena de interdição de direitos, representa vedação 

de contratar com entes públicos, o que pode importar em uma considerável perda 

financeira. 

A Lei nº 9.605/98, em seu artigo 10 estatui que: “as penas de interdição 

termporária de direitos são a proibição de o condenado contratar com o Poder 

_____________ 
815 “Art. 23. A prestação de serviços à comunidade pela pessoa jurídica consistirá em: I – custeio de 
programas e de projetos ambientais; II – execução de obras de recuperação de áreas degradadas; III – 
manutenção de espaços públicos; IV – contribuições a entidades ambientais ou culturais públicas”.  
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Público, de receber incentivos fiscais ou quaisquer outros benefícios, bem como de 

participar de licitações, pelo prazo de 5 (cinco) anos, no caso de crimes dolosos, e de 

3 (três) anos, no caso de crimes culposos”.   

Já a pena de afastamento do corpo diretivo tem por objetivo afastar do ente 

coletivo os integrantes que mais influenciaram na tomada das decisões, impedindo a 

criação de novo ente coletivo. Essa sanção pode ser aplicada tanto para as pessoas 

físicas quanto para as jurídicas.   

Há ainda a pena de suspensão temporária ou definitiva. A suspensão 

temporária de certas atividades deve ser utilizada com cautela, pois poderá resultar na 

dissolução ou ruína da empresa condenada, quando atingir atividade essencial. 

Também na suspensão definitiva, onde se objetiva a mudança do objeto social da 

empresa, deve-se ter cautela na sua aplicação. 

 O artigo 11 da Lei nº 9.605/98 estatui que a suspensão de atividades será 

aplicada quando as empresas não estiverem obedecendo às prescrições legais.816  

Já o artigo 22 do referido diploma legal prevê que a interdição temporária de 

estabelecimento, obra ou atividade, é possível, quando a atividade desenvolvida pela 

pessoa jurídica não estiver obedecendo às disposições legais ou regulamentares, 

relativas à proteção do meio ambiente. Tal dispositivo indica, ainda, a possibilidade 

de proibição de contratar com o poder público, assim como dele obter subsídios, 

subvenções ou doações, pelo prazo máximo de dez anos. 

Por derradeiro, como a última pena do rol de punições a ser aplicada às 

pessoas jurídicas, tem-se a pena de dissolução, a qual deve ser reservada às infrações 

de maior gravidade, porquanto determina a liquidação forçada da pessoa jurídica 

(artigo 24 da Lei nº 9.605/98). Essa punição deve ser utilizada como ultima ratio, 

pois representa uma verdadeira pena de morte a que a pessoa jurídica é submetida.  

Outra dificuldade na aplicação desse tipo de sanção estaria no fato de que ela 

não admite qualquer tipo de reabilitação, já que faz desaparecer a empresa 
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delinqüente, determinando a decisão a liquidação judicial e não amigável, no juízo 

competente.  

O uso dessa pena drástica seria cabível na hipótese da pessoa jurídica que foi 

criada ou alterou seu objeto apenas para a prática de uma determinada infração penal. 

Por sua vez, a Lei nº 9.605/98, no artigo 24, ao prever sanção mais grave, 

dispõe que “a pessoa jurídica constituída ou utilizada, preponderantemente, com o 

fim de permitir, facilitar ou ocultar a prática de crime definido na Lei terá decretada 

sua liquidação forçada, seu patrimônio será considerado instrumento do crime e, 

como tal, perdido em favor do Fundo Penitenciário Nacional”.817  

 

 

6.1.2. Institutos penais na esfera da responsabilidade das pessoas jurídicas: 

reincidência, reabilitação e suspensão condicional da pena 

 

Embora ainda passível de discussões na esfera da aplicação das penas em 

casos de responsabilidade das pessoas jurídicas, recentemente, tem-se entendido 

possível a aplicação de institutos como a reincidência, a reabilitação e a suspensão 

condicional da pena.  

O estabelecimento da reincidência, que acarreta um agravamento da pena, 

segundo ALICE PEZARD818, seria perfeitamente possível às pessoas jurídicas, quando 

verificada a prática de nova infração pelo mesmo ente coletivo.  

O Código Penal em vigor considera reincidente aquele que comete novo 

delito, após o trânsito em julgado da sentença que, no país ou estrangeiro, o tenha 

_______________ 
816  “Art. 11. A suspensão de atividades será aplicada quando estas não estiverem obedecento às 
prescrições legais”.  
817 Esta sanção, contudo, ante a falta de previsão legal, não alcança as hipóteses da Lei nº 8.974/95, 
que também protege o meio ambiente contra a emissão de organismos geneticamente modificados 
(ROCHA, Fernando A. N. Galvão da. Responsabilidade penal da pessoa jurídica. In Revista de Direito 
Ambiental, nº 10, ano 3, abr.-jun., São Paulo : Revista dos Tribunais, 1998, p. 33). 
818 PEZARD, Alice. Le cumul des sanctions pénales et administratives des personnes morales em droit 
des affaires. In La Loi. Les jornaux Judiciaires Associes, nº 120, 6.août, Paris : Les Pettites Affiches, 
1993, p. 69. 
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condenado por crime anterior. 819 A exacerbação da pena pela reiteração delituosa 

justifica-se, segundo a legislação brasileira, porque a pena não se revelou suficiente 

para a repressão do dano causado e, ainda, visando à prevenção de futuras infrações. 

Nesse particular, contudo, em relação à pessoa jurídica é necessário ter 

cautela, para não dar ensejo a eventual fraude à legislação criminal. Isso porque as 

empresas condenadas poderão, durante o período da reincidência, sujeitar-se a 

mutações, uma fusão ou cisão, o que afastaria a aplicação da pena agravada. Com a 

criação de nova pessoa jurídica, essa não poderia ser apenada, salvo se comprovado 

que a modificação teve por fim a fraude à lei. Em relação às pessoas físicas, 

integrantes da pessoa jurídica modificada, a essas poderia reconhecer-se a prática do 

delito de auxílio pessoal.820 

A reabilitação penal, que assegura o apagamento de todos os registros 

criminais, através de uma declaração judicial, também deve ser reconhecida para as 

pessoas jurídicas. 

À exceção da dissolução, a reabilitação alcança todas as penas aplicadas às 

pessoas jurídicas, permitindo a reintegração social do ente coletivo. O prazo para a 

reabilitação poderá, como para as pessoas físicas, ser de dois anos, contados do dia do 

pagamento da multa ou do dia em que for extinta a pena ou terminar a sua execução. 

Não se recomenda permitir a divulgação da folha de antecedentes da 

empresa, por acarretar comprometimento de suas atividades, devendo o legislador 

prever penas para quem indevidamente faça a divulgação, para desencorajar a prática, 

que traz uma concorrência desleal.  

Essa é a justificativa, para que, no Código francês, haja previsão de multa 

quando ocorrer comunicação indevida da folha de antecedentes, buscando o 

legislador que as empresas não ficassem em situação de inferioridade em relação 

_____________ 
819  Art. 64 do Código Penal. O Código ainda determina no art. 64, I, do Código Penal o não-
reconhecimento da reincidência quando houver transcorrido o lapso de cinco anos entre a data de 
cumprimento ou extinção de pena e a infração posterior. 
820 Artigo 348 do Código Penal. 
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àquelas de Estados que não reconhecessem a responsabilidade penal dos entes 

coletivos. 821 

O representante legal da pessoa jurídica deve requerer a reabilitação tão logo 

tenha transcorrido o prazo previsto, com a demonstração do bom comportamento 

assumido nesse período. 

Assim como na reincidência, quando ocorrer a modificação da empresa, a 

reabilitação pode encontrar dificuldades. Ao absorver uma empresa, salvo se a 

modificação fosse instrumento de fraude, não poderia a empresa incorporadora 

responder pelos atos da empresa incorporada, com a inclusão de condenação em seus 

registros penais. 

Por sua vez, a suspensão condicional da pena, que visa à suspensão da pena, 

mediante o cumprimento de determinadas condições, também é de possível aplicação 

aos entes coletivos, que devem, porém, aceitar determinadas condições, como, por 

exemplo, não sofrer novas condenações no prazo estipulado na suspensão, que pode 

ser de cinco anos, ou submeter-se à prestação de serviço à comunidade ou outras 

restrições impostas. 

 

 

6.2. Multa civil, administrativa e penal: interligações e incomunicabilidade das 

instâncias 

  

Para obter maior efetividade à proteção do meio ambiente ecologicamente 

equilibrado e da qualidade de vida, direitos fundamentais da pessoa humana, como já 

mencionado, o legislador se utilizou da ultima ratio, do direito penal, uma vez que as 

_____________ 
821 SANCTIS, Fausto Martin de. Responsabilidade penal da pessoa jurídica. São Paulo : Saraiva, 
1999, p. 157. 
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intervenções nas esferas cíveis e administrativas não estavam se revelando 

suficientes.822  

Relativamente à reparação da lesão ambiental, há coincidência de objetivos 

entre a legislação penal, administrativa e a civil, dispensando, inclusive, a sentença 

penal condenatória o ajuizamento da ação de conhecimento para ser declarado o 

dano, sendo possível, desde logo, executar a sentença penal (artigo 584, II do Código 

de Processo Civil Brasileiro). Em se tratando de dano ambiental considerado de 

menor potencial ofensivo e de simples apuração, é possível o equacionamento da 

questão na esfera penal, com base na Lei nº 9.099/96, sem a necessidade da 

propositura da correspondente ação civil pública823.  

Por infração de menor potencial ofensivo para efeitos da Lei de Crimes 

Ambientais (Lei nº 9.605/98), entende-se os crimes definidos pela referida lei para os 

quais esteja cominada, em abstrato, pena mínima não superior a um ano (artigo 28 da 

Lei nº 9.605/98 c/c artigo 89 da Lei nº 9.099/95). A Lei dos Juizados Especiais busca 

a solução do conflito e de consenso, com a composição do dano, dando preferência à 

aplicação de penas alternativas, tais como a suspensão do processo, sob condições, 

dentre as quais a reparação do dano se destaca824. 

A sentença penal em que o juízo criminal reconhecer a inexistência do fato 

ou, não obstante reconhecendo a existência do fato, entender que o poluidor ou 

depredador do meio ambiente não é o autor do fato danoso ao meio ambiente, tem 

repercussão na jurisdição administrativa, à medida que obriga, nesses casos, que o 

administrador absolva o poluidor.825  

_____________ 
822 SÍCOLI, José Carlos Meloni. A tutela penal do meio ambiente. In Revista de Direito Ambiental, nº 
9, ano 3, jan.-mar., São Paulo : Revista dos Tribunais, 1998, p. 131. 
823 Idem. Ibidem, p. 133.  
824 LECEY, Eladio. Novos direitos e juizados especiais. A proteção do meio ambiente e os juizados 
especiais criminais. In Revista de Direito Ambiental, nº 15, ano 4, jul.-set., São Paulo : Revista dos 
Tribunais, 1999. 
825 MUKAI, Toshio. A administração pública em face da responsabilidade ambiental. In Revista de 
Direito Administrativo, nº 220, abr.-jun., Rio de Janeiro : Renovar, 2000, p. 162.  
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Igualmente, tendo em vista que o juízo penal é mais rigoroso que o civil, o 

fato de o poluidor ter sido condenado na via criminal, por si só, acarreta a condenação 

também na via administrativa.826  

Ocorre que o sistema jurídico brasileiro deveria abrir espaço para a adoção 

de mecanismo, utilizado no direito internacional, que compensa o rigor da 

responsabilidade civil, objetiva com o estabelecimento de um limite máximo para as 

indenizações, teto esse que somente poderia ser superado no caso de demonstração da 

culpa do responsável. 

Exemplo conhecido nesse sentido é o da Convenção de Bruxelas de 1989 

sobre a responsabilidade civil por danos causados em derramamentos de óleo no mar. 

Nos casos de aplicação desta Convenção, se se pretender fundamentar a 

responsabilidade do proprietário do navio transportador unicamente no fato da 

atividade, independentemente da sua culpa, ter-se-á que se contentar com uma 

indenização limitada no seu valor. Se, ao contrário, se quiser escapar desse teto 

máximo de indenização, previsto na Convenção, para se chegar à reparação integral 

dos prejuízos, ter-se-á que provar a culpa do armador no desempenho da sua 

atividade. 

Além disso, embora a regra do sistema processual brasileiro seja a da 

separação827 entre a jurisdição civil e penal ou da não comunicabilidade entre as 

_____________ 
826 “E, em matéria ambiental, não pode ser diferente, principalmente quando se tratarem de processos 
administrativos e judiciais cujos ilícitos são os mesmos, ou seja, são ao mesmo tempo tipificados como 
ilícitos penais e administrativos (é o caso dos ilícitos administrativos a seguir pinçados do Decreto nº 
3.179, de 21.9.99 e suas correspondentes, e idênticas tipificações penais, previstas na Lei nº 9.605, de 
12.2.1998: art. 11 correspondente ao art. 29 da Lei nº 9.605; art. 13 ao art. 30; art. 17 ao art. 32; art. 18 
ao art. 33; art. 19 ao art. 34; art. 20 ao art. 35; art. 25 ao art. 38; art. 26 ao art. 39; art. 27 ao art. 40; art. 
28 ao art. 41; art. 29 ao art. 42; art. 30 ao art. 44; art. 31 ao art. 45; art. 32 ao art. 46; art. 33 ao art. 52; 
art. 41 ao art. 54; art. 42 ao art. 55; art. 43 ao art. 56; art. 44 ao art. 60; art. 45 ao art. 61; art. 49 ao art. 
62; art. 50 ao art. 63; e art. 51 ao art. 64). Nessas hipóteses, sem dúvida nenhuma, a repercussão da 
condenação penal na esfera administrativa é de rigor, visto que as provas e o rigor no processo 
criminal são muito mais exigentes do que na esfera administrativa. Já o contrário, ou seja, a 
repercussão, nos casos supra-indicados, de uma condenação na esfera administrativa, visto que menos 
exigentes os seus pressupostos, daqueles do juízo criminal, não têm repercussão; quando muito, serão, 
as provas colhidas, início de prova no juízo criminal.” (Idem. Ibidem, p. 163). 
827 MONTESQUIEU, ou o Barão de la Brède e de MONTESQUIEU, levou cerca de vinte anos em suas 
pesquisas para concluir sua obra prima, prestando valiosa contribuição para a Ciência, a Política e o 
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instâncias (administrativa, civil e penal), apenas sendo possível a comunicabilidade 

nas hipóteses previstas em lei828, quando houver um crime ambiental, já tendo sido 

apenada a pessoa jurídica com multa na esfera administrativa ou cível, o juiz criminal 

deveria levar em consideração essa condenação, a fim de que a execução da sentença 

se torne algo exeqüível, para tanto verificando-se a existência de condenação da 

empresa nas três esferas. Para tanto, o juízo criminal deveria ser informado ou 

solicitar aos órgãos competentes o envio de todas as notícias de infrações 

administrativas ambientais perpetradas pela pessoa jurídica e a eventual condenação 

imposta, bem como as sanções impostas na esfera cível.829 

 

_______________ 
Direito Constitucional. Nascido no castelo de Brède (Bordéus), era de linhagem nobre e foi educado 
pelos Padres Oratorianos dos onze aos vinte e dois anos. Estudou Direito na universidade da terra natal 
e alcançou a magistratura, fazendo parte do Parlamento de Bordéus aos vinte e cinco anos de idade 
(1714), sendo ali presidente após dois anos (1716), época em que ingressou na Academia de Bordéus. 
Como homem culto, MONTESQUIEU era conhecedor do progresso das ciências físicas e naturais; 
sabendo quais leis regiam o mundo físico, descobertas por GALILEU, COPÉRNICO, NEWTON e ainda 
outros a contar da Renascença. Além da dedicação às ciências, tinha sua intuição de que a realidade 
social, analogicamente, também devia nortear-se por leis. Influenciado por Descartes (Discurs de la 
méthode) : a “dúvida científica”; “saber é conhecer pela causa”, esforçou-se para compreender as leis 
sociais, mediante uma análise política da humanidade; investigou as instituições, leis e costumes 
políticos dos povos mais antigos juntamente com os de sua época. (MONTESQUIEU, O Espírito das 
Leis, as formas de governo, a divisão de poderes. Trad. e notas de Pedro Vieira Mota. São Paulo : 
Saraiva, 1987, p. 169-170).   
828 O artigo 935 do Código Civil Brasileiro, Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, dispõe: “Art. 935. 
A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a 
existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no 
juízo criminal.” O artigo 65 do Código de Processo Penal Brasileiro, Decreto-lei nº 3.689, de 3 de 
outubro de 1941, prevê: “Art. 65. Faz coisa julgada no cível a sentença penal que reconhecer ter sido o 
ato praticado em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal ou 
no exercício regular de direito.” 
829 Em relação à pena de multa aplicada à pessoa jurídica decorrente da prática de crime ambiental, 
observe-se que: com base no disposto no artigo 49, caput e § 1º do Código Penal (com a redação dada 
pela Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984) e no artigo 18 do Código Penal, tomando-se por base o 
salário-mínimo vigente no mês de maio de 1998 (R$ 130,00), a pena mínima de multa será de R$ 
43,33, ou seja, o equivalente a dez dias-multa mínimos (R$ 4,33) multiplicados por um trigésimo do 
salário mínimo; a pena máxima, por sua vez, será de R$ 702.000,00, valor obtido a partir da 
multiplicação do valor de R$ 650,00, equivalentes a cinco vezes o salário mínimo (dia-multa máximo, 
nos termos do § 1º do artigo 49 do Código Penal) por 360 (parte final do caput do artigo 49 do Código 
Penal), alcançando-se aqui a importância de R$ 234.000,00 que, por sua vez, poderá ser aumentada até 
três vezes, tendo em vista o valor da vantagem econômica auferida (artigo 18 da Lei nº 9.605/98), 
hipótese em que atingir-se-á o valor de R$ 702.000,00. Já a multa em decorrência de infração 
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CAPÍTULO VII – A EXPERIÊNCIA INTERNACIONAL E BRASILEIRA DE 

RESPONSABILIDADE PENAL DA PESSOA JURÍDICA 

 

 
7.1. A responsabilidade ética em face do meio ambiente 

como interesse difuso: patrimônio da coletividade, objeto de 

gestão do poder público e da comunidade e requisito de 

sobrevivência humana e planetária. 7.2. O Judiciário na 

defesa do meio ambiente. 7.3. A experiência internacional e 

brasileira : análise da jurisprudência. 
 

 

 

7.1. A responsabilidade ética em face do meio ambiente como interesse difuso: 

patrimônio da coletividade, objeto de gestão do poder público e da comunidade e 

requisito de sobrevivência humana e planetária 

 

O direito ambiental é uma matéria que se destaca por se relacionar com 

diversos ramos da ciência jurídica e inclusive de outras matérias não afetas à seara 

jurídica, sob esse aspecto, sendo considerada até mesmo como uma cátedra 

interdisciplinar830.  

Se assim o é, em se tratando de meio ambiente e seu gerenciamento, os 

paradoxos e conflitos envolvem o direito, a moral, bem como a política e a 

administração. 

_______________ 
administrativa contra o meio ambiente  encontra-se prevista no artigo 75 da Lei nº 9.605/98, sendo, no 
mínimo, de R$ 50,00 e, no máximo, de R$ 50.000.000,00.     
830 Em razão dessa relação do direito ambiental com diversos ramos do mundo jurídico e com outras 
cadeiras fora do universo jurídico parece haver uma certa dificuldade na formação de especialistas em 
direito ambiental. Por isso, costuma-se preferir, em face do direito ambiental ser uma cadeira 
interdisciplinar, a formação de especialistas em uma área específica (direito minerário, recursos 
hídricos, entre outras). 
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Modernamente, o meio ambiente surge como uma nova instituição, uma 

realidade dinâmica e mutante, holística e sistêmica, alvo de ciências e técnicas 

aplicadas, realidade interdisciplinar e mesmo transdisciplinar, que desafia qualquer 

competência exclusiva, seja científica ou normativa. É freqüentemente renovado, de 

modo que dificilmente se esgotará em análises, o que faz reconhecer a existência de 

limitações, constituindo uma contenda a pretensão de conhecê-lo e administrá-lo831.  

Nesse desafio, é de grande valor o papel da ética832 como ciência e como a 

arte do comportamento correto do homem face do próprio homem e da natureza.     

No que diz respeito ao direito, a ética tem bases comuns com o direito 

natural833, sendo possível identificar princípios afins, conquanto sofra essa última 

denominação algumas restrições.   

Não raramente, são confundidos o direito natural e a ética, por estarem 

ambos próximos da matriz originária, a natureza.   

O direito natural, fundamentado na natureza das coisas, serve de referencial 

para identificar princípios que, partindo da consideração do mundo natural, servem de 

subsídios para o direito positivo. 

_____________ 
831 MILARÉ, Édis. Responsabilidade ética em face do meio ambiente. In Revista de Direito Ambiental, 
nº 2, ano 1, abr.-jun., São Paulo : Revista dos Tribunais, 1996,  p. 40-49.   
832 “A propósito das relações entre a moral e direito, cabe aqui reafirmar o que se disse a propósito do 
direito, ou seja, que tais relações podem configurar-se de várias maneiras, mas nunca se especificam 
como relações de heterogeneidade ou independência recíprocas. É, como técnica de conduta à primeira 
vista parece mais ampla que o direito como técnica de coexistência, mas se refletirmos que toda 
espécie ou forma de conduta é uma forma ou espécie de coexistência, ou vice-versa, logo veremos que 
a distinção dos dois campos é apenas circunstancial, com vistas a delimitar problemas particulares, 
grupos de problemas ou campos específicos de consideração e estudo” (ABBAGNANO, Nicola. 
Dicionário de Filosofia. 1ª edição brasileira coordenada e revista por Alfredo Bosi. São Paulo : 
Martins Fontes, 2000, p. 387). 
833 Diversas escolas filosóficas têm formulado o conceito do direito natural, cada uma ditando um 
conceito, segundo os princípios dominantes em sua filosofia. Admite-se, em razão disso, a expressão 
direito filosófico para indicar o direito natural em oposição ao direito positivo ou realista. Para os 
romanos, o direito natural (Jus Naturae) entendia-se como o direito comum a todos os homens e 
animais, em oposição ao Jus Gentium, que era o direito comum a todos os homens. Para os 
escolásticos é o que tem por fundamento a razão divina (direito natural primário), podendo ser 
completado pelos homens, por sua legislação e pelos costumes (direito natural secundário), que tomam 
as formas do Jus Gentium e do Jus Civile.   
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Na visão de mundo de ARISTÓTELES, pode-se destacar suas doutrinas moral 

e política, assim como a teoria do direito natural, que se relacionam com a filosofia 

do direito e estão contidas na Política, na Ética e na Retórica. Da segunda, existem 

três interpretações, a Ética Nicomaquéa, elaborada por seu filho NICÔMACO, a Ética 

Eudemiana, obra provável de seu seguidor EUDEMO DE RODES, e a denominada 

Grande Ética, fragmento das duas anteriores.  

Os dez livros da Ética a Nicômaco representam uma das mais importantes 

contribuições feitas sobre o assunto em todos os tempos834.  

Na percepção aristotélica, a felicidade (eudaimonia) constitui o bem 

supremo ou summum bonum, devendo esse eudemonismo ser entendido em função de 

dois princípios: o primeiro que, na tradição do pensamento helenista, identificava a 

felicidade com a virtude; o segundo, que dispunha, em face do hilemorfismo 

aristotélico, que a felicidade constituía a realização, pelo ser, de sua própria essência, 

de sua idéia; ou seja, a causa final do homem integra a natureza. É o que se chama, no 

contexto da filosofia peripatética, de enteéquia, de lidos essência e telos finalidade. 

O Estado e o direito são meios do homem, realizando a sua idéia mediante a 

virtude e a contemplação da verdade, atingir a felicidade. Essa concepção apolínea da 

vida e a tendência estética e eudemonista são mais uma das faces do espírito 

inspirador grego. Em tal compreensão, o Estado não é mera aliança, mas dimana, 

necessariamente, da natureza, como união orgânica que tem por fim a felicidade 

universal.  

A teoria da justiça e da eqüidade é outra das elaborações do peripatetismo. 

A justiça é concebida como igualdade, concepção objetiva cujas origens remontam à 

escola itálica.  

Duas são as espécies de justiça, à medida que duas são as maneiras de se 

apreender igualdade: a) justiça distributiva, que consiste em aquinhoar 

desigualmente os desiguais, na proporção em que se desigualam; é a justiça do Estado 
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na repartição dos bens e das honras, conforme os méritos de cada um, relaciona-se 

mais à atividade política propriamente dita, sendo descrita como a justiça 

demonstrada pelo Estado como um todo na distribuição de cargos, honrarias e outros 

benefícios entre seus membros, a distribuição é feita proporcionalmente aos méritos 

variáveis e, portanto, desiguais, dos beneficiários; b) justiça retificadora, corretiva 

ou de equiparação, também chamada sinalagmática, que preside às trocas entre 

particulares, comportando duas subdivisões: a justiça comutativa, pela qual a regra da 

igualdade impõe que, nas trocas privadas, cada um receba na proporção em que dê; e 

a justiça judicial, que determina a medida entre o delito e a pena.  

Na aplicação da lei, o rigor da justiça deve ser atenuado com a eqüidade, 

critério que permite adequá-la às situações particulares e corrigir distorções que a 

rigidez das proporções quantitativas da igualdade poderia suscitar.  

Desse modo, a justiça é sempre boa, mas a eqüidade é melhor. O mestre 

compara a eqüidade à regula lesbia, instrumento maleável que se adaptava aos 

contornos irregulares dos objetos, para os medir.   

Em consonância com a tradição ateniense moderada e democrática, 

ARISTÓTELES assinala o papel primacial do direito na manutenção da estabilidade 

civil: o direito depende da justiça.  Ao se buscar justiça seria necessário solicitar 

uma autoridade neutra: a lei.  

As leis que repousassem no costume não escrito seriam ainda mais soberanas 

do que as leis escritas, sugerindo que, ainda que um governo de um homem fosse 

mais seguro do que o império da lei escrita, poderia não ser mais seguro do que o 

império da lei não-escrita.    

Sobre o sentido aristotélico da noção de direito natural, este pode ser 

inferido do contexto da Ética, da Política e da Retórica. Na Ética, distingue 

ARISTÓTELES entre o jus natural e o jus positivo. Na Política, conceitua a natureza 

como uma referência aos fins de cada ser, de acordo com a sua doutrina do ato e 

_______________ 
834 LUCE, J. V. Curso de Filosofia Grega do séc. VI a.C. ao séc III d.C. Trad. Mário da Gama Kury. 
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potência, extraindo dessa concepção, conseqüências políticas para a sua teoria do 

Estado. Na Retórica, trata das leis positivas, mencionando as leis não-escritas, cuja 

fonte é a observação da natureza. 

Na concepção moderna, o direito natural opõe-se ao direito positivo, no 

sentido de que o conteúdo normativo do direito pode ser extraído, seja das leis 

positivas, seja de axiomas inscritos na razão prática, revelados ao homem por Deus 

ou descobertos racionalmente na natureza das coisas. Tal é o sentido mais comum do 

direito natural, implicando a oposição entre o natural e o positivo com a subordinação 

deste àquele. 

Em ARISTÓTELES, tal dualismo não ocorre. O jus positivo e o jus natural são 

duas fontes de normatividade que se intercomplementam na solução dos litígios e na 

regulação da conduta. 

O direito natural é um método experimental que permite discernir, na 

observação do mundo exterior o que é justo do que é injusto, conforme a natureza. A 

observação do que ocorre no universo revela a ordem cósmica, obra de uma 

inteligência criadora, que dá ao universo uma forma em função de uma finalidade. A 

natureza então se explica pelas quatro causas, material (substância que constitui o 

ser), formal (aparência exterior de que a substância se reveste), eficiente (princípio 

gerador do ser) e a final (fim para o qual o ser existe em sua forma e para o qual foi 

criado). 

O jusnaturalismo aristotélico não sustém a noção da imutabilidade das 

regras, tal como a concepção moderna o apresenta, mas, ao contrário, implica o 

sentido da adaptabilidade às mudanças históricas e às circunstâncias de tempo e 

lugar. É ainda a sua Política que termina essa conclusão, à medida que a observação 

demonstra que nem sempre o regime teoricamente melhor o é na prática, pois a 

acrópole é oligárquica, e a planície democrática. 

_______________ 
Rio de Janeiro : Zahar, 1994, p. 116.  
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Ante tal contexto, as leis positivas exsurgem não como oposição, mas como 

necessidade que deflui das deficiências da busca do jus natural. Nem sempre os juízes 

são imparciais e a ordem do Estado deve ser, tanto quanto possível, uniforme, apta a 

dar soluções precisas para situações particularizadas, para as quais o jus natural é 

insuficiente, porque vago e hesitante. 

O legislador complementa o trabalho científico da procura do direito natural, 

tarefa que não tem fim, pois a natureza humana é cambiante. 

O trabalho do legislador e do juiz na construção do jus positivo não se baseia 

no raciocínio discursivo, mas é obra de prudência, virtude intelectual que preside as 

decisões sobre as situações contingentes e que almeja à justiça e à eqüidade.  

Na Ética, registre-se, ainda, que ARISTÓTELES, em um retorno à analogia do 

Protrepticus entre princípios diretores das artes e ofícios e o seu detalhamento, que é 

subordinado, distingue dois ramos de ciência política: a) legislativa, a mais elevada e 

b) política, mais propriamente relacionada com os detalhes administrativos (esfera 

dos políticos práticos que têm com o legislador a mesma relação do operário com o 

mestre-artesão).    

Poder-se-ia afirmar que ARISTÓTELES defende uma distinção entre o homem 

de phronesis, o filósofo ético, e o político prático, que realiza recomendações daquele 

que possui a phronesis835. 

Esse modelo se aproxima do governo platônico dos mais habilitados, com a 

diferença de que, em ARISTÓTELES, o caráter do homem habilitado é distinto.  

Para o autor, o tipo de mentalidade governante não deve a do filósofo como 

tal, mas a do homem que possui phronesis, o possuidor de prudência comprovada 

pela experiência, o filósofo das ciências práticas. Em seu sistema, a prudência não 

teria precedência sobre a sabedoria, faculdade que se aplica às ciências teóricas. 

Enfatiza no Protrepticus que a cooperação, concordância ou amizade, cimento da 

vida humana, é uma tendência buscada na formação política. 

_____________ 
835 Idem. Ibidem, p. 48. 
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Expõe ARISTÓTELES a existência de três categorias de pessoas, no que se 

refere às decisões éticas e morais: a) o filósofo puro, que possui sophia (sabedoria); 

b) o homem prático esclarecido, que possui phronesis (visão interior prática); c) a 

massa dos não-esclarecidos, que não possuem nem uma coisa nem outra, e que, 

portanto, devem submeter-se à coerção da lei.  

Os homens pertencentes à segunda categoria (b) representariam classe de 

primordial importância em política. O filósofo estaria acima da deliberação e das 

escolhas políticas, e as massas estariam abaixo delas, parecendo evidente a posição 

superior do homem que possui phronesis. 

Em verdade, parece que o autor insinua que todo exame subseqüente da 

estrutura da política foi escrito para uso desse homem prático esclarecido. Nas atuais 

circunstâncias de corrupção em muitos estados, afirma ARISTÓTELES, isso pode 

significar que o homem de phronesis deve aplicar seu conhecimento político à 

comunidade limitada de seu lar e sua família.  

Examinando o homem de phronesis, as similiridades e diferenças entre as 

esferas políticas e econômicas (termos usados no sentido próprio grego e aristotélico: 

a condução dos assuntos sociais públicos e a condução dos assuntos privados do lar, 

respectivamente), destaca que esse deve tomar decisões responsáveis em ambas as 

esferas; nesse ponto ocupando uma posição única na ordem social.  

Ainda são freqüentes os debates sobre a questão entre moral e política. Um 

tema que sempre é renovado, porquanto não há questão moral, em qualquer campo, 

que tenha encontrado uma solução definitiva. 

Embora mais notória pela antiguidade do debate e diversidade dos 

argumentos adotados, o problema da relação entre a moral e a política não é diferente 

do problema da relação entre moral e todas as outras atividades do homem, tratando-
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se em todas as esferas da atividade humana do mesmo problema: a distinção entre o 

que é moralmente lícito e moralmente ilícito836. 

Contudo, o problema das relações entre ética e política é mais grave porque 

a experiência humana demonstrou, pelo menos desde a contenda que opôs Antígona a 

Creonte837, e o senso comum parece ter aceito pacificamente, que o homem político 

pode comportar-se de modo disforme da moral comum, podendo um ato ilícito na 

moral ser considerado e apreciado como lícito na política, em resumo, obedecendo a 

política a um código de regras, ou sistema normativo, diferente, e em parte 

incompatível com o código, ou sistema normativo da conduta moral.   

MAQUIAVEL ao atribuir a CÓSIMO DE MÉDICI a afirmativa de que os Estados 

não se governam com o pater noster nas mãos, parece admitir que o homem político 

não pode desenvolver a própria ação seguindo os preceitos da moral dominante, que 

em uma sociedade cristã coincide com a moral evangélica.  

Logo, por mais que a questão moral se apresente em todos os campos da 

conduta humana, quando se apresenta na esfera da política assume um caráter 

particular. Em outros campos, discute-se qual seria a conduta moralmente lícita e 

ilícita e, se for o caso, em uma moral não rigorosa, que seria indiferente. 

Freqüentemente não está em debate a questão da moral em si ou se existe uma 

questão moral.  

O problema das relações entre moral e política também apenas faz sentido se 

concordarmos em considerar que existe uma moral e se aceitarmos alguns preceitos 

que a caracterizam. 

Contudo, quando se fala de moral em relação à política, segundo NORBERTO 

BOBBIO 838, nos referimos à moral social e não à moral individual, à moral que 

concerne, pois, às ações de um indivíduo que interferem na esfera de atividade de 

_____________ 
836 ARISTÓTELES. A Política. Trad. Roberto Leal Ferreira. São Paulo : Martins Fontes, 1998. p. 15-
25. 
837 SOPHOCLES. The three Theban plays. Antigone. Oedipus the king. Oedipus at colonus. Trad. 
Robert Fagles, Penguin, 1984, p. 15.   
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outros indivíduos e não àquela que concerne às ações relativas ao aperfeiçoamento da 

própria personalidade, independentemente das conseqüências que a procura desse 

ideal de perfeição possa ter para os outros.  

Segundo BOBBIO, a ética tradicional sempre fez a distinção entre os deveres 

para com os outros e os deveres para consigo mesmo. Já no debate sobre o problema 

da moral e política discute-se exclusivamente os deveres para com os outros. 

A ética pode, ainda, ser entendida como a ciência ou tratado dos costumes 

que, por seu caráter eminentemente operativo e prático, pode assumir a fisionomia de 

arte ou o exercício dos bons hábitos e comportamentos morais, quer na vida 

individual quer na social.  

Na antiguidade, afirmava-se que a ética, cujo modo era a virtude e cujo fim 

era a felicidade, realizava-se pelo comportamento virtuoso entendido como ação em 

conformidade com a natureza do agente (seu ethos) e dos fins buscados por ele. Não 

obstante PLATÃO, ARISTÓTELES, os estóicos e os epicuristas divergissem sobre a 

definição das virtudes, da razão, da vontade, das paixões e da natureza, concordavam 

com os princípios gerais, admitindo a existência de um cosmos racional, onde cada 

homem, assim como todas as coisas, possuíam um lugar próprio e definido que 

determinava a conduta racional de cada um segundo certos fins, tidos universalmente 

como belos, bons e justos.  

Esse ideal da perfeita integração levou HEGEL 839 a definir a época grega 

como a da bela totalidade ética, quando os valores éticos e políticos eram idênticos e 

formavam a moralidade propriamente dita. No entanto, conforme verificou-se por 

meio de estudos posteriores, nunca houve a bela totalidade grega, tendo ela sido 

sempre buscada. Ocorreram, neste período, duas grandes rupturas: a primeira, exposta 

na Antígona (a cisão entre os valores da família e as leis da cidade marcaram a 

passagem da aristocracia para a democracia); a segunda, revelada pelo estoicismo 

_______________ 
838 BOBBIO, Norberto. Teoria Geral da Política. A Filosofia Política e as lições dos clássicos. Rio de 
Janeiro : Campus, 2000, p. 178. 
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(cisão entre os valores éticos do indivíduo e as leis políticas indicaram o 

desaparecimento da polis independente, sob os efeitos do imperialismo da Macedônia 

e de Roma). 

Procuramos destacar no pensamento e nas instituições antigas a idéia de uma 

ordem natural universal e racional onde cada ser, segundo seu grau de perfeição e de 

realidade, possui um lugar próprio que determina sua natureza, seu caráter, seus 

comportamentos e suas ações. 

Ainda após o cristianismo, não se alterou a idéia da ética como 

pertencimento de cada ser humano a uma ordem universal cuja hierarquia determina 

para cada um as virtudes que nos são próprias. 

HANNAH ARENDT840, em face do risco de integração entre a ética e o cosmos, 

entende que as dificuldades que marcarão a modernidade deslocam-se para o campo 

da liberdade. Para os antigos, a liberdade era um conceito essencialmente político, 

pois só na polis alguém poderia ser livre e a liberdade era a definição mesma da 

cidadania. Já com o advento do cristianismo, religião da salvação nascida fora do 

campo político e contra o Estado, a liberdade desloca-se para o interior de cada 

humano, articulada a liberdade e a vontade, apresentando-se esta última como 

essencialmente dividida entre o bem e o mal. A liberdade surge como uma divisão 

interior, entre o querer bem e querer mal, torna-se livre arbítrio. O comportamento 

virtuoso dos antigos era tido como agir em conformidade com a natureza e, depois, 

com o cristianismo passa a ser traduzido como o agir em conformidade com a 

vontade de Deus. A dicotomia entre liberdade e necessidade é trazida pela teologia 

cristã e se transforma num paradoxo insolúvel para a ética dos cristãos. PASCAL, 

filósofo cristão, foi quem melhor definiu a angústia produzida pela modernidade 

quando imerge no infinito (o centro em toda parte e a circunferência em nenhuma) e 

_______________ 
839 HEGEL, George Wilhelm Friedrich. The philosophy of right. Trad. T. M. Knox, J. Sibree. Chicago 
: Encyclopaedia Britannica, 1952.  
840 ARENDT, Hannah. Crises da república. Trad. José Volkmann. São Paulo : Perspectiva, 1973, p. 
20-25. 
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no temor do silencio desses espaços infinitos, indagando como Deus haveria de falar 

ao cristão e dar-lhe a conhecer sua vontade no universo infinito.   

Aos poucos, afasta-se a idéia medieval e renascentista de um universo regido 

por forças espirituais ocultas que necessitam ser decifradas para que com elas 

entremos em comunhão. O mundo se desencanta, como escreveu WEBER, e passa a 

ser governado por leis naturais racionais e impessoais que podem ser conhecidas por 

nossa razão e que possibilitarão aos homens o domínio técnico sobre a natureza. Aos 

poucos vai sendo delineada a diferença entre homem e natureza: no século XVIII, 

diferenciam-se natureza e civilização; no século XIX, natureza e cultura, natureza e 

história. A liberdade afasta-se da natureza e vem alojar-se no campo humano da 

civilização, da cultura e da história, campo da ação racional orientada por fins e 

valores. Aos poucos, a ética deixa de ser a conformidade com a natureza para tornar-

se, sobretudo com KANT841, o abandono da natureza e mesmo oposição a ela. 

Contudo, com essa idéia de indivíduo livre, torna-se problemática a idéia de 

valores éticos universais: natureza, Deus, razão. O indivíduo livre, na verdade, passa 

a ser membro de uma ordem social definida por um centro organizador que procura 

evitar os choques com a hierarquia sócio-política. O centro organizador é o mercado, 

que necessita do conceito de indivíduo livre que se relaciona com outros por meio da 

relação contratual842, com validade apenas se os contratantes forem livres e iguais. E 

justamente por ser o mercado o centro ordenador da nova realidade, o campo ético 

sofre alterações. Paixões tidas como vícios que a educação moral corrigiria tornam-se 

sinônimas de interesse e utilidade e já não podem ser afastadas pelo simples respeito 

a valores racionais, pois o movimento passional dos interesses e das utilidades torna-

se a pedra de toque da racionalidade moderna.    

Na filosofia contemporânea, é possível identificarmos três linhas principais 

de pensamento sobre a ética, resumidas por AGNES HELLER: a niilista (fundamentada 

_____________ 
841 KANT, Immanuel. O pensamento vivo de Kant. Trad. Wilson Veloso. São Paulo : Martins, 1967, p. 
30. 
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no relativismo historicista e na etnografia), que refuta a existência de valores morais 

dotados de racionalidade e de universalidade; a universalista-racionalista (de origem 

iluminista), que afirma a existência de uma normatividade moral com valor universal 

porque fundada na razão; e a pragmática, que considera que a democracia liberal tem 

sido capaz de manter com suficiente êxito os princípios morais da liberdade e da 

justiça no que tange às grandes decisões sobre a vida coletiva843.  

No caso do direito ambiental, o melhor caminho a ser percorrido parece ser o 

que não faz ouvidos surdos ao lamento da natureza oprimida contra o ruído 

ensurdecedor da cultura, da razão instrumental e da banalização do mal, acreditando 

não se terem tornado incompatíveis a ética e a vida sócio-política. 

Assim, a ética atravessa a separação entre o público e o privado, com a idéia 

de que para fins éticos os meios também precisam ser éticos844. 

Em termos atuais, onde verificamos a espoliação dos recursos naturais, 

especialmente os não-renováveis e essenciais à sobrevivência planetária, tencionamos 

que os ethos individuais, sociais, políticos, administrativos técnicos e empresariais se 

construam num sistema de vida e de ações compatíveis com a verdade e o cuidado de 

que merecemos o planeta Terra, como gigantesco organismo vivo, tendo sempre em 

mente que o fenômeno da vida planetária é algo transcendente que requer cuidados de 

uma ética adequada, com dimensões planetárias e cósmicas.  

Conforme ensina DENIS A. GOULET 845 , ao buscar-se o desenvolvimento 

deve-se ter em mente uma ética esboçada ao menos nas suas grandes linhas, já que a 

época das tentativas destrutivas deve ficar no passado.  

_______________ 
842 ROUSSEAU, J. J. O contrato social. Trad. Antônio de Pádua Danesi e rev. Edison Darci Heldt.  
São Paulo : Martin Fontes, 1999, 20-23.  
843 Cf. NOVAES, Adauto (organizador). Ética. 3ª reimpressão. São Paulo :  Companhia das Letras, 
1992, p. 345.  
844 Idem. Ibidem, p. 353-354. 
845 GOULET, Denis A. Ética do desenvolvimento. Trad. Aida Tavares Delorenzo. São Paulo : Duas 
Cidades, 1966, p. 38-39. 
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Para tanto seria necessário um estímulo, não mecânico, mas humano, uma 

criação da inteligência e da vontade de homens conscientes e de ação, de homens 

com uma visão dos fins que lhes permita escolher racionalmente os meios.  

Em outras palavras, os homens deveriam ter uma ética internacional 846 

(ciência e arte dos fins e dos meios) do desenvolvimento. 

À luz desta teoria, nenhum pragmatismo ou ceticismo negaria o fato 

incontestável de que em política como em filosofia, economia e física, as idéias e 

aspirações expressivas dominam e simbolizam em certos momentos, desaparecendo 

em outros.  

Muitas vezes, as relações político-econômicas se subordinam a relações 

instáveis de nações e povos tanto quanto a condições mutáveis da produção, à medida 

que as relações entre as nações determinam novas estruturas com dinamismos sadios 

ou condenam a um futuro precário apoiado em paliativos e interesses sem valor.  

No entanto, em uma nova perspectiva, a ética do desenvolvimento é agente 

de transformação e não mera assistente das relações sociais, à medida que aspira não 

apenas a remediar as deficiências das estruturas existentes e dos dinamismos em 

vigor, mas também a criar novas fórmulas a fim de denunciar ou derrubar as 

ultrapassadas. 

Nesse particular, economistas e sociólogos , à luz da experiência, concordam 

que apenas uma ethical policy (política ética) não é suficiente para um 

desenvolvimento bem sucedido, porquanto, como afirma GOULET, é necessária uma 

política do desenvolvimento impregnada de fins intermediários que a ascensão 

humana universal pressupõe como meios (justiça, benevolência, respeito ativo pela 

pessoa, normas de valorização, critérios de reclamação), podendo tornar possível a 

obtenção de seus fins, para não se criar a situação descrita por KREYCHE como um 

_____________ 
846 Idem. Ibidem, p. 68. 
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vazio onde o “economista, o sociólogo, o psicólogo, o cientista e o educador 

usurparam o papel do filósofo”847.    

Em matéria de desenvolvimento, as realizações são por vezes 

decepcionantes em razão do grande número de obstáculos a impedir o êxito.  

Além desses óbices, registre-se, ainda, que as más decisões também 

contribuem para o fracasso.  

Nesse campo, três racionalidades distintas, ou seja, três padrões de lógica, 

convergem para o campo da tomada da decisão. São elas: a racionalidade 

tecnológica, política e ética. Cada uma tem um objetivo particular e um espírito 

animador ou um procedimento peculiar. 

Os problemas, ao que parece, surgiriam porque cada racionalidade abordaria 

as outras duas de forma reducionista, isto é, cada racionalidade tentaria impor sua 

visão dos objetivos e seu espírito, no processo decisório. Dessa forma, o resultado, 

seria uma decisão que, se boa no plano técnico, seria falha, política ou eticamente 

falando; se aceitável moralmente, seria deficiente na dimensão política ou técnica; ou, 

por derradeiro, se politicamente válida, seria falha do lado técnico ou ético. 

Para GOULET, a ética do desenvolvimento implicaria, ainda, considerar 

imagens diversas sobre a vida digna analisadas em quatro campos: a) o debate sobre 

os fins, como o crescimento econômico e a satisfação das necessidades; b) os 

diferentes conceitos de poder, os sistemas de governo e sua legitimidade; c) os 

debates sobre os sistemas econômicos, os recursos que manejam e suas regras de 

acesso; e d) os conflitos entre diversos estilos de vida, especialmente entre o moderno 

e os tradicionais.   

Nessa seara, a ética do desenvolvimento subsiste em várias disciplinas, 

onde sempre se faz presente uma necessidade de diagnosticar os conflitos de valor e 

analisar as evoluções. 

_____________ 
847 Idem. Ibidem, p. 70. 
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A busca de uma ética das relações é, portanto, principalmente nos momentos 

de crises, quando os princípios tendem a desaparecer, o maior imperativo e deve 

suplantar preocupações de outra ordem. 

O direito ambiental, vale destacar de imediato, lida com o denominado 

interesse difuso, ou seja, o beneficiário, o destinatário das regras ambientais, aquele 

que vai se beneficiar com o bom andamento, com uma boa gestão ambiental do 

Estado brasileiro é indeterminado - toda a coletividade, inclusive não só no nosso 

território, já que o dano ambiental não conhece fronteiras.  

O Constituinte de 1988, que felizmente resolveu dar maior atenção a esse 

tema de grande importância, pela primeira vez deu um capítulo específico ao meio 

ambiente (Capítulo VI – Do Meio Ambiente, do Tít. VIII – Da Ordem Social)848.  

Por ser o interesse difuso, a própria Constituição brasileira de 1988 resolveu 

trabalhar o meio ambiente como bem de uso comum, conforme reza o seu artigo 225: 

“Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 

comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e 

à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para presentes e futuras gerações”. 

Tal dispositivo, como já dito, evidencia a preocupação do constituinte em 

generalizar a matéria meio ambiente dando a natureza jurídica de bem público de uso 

comum.  

Também estabelece o artigo 225, no § 1º, inciso IV, o poder de polícia da 

União, Estados e Municípios no controle da produção, comercialização e fiscalização 

de produtos agrotóxicos, posteriormente regulado pela Lei nº 7.802, de 1989, 

regulamentada pelo Decreto nº 98.816, de 1990). 

O § 1º, do inciso IV, do mesmo dispositivo legal, determina o estudo de 

impacto ambiental, regulamentado pela Resolução nº 01, de 23 de janeiro de 1986, do 

Conselho Nacional do Meio Ambiente-CONAMA. 

_____________ 
848 WAINER, Ann Helen. Legislação ambiental brasileira: evolução histórica do direito ambiental. In 
Revista de Direito Ambiental, nº 0, jan.-mar., 1996, São Paulo : Revista dos Tribunais, 1995, p. 159-
169.  
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É de se destacar, ainda, a função institucional do Ministério Público, 

legitimado para promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do 

meio ambiente (artigo 129 da Constituição Federal de 1988 combinado com a Lei nº 

7.347, de 1985). O juiz pode determinar, em mandado liminar, com ou sem 

justificativa prévia, a cessação de atividade nociva ao meio ambiente de acordo com 

essa última norma jurídica849.  

A Lei Federal nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, a qual instituiu a Política 

Nacional do Meio Ambiente estabelece, como princípio dessa política, que “o meio 

ambiente é patrimônio público a ser necessariamente assegurado e protegido, tendo 

em vista o uso coletivo” (artigo 2º, inciso II). 

Essa lei consagra explicitamente a tese de que esse patrimônio é coletivo ou 

comunitário, o que pode ser estudado à luz da teologia católica, de outras concepções 

religiosas, bem como de filosofias políticas e sociais, pesquisas antropológicas e 

outras. O texto legal, contudo, fundamenta-se em conclusões éticas e decorrentes do 

direito natural. Todo indivíduo do gênero humano tem direito à qualidade ambiental, 

a um ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum e essencial. Não 

obstante as formulações jurídicas sobre a questão possam variar muito, o substrato 

ético permanece enquanto não se demonstrar que o meio ambiente não é patrimônio 

da coletividade e fonte de recursos para o desenvolvimento da humanidade.  

Assim sendo, é necessária uma maior orientação por preceitos morais de 

cunho e alcance social em detrimento de uma moral individual, coibindo a tendência 

que provém de instintos primitivos no sentido de que res nullius fiunt primi 

occupantis (em outras palavras, “eu ocupo, logo é meu; e em sendo meu faço o que 

bem entendo... não importando que eu não entenda o que e como deva ser 

_____________ 
849  Ressalte-se que para a propositura da ação civil pública não há adiantamento de custas, 
emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas. A Carta Política em vigor especifica 
que qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo ao meio 
ambiente. 
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moralmente entendido de minha parte") 850 . A voz da moral e da ética devem 

transcender os pontos de vista e os posicionamentos individuais.   

Os recursos naturais e ambientais não podem ser transformados em 

patrimônios oligárquicos ou grupais, já que pesa sobre tais recursos uma hipoteca 

social 851 , não se podendo dispor deles livremente e sem critérios, se interesses 

maiores e mais amplos da comunidade forem violados ou indevidamente restringidos.  

O indivíduo, a comunidade local, o grupo social, o poder público e os setores 

da sociedade global (produtor e consumidor) devem adotar esta visão ética da questão 

ambiental.   

Nessa perspectiva, não se deve excluir a responsabilidade das pessoas 

jurídicas, que também devem agir com ética e estão obrigadas a preceitos morais, à 

medida que são entes de maior peso na sociedade, sujeitos de direitos e de deveres, 

sendo constituídas de pessoas físicas, para tanto, sendo imperioso a elaboração de um 

código de ética das empresas e demais instituições para iluminar-lhes os fins e os 

procedimentos.   

O poder público, em se tratando de bem comum e de interesses difusos como 

é o caso do meio ambiente, assume as funções de gestor qualificado ao legislar, 

executar, julgar, vigiar, defender, impor sanções, enfim, praticar todos os atos 

necessários para atingir os objetivos sociais no limites de um Estado de Direito. A 

moralidade político-administrativa não está restrita ao uso correto dos recursos 

públicos e se baliza não apenas tendo em vista o mal praticado, mas ainda, o bem 

omitido.  

E o abuso do poder, forma sutil de imoralidade e falta de ética, não se 

encontra distante da questão ambiental, como se verificou no relatório da Fundação 

Dag Hammarskjöld, elaborado com a participação de pesquisadores e políticos de 48 

(quarenta e oito) países e subvencionado também pelo Programa das Nações Unidas 

_____________ 
850 MILARÉ, Edis. Responsabilidade ética em face do meio ambiente. Revista de Direito Ambiental, 
nº 2, ano 1, abr.-jun., São Paulo : Revista dos Tribunais, 1996,  p. 43. 
851 Idem. Ibidem, p. 42. 
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para o Meio Ambiente - PNUMA, que aponta para a problemática do abuso de poder 

e sua interligação com a degradação ambiental. O relatório cita comportamentos 

colonialistas e neocolonialistas em relação ao uso do solo e minorias sociais. 

Também o relatório Brundtland, que oficializa a posição da ONU sobre o 

desenvolvimento sustentável, chama a atenção para uma nova postura ética em face 

do meio ambiente. Esses alertas, no sentido de que a natureza, juridicamente incapaz, 

não se torne vítima indefesa de agressões e tentativas de “orbicídio”, dirigem-se, 

sobretudo, aos governos, às elites e às classes dominantes, as quais, comumente, 

impõem rumos à política852.     

Em termos atuais, quando verificamos a espoliação dos recursos naturais, 

especialmente os não-renováveis e essenciais à sobrevivência planetária, tencionamos 

que os ethos individuais, sociais, políticos, administrativos, técnicos e empresariais se 

construam num sistema de vida e ações compatíveis com a verdade e o cuidado de 

que nós merece o planeta Terra, como gigantesco organismo vivo, tendo sempre em 

mente que o fenômeno da vida planetária é algo transcendente que requer cuidados de 

uma ética adequada, com dimensões planetárias e cósmicas. 

Nesse aspecto, GUIDO FERNANDO SILVA SOARES reproduzindo as reflexões 

de ALEXANDRE KISS, com apoio na moderna noção de diversidade biológica 

(biodiversidade), em razão da necessidade de preservação, chama a atenção sobre as 

relações entre o meio ambiente e a cultura e afirma que o componente cultural853, que 

_____________ 
852 Idem. Ibidem, p. 45.  
853 Pela técnica da inclusão na lista do patrimônio mundial, em aplicação da Convenção de Paris de 
1972 (Unesco), relativa à Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural, alguns bens culturais 
brasileiros, entre outros, passaram a constituir patrimônio da humanidade: 1) o Conjunto Arquitetônico 
e Urbanístico de Outro Preto (MG), a partir de 1980; 2) o Centro Histórico da Cidade de Olinda (PE), 
em 1982; 3) o Centro Histórico de Salvador (BA), em 1985; 4) o Santuário de Bom Jesus de 
Matozinhos, Congonhas (MG), em 1985; 5) o Conjunto Urbanístico de Brasília (DF), em 1987; e 6) o 
Parque Nacional da Serra da Capivara (PI), a contar de 1991, pela presença de pinturas rupestres 
decifráveis existentes em suas cavernas atestando a ocupação humana da área na época pré-histórica de 
cerca de 12.000 anos antes de Cristo. Em 1984, como bens culturais de responsabilidade compartilhada 
em sua preservação, a Unesco incluiu na referida lista do patrimônio mundial bens culturais 
transfronteiriços, como a Missão Jesuística dos Guaranis, que compreende as Ruínas de São Miguel 
das Missões, no Brasil e na Argentina, os complexos de San Ignácio Mini, Santa Ana, Nuestra Señora 
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é traço característico do ser humano e um dos componentes de seu habitat deve, 

igualmente, figurar no rol dos assuntos relativos à proteção internacional do meio 

ambiente global, a título de se preservar a biodiversidade854.     

 

 

7.2. O Judiciário na defesa do meio ambiente 

 

A idéia de um judiciário tradicional liga-se à noção de ética e imparcialidade 

do agente público.     

No entanto, no mundo fenomênico, os fatos ocorrem e as relações entre os 

seres humanos se desenvolvem de forma infinitamente superior que no âmbito do 

direito, fazendo com que o legislador atue de forma mais morosa, o que faz com que 

o Judiciário, muitas vezes, se adiante em relação ao legislador para fazer justiça.    

Nesse contexto, o juiz deve pautar-se pela cautela e bom-senso, em razão de 

sua responsabilidade na tutela do meio ambiente, frente à tendência dos seres 

humanos em devastar a natureza. 

A decisão judicial, nesse particular, assume uma função pedagógica, já que 

por meio do julgamento pode o juiz realizar a educação ecológica e a conscientização 

das pessoas para a preservação do meio ambiente.  

Assim, no exercício da jurisdição o juiz deve atentar para a relevância social 

das ações ambientais, não assumindo a posição de expectador apático dos fatos que 

lhe são submetidos. Pelo contrário, deve acompanhar a prova e avaliá-la tendo em 

vista o interesse coletivo na busca da verdade. 

Na interpretação e aplicação da norma ambiental, nota-se a politicidade da 

função judicial. Há que ter o juiz em conta a atuação das ideologias – notadamente a 

do desenvolvimento e a neoliberal. Isso porque, ao julgar, o juiz sofre, como qualquer 

_______________ 
de Loreto e Santa Maria Mayor (SOARES, Guido Fernando da Silva. Direito Internacional do Meio 
Ambiente. Emergência, Obrigações e Responsabilidades. São Paulo : Atlas, 2001, p. 133-134.) 
854 Idem. Ibidem, p. 132-134. 
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pessoa, a atuação de fatores múltiplos. Por isso, é necessário lucidez suficiente a fim 

de permitir identificar, analisar e criticar as circunstâncias.   

Entre os princípios constitucionais a serem mediatizados pelo juiz na 

interpretação da norma ambiental, destacamos, como já visto, dentre os que 

conformam o Estado Social e Democrático de Direito, a dignidade da pessoa humana 

(artigo 1º, III, da Constituição de 1988) e a promoção do bem de todos ou do bem 

comum (artigo 3º, IV, da Constituição em vigor), não podendo a hermenêutica 

ambiental orientar-se por uma perspectiva individualista.  

Em matéria ambiental, a realidade está a reclamar do juiz uma atitude 

dinâmica, em conformidade com as necessidades e problemas atuais.   

No direito norte-americano, o case Citizens to Preserve Overton Park versus 

Volpe 401U.S. 402 (1971) firmou precedente no sentido de que o Judiciário pode 

reformar ato de agência de proteção ambiental, sem que isto viole o princípio da 

separação de poderes.855    

Não obstante os interesses ou direitos metaindividuais, como gênero que tem 

como espécies os interesses ou direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos, 

já existissem, pois ubi societas, ibi ius, apenas nas duas últimas décadas a tutela 

desses novos direitos passou a ser sistematizada nos ordenamentos jurídicos dos 

países que integram as democracias ocidentais. 

A Lei da Ação Popular (Lei nº 4.717, de 29 de junho de 1965), no direito 

brasileiro, assegurou a proteção dos direitos difusos, mas a legitimação ativa era 

apenas conferida ao cidadão, e seu objeto se limitava à anulação de ato lesivo ao 

patrimônio público e ao meio ambiente.    

Posteriormente, a Lei da Ação Civil Pública (Lei nº 7.347, de 24 de julho de 

1985) ampliou a legitimatio ad causam para o Ministério Público, o Estado (e suas 

descentralizações) e as associações civis, embora o seu objeto, em função do veto 

_____________ 
855  ANDERSON, Frederick R.; MANDELKER, Daniel R. E TARLOCK, A. Dan. Evironmental 
Protection: Law and Policy,  2º ed., Canadá : Litle Brown, 1990. p. 114. 
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presidencial ao inciso IV da sua redação original, permanecesse adstrito à defesa dos 

interesses difusos (patrimônio público e cultural, meio ambiente e consumidor). 

Com a Constituição Federal de 1988, a ação civil pública foi elevada à 

categoria de garantia constitucional, atribuída ao Ministério Público e, nos termos da 

lei, a outros entes coletivos, voltada à proteção do patrimônio público e social, do 

meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (CF, artigo 129, III). O 

legislador constituinte, de forma sábia, ampliou não apenas o objeto da ação civil 

pública para todo e qualquer interesse difuso e coletivo, como permitiu que outros 

interesses metaindividuais viessem a ser tuteláveis por esta ação consititucional. 

No entanto, apenas com o Código do Consumidor-CDC (Lei nº 8.078, de 11 

de setembro de 1990) é que o legislador classificou os interesses metaindividuais, 

definindo-os em difusos, coletivos e individuais homogêneos (artigo 81, parágrafo 

único, incisos I, II e III), pacificando, a discussão doutrinária e jurisprudencial até 

então existente. 

O texto constitucional, visando tornar efetiva a tutela dos interesses difusos, 

nas três esferas de sua implementação, civil, criminal e administrativa, atribuiu ao 

Ministério Público o papel de defensor desses direitos, conferindo-lhe, como função 

institucional, a promoção do inquérito civil e da ação civil pública, para a defesa dos 

interesses difusos e coletivos, ao lado da ação penal, para coibir a conduta antijurídica 

contra o meio ambiente tipificada nas leis penais que tratam da matéria.856 

_____________ 
856 O artigo 129, III, da Constituição Federal de 1988, dispõe que ao Ministério Público cabe a 
proteção, dentre outros interesses, do patrimônio público – interesse público e do meio ambiente – 
interesse difuso. A proteção ao meio ambiente é da competência comum da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, conforme o disposto no artigo 23, inciso VI, da Constituição de 
1988, cabendo ao Poder Público (as três esferas de poder – federal, estadual e municipal e o Ministério 
Público como um segmento deste poder) o dever de defendê-lo. O Ministério Público Federal tem a 
previsão de atuação na defesa do meio ambiente estatuída no artigo 25 da Lei Complementar nº 75, de 
20 de maio de 1993, sendo sua atuação restrita aos bens integrantes do patrimônio nacional. Já o 
Ministério Público Estadual, de acordo com a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público Estadual, 
Lei nº 8.625, de 12 de fevereiro de 1993, sem limitação de atuação, pode promover o inquérito civil e a 
ação civil pública para proteção, prevenção e reparação dos danos causados ao meio ambiente. 
(ALMEIDA, Maria Carmen Cavalcanti de. Da legitimidade ativa do Ministério Público nas ações civis 
públicas de meio ambiente. In Revista de Direito Ambiental, nº 19, ano 5, jul.-set., São Paulo : Revista 
dos Tribunais, 2000, p. 99). 
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A respeito dos interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos, 

CARLOS HENRIQUE BEZERRA LEITE, anota que857:  
“Assim, os interesses difusos e coletivos são 

transindividuais e indivisíveis, mas, naqueles os titulares são 

pessoas que estejam ligadas entre si por circunstâncias de 

fato, como os habitantes de uma dada região que foram 

vítimas de poluição do ar atmosférico; enquanto que nestes, 

os titulares são um grupo, uma categoria ou uma classe de 

pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por meio de 

uma relação jurídica base, como os integrantes de uma 

família, de um sindicato, de uma associação. 

Já os interesses individuais homogêneos não são 

transindividuais e indivisíveis, mas tão-somente os 

‘decorrentes de origem comum’. Vale dizer, os interesses 

individuais homogêneos são os tradicionais direitos 

subjetivos que, por opção legislativa, passaram a ser 

passíveis de tutela coletiva. A mens legis em tema de 

interesses individuais homogêneos, pois tem por escopo 

propiciar o acesso coletivo ao Poder Judiciário, por 

intermédio de uma única demanda, de direitos individuais 

que normalmente ficariam desprotegidos, como é o caso, 

por exemplo, dos trabalhadores de uma empresa que não se 

sentem motivados a buscar a tutela jurisdicional para 

vindicar o pagamento de vantagens pecuniárias, seja pelo 

justo receio de perderem seus empregos, seja, geralmente, 

pelo ínfimo valor que cada um, isoladamente, faria jus (...) 

Numa palavra, os interesses difusos e coletivos são 

essencialmente coletivos; ao passo que os individuais 

homogêneos são acidentalmente coletivos.”     
O artigo 83 do Código de Defesa do Consumidor prevê a admissibilidade de 

todas as espécies de ações capazes de propiciar a adequada e efetiva tutela dos 

_____________ 
857  LEITE, Carlos Henrique Bezerra. A tutela dos interesses individuais homogêneos no direito 
processual do trabalho: Ação Civil Coletiva ou Ação Civil Pública. In Boletim Científico. Escola 
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interesses protegidos pelo Código dentre os quais se encontra o meio ambiente, e o 

artigo 21 da Lei de Ação Civil Pública torna aplicável o referido dispositivo à ação 

civil pública.  

Para a defesa de direitos ambientais, é, portanto, cabível o procedimento 

cautelar (quando se pode pedir a caução pelo dano e quando pode ser concedida 

liminar, inclusive demolição cautelar), ordinário (para fazer cumprir obrigações de 

fazer ou não fazer, podendo a vítima fazer a obra adequada para eliminar poluição, à 

custa do devedor ou cobrando posteriormente por isso), sumaríssimo, de execução, de 

nunciação de obra nova, ação popular (para anular ato lesivo ao meio ambiente), ação 

civil pública, mandado de segurança individual ou coletivo (artigo 5º, inciso LXX, da 

Constituição Federal de 1988) e mandado de injunção (artigo 5º, inciso LXXI, da 

Constituição de 1988).858 

Em relação à ação ambiental ela é imprescritível859 ante o caráter difuso do 

direito ambiental, que não possui um titular determinável e protege bens 

_______________ 
Superior do Ministério Público da União, ano 1, nº 3, abr.-jun., Brasília : ESMPU, 2002, p. 10. 
858  “A legitimação é concorrente e disjuntiva, em litisconsórcio facultativo (cada um pode agir 
sozinho). Para estarem legitimados para a ação ambiental, as associações ou sindicatos não precisam 
ter a defesa do meio ambiente como finalidade institucional, basta-lhes defender valores entre os quais 
esteja o meio ambiente. O Ministério Público pode defender interesses difusos (transindividuais 
indivisíveis de pessoas indeterminadas e ligadas entre si por circunstâncias de fato), direitos coletivos e 
individuais homogêneos. (...) A antiga ação cominatória (ainda possível em matéria de direitos de 
vizinhança individuais), tem herdeira muito mais eficaz na ação civil pública, quanto à sua pretensão 
de obter sentença a respeito de obrigação de fazer, e nesta pode-se pedir a condenação em verba 
destinada ao Fundo de Reconstituição de Bens Lesados (Lei 7.347/85)” (ROCHA, Maria Isabel de 
Matos. Reparação de danos ambientais. In Revista de Direito Ambiental, nº 19, ano 5, jul.-set., São 
Paulo : Revista dos Tribunais, 2000, p. 152). 
859 “MEIO AMBIENTE. Ação Civil Pública. Indenização. Lixões químicos industriais de natureza 
tóxica. Dano permanente. Prescrição afastada. Responsabilidade objetiva. Impossibilidade de 
denunciação da lide. Aplicação da Lei Processual superveniente. Condenação a Fundo de Reparação 
Ambiental. Condenação em obrigações de fazer, de não fazer e de tolerar. (...) O Ministério Público do 
Estado de São Paulo ajuizou Ação Civil Pública de natureza ambiental, o fazendo em face de 
RHODIA INDÚSTRIAS QUÍMICAS E TÊXTEIS S.A. (...) Posto isso, e por tudo o mais que consta 
dos autos, julgo procedente o pedido formulado na inicial e condeno RHODIA INDÚSTRIAS 
QUÍMICAS E TÊXTEIS S. A. (...) São Vicente, 11 de setembro de 1995, CARLOS FONSECA 
MONNERAT, Juiz de Direito.” (Sentenças. In Revista de Direito Ambiental, nº 0, São Paulo : Revista 
dos Tribunais, 1995, p. 207-218).   
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indisponíveis, à medida que não seria justo penalizar a coletividade pela inércia em se 

promover o exercício do direito.860 

Além disso, o dano, muitas vezes, é produzido ao longo do tempo, e 

continua se desdobrando, de modo que o prazo prescricional é renovado.   

 

 

7.3. A experiência internacional e brasileira : análise da jurisprudência 

 

Apesar das freqüentes discussões de temas, como a escassez de recursos 

naturais, da poluição das águas, do dano ambiental, da exploração e do povoamento 

do solo destacando a necessidade de proteção do meio ambiente como um problema 

mundial e de, no ordenamento jurídico brasileiro, qualquer cidadão ser parte legítima 

para o ajuizamento de ação popular que vise anular ato lesivo ao meio ambiente, 

ainda é tímida a atuação neste sentido, sendo urgente uma maior reflexão a propósito 

e a tomada de medidas práticas com esse objetivo, a fim de que a lei não se torne 

apenas uma alegoria861.  

É necessário promover a educação ambiental em nível de escolaridade 

obrigatória e, paralelamente, impõe-se uma maior divulgação dos instrumentos 

preventivos e repressivos existentes na legislação constitucional e ordinária em defesa 

do meio ambiente. O conhecimento básico das normas que protejam o meio ambiente 

é premente.     

Em matéria de meio ambiente, sobreleva observar que, infelizmente, não são 

poucas as discussões sobre o próprio conceito de meio ambiente enquanto bem de uso 

comum, envolvendo interesses difusos e sobre a legitimidade para a sua defesa. 

_____________ 
860 ROCHA, Maria Isabel de Matos. Reparação de danos ambientais. In Revista de Direito Ambiental, 
nº 19, ano 5, jul.-set., São Paulo : Revista dos Tribunais, 2000, p. 151. 
861 WAINER, Ann Helen. Legislação ambiental brasileira: evolução histórica do direito ambiental. 
Revista de Direito Ambiental, nº 0, jan.-mar., São Paulo : Revista dos Tribunais, 1996, p. 169. 
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A título de exemplo, em ação civil pública862 proposta pelo representante do 

Ministério Público Federal em Cuiabá contra a Escola Técnica Federal de Mato 

Grosso-ETF, em razão da mesma estar produzindo em suas dependências poluição 

sonora863 acima do permitido para o horário (acima de 60 dB, item II, b, da Portaria 

nº 92/80, MT, concluindo laudo pericial que a média dos níveis de ruído produzidos 

seria de 80, 5 dB) em agressão ao sossego público, a ETF em sua defesa sustenta a 

ilegitimidade ativa do Ministério Público Federal para a ação em razão da ausência de 

direito difuso a ser tutelado, parecendo desconhecer, como tem se verificado em 

diversos casos análogos ao que é citado como ilustração, que o meio ambiente, 

consoante o ensinamento da boa doutrina, é um dos mais difusos direitos e subdivide-

se, ou classifica-se, em meio ambiente natural, artificial ou urbano, do trabalho e 

cultural.  

Além disso, nesse caso, assim como em outros, não obstante a ETF tenha 

sofrido condenação pela justiça federal de primeira instância a se abster de realizar 

qualquer atividade que possa produzir poluição sonora, fixada a sanção pecuniária em 

R$ 10.000, 00 (dez mil reais) por dia de violação desse preceito, por ter a mesma 

apelado, sendo recebido o recurso nos efeitos suspensivos e devolutivos e ser pacífico 

nos tribunais superiores864 a legitimidade do Ministério Público Federal para atuar na 

defesa do meio ambiente urbano para coibir a emissão de ruídos acima dos níveis 

permitidos, ainda será travada longa discussão a respeito, podendo chegar a questão 

até mesmo ao Supremo Tribunal Federal.            

_____________ 
862 Tribunal Regional Federal da 1ª Região, Apelação Cível nº 1998.36.00.007565-7/MT, Relatora a 
Desembargadora Federal Assusete Magalhães, 2ª Turma (processo ainda não julgado). 
863  A Vara Especializada em Assuntos do Meio Ambiente do Espírito Santo, na ACP nº 
12024960107274, condenou a ré, Bar e Restaurante Pier Sielemann, a não emissão de poluição sonora 
no horário noturno em níveis superiores a 50 decibéis, que é o estabelecido como limite tolerável pela 
NBR 10152, sob pena de pagamento de multa diária no valor de três mil reais. In Revista de Direito 
Ambiental, nº 5, ano 2, jan.-mar., São Paulo : Revista dos Tribunais, 1997. 
864 Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial nº 97.684/SP, Relator o Ministro Ruy Rosado de 
Aguiar, 4ª Turma, publicado no Diário de Justiça de 03 de fevereiro de 1997, p. 732, RSTJ 94/265, 
assim ementado: “Ação civil pública. Meio ambiente, interesse difuso. Ministério Público. 
Legitimidade ad causam. O Ministério Público tem legitimidade para promover ação civil pública 
contra empresa poluidora do meio ambiente, emissora de ruídos acima dos níveis permitidos.”  
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Atualmente, parece ser crescente o número de ações do chamado direito 

ambiental urbano, tendo sido criado, no direito do trabalho, o chamado Programa de 

Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA, uma área pública do direito do trabalho 

que se preocupa em diagnosticar problemas no ambiente de trabalho. 

Também é interessante destacar um julgado do Tribunal de Justiça de São 

Paulo 865  no qual após longo debate concluiu-se pela aplicação do princípio da 

supremacia do interesse público na proteção do meio ambiente. A questão se 

relacionava com uma prática comum no interior do Estado de São Paulo, consistente 

na utilização do fogo na colheita da cana-de-açúcar, principalmente na queima da 

palha da cana. Segundo comprovado mediante laudos, a atividade produz fumaças 

espessas e emissão de substâncias tóxicas, como o monóxido de carbono e o ozônio. 

O argumento de defesa das empresas sucro-alcooleiro da região em ação civil pública 

ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo foi, no sentido de que a 

utilização do fogo na colheita de cana-de-açúcar era medida necessária tendo em vista 

que a mecanização da atividade (alternativa para o término da queima da palha da 

cana) além de não ser viável economicamente para as usinas e destilarias de açúcar e 

álcool, elevando o custo da produção, causaria grave problema social com o 

desemprego de um grande número de trabalhadores do campo (cortadores de cana).  

No julgamento do caso, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, 

confirmando sentença de 1º grau de jurisdição, refutou os argumentos da empresa, 

determinando a proibição da utilização do fogo na colheita da cana-de-açúcar, ao 

fundamento de que: a) o baixo custo da produção, com a queima da palha da cana-de-

açúcar e o seu corte natural, ao invés da mecanização da atividade, é de interesse 

individual das empresas-rés que não se sobrepõe ao interesse público na proteção do 

meio ambiente (artigo 225, caput, da Constituição Federal de 1988) e b) sob o ponto 

de vista social, o interesse de cerca de 50 (cinqüenta) mil bóias-frias (número 

_____________ 
865  Apelação Cível nº 211.502-1/9, Relator o Desembargador Cambrea Filho, da Comarca de 
Sertãozinho, julgada em 8.3.1995. Em sentido contrário: Apelação Cível nº 207.372-1/0, da mesma 
Comarca de Sertãozinho, Relator o Desembargador. Reis Kuntz, julgada em 9 de junho de 1994. 
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estimado na região) em preservar seus empregos no corte manual da cana queimada 

não poderia prevalecer sobre o interesse dos 900.000 (novecentos mil) habitantes da 

região afetada, sofredores com a poluição gerada pelas queimadas.   

A respeito da possibilidade de cumulação da responsabilização civil e 

administrativa do poluidor, no julgamento de ação civil pública promovida pelo 

Ministério Público do Estado de São Paulo para a obtenção de indenização por danos 

ecológicos decorrentes de vazamento no mar de óleo proveniente de uma barcaça, a 

empresa proprietária da embarcação, que argumentava já ter sido pago multa 

administrativa em razão do mesmo fato, foi condenada, novamente, a título de 

indenização, na esfera cível, em razão do reconhecimento pelo Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo, da independência dos sistemas de responsabilidade – civil e 

administrativa866.   

Vale frisar que no nosso sistema jurídico não se aplica o mecanismo, 

utilizado no direito internacional, por meio do qual se procura compensar o rigor da 

responsabilidade civil objetiva com o estabelecimento de um limite máximo para as 

indenizações, teto que só pode ser superado se se consegue demonstrar a culpa do 

responsável. Segundo esse mecanismo na responsabilidade sem culpa, teríamos 

indenização limitada, e na responsabilidade com culpa, indenização ilimitada. 

Exemplo conhecido é o da Convenção de Bruxelas de 1969 sobre a responsabilidade 

civil por danos causados em derramamentos de óleo no mar (se a responsabilidade do 

proprietário do navio transportador fundamentar-se apenas no fato da atividade, 

independentemente da sua culpa, ter-se-á que se contentar com uma indenização de 

valor limitado).   

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal, em diversos de seus julgados, vem 

punindo, ainda que com uma certa demora, civil, administrativa e penalmente aqueles 

que realizam o parcelamento de solo para fins urbanos, conhecido como “grileiros”, 

os quais implantam loteamentos irregulares e vendem as respectivas unidades, 
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praticando grave crime contra o meio ambiente e a sociedade em geral 867.   O 

Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, em ação civil pública, se insurgiu 

contra o Governo do Distrito Federal, que desde 1990 envidou meios para a ocupação 

de uma área de terras situadas entre a Via Estrutural e o Parque Nacional de Brasília, 

a fim de inviabilizar a criação da Cidade Estrutural, em razão das recomendações 

contidas em EIA-RIMA quando estimou-se na área um aporte diário de cerca de 173 

(cento e setenta e três) toneladas de lixo urbano, inclusive hospitalar, sem a adoção de 

quaisquer providências destinadas a coibir a propagação de doenças, contaminação 

dos recursos hídricos, processo de degradação do solo com a retirada da vegetação 

nativa, além da dizimação da fauna local e a do Parque Nacional de Brasília. Consta 

do RIMA que a irregular deposição do lixo tem gerado graves danos ambientais, tais 

como, a degradação da qualidade ambiental (com a extinção do bioma cerrado), da 

qualidade microbacia (com a alteração da cobertura vegetal na área da vereda e o 

decapeamento do solo em alguns pontos), a contaminação orgânica (nos córregos 

Cachoeira do Valo, Cana do Reino, Vicente Pires, Acampamento, Ribeirão Bananal, 

Riacho Fundo e Guará, afluentes do Paranoá, em razão de significativa diferença da 

concentração de nitrogênio amoniacal e cloreto, tornando imprópria a utilização 

dessas águas, sem a implantação do adequado tratamento para a retirada dos 

poluentes) e a ocupação humana desorganizada (catadores de lixo e um grande 

número de invasores, que residem em barracos de madeira com área média de 40m2). 

O governo do Distrito Federal e a Associação dos Moradores da Estrutural firmaram 

um compromisso objetivando definir critérios de remoção/desocupação dos posseiros 

_______________ 
866 Tribunal de Justiça de São Paulo. AC nº 80.345-1, Rel. Des. Toledo César, da Comarca de Santos, 
julgada em 7.4.1987. 
867 Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Apelação Criminal nº 2000.0450042530/DF, 
Relator o Desembargador Pedro Aurélio Rosa de Farias, julgado em 8 de fevereiro de 2001, publicado 
no Diário de Justiça de 18.04.2001, p. 45; Apelação Cível nº 45.173/97, Relator o Desembargador. 
Waldir Leôncio Júnior, julgado em 6 de abril de 1998, publicado no Diário de Justiça de 24 de junho 
de 1998, p. 129 e Apelação Cível nº 1998.01.10060620ACP/DF, Relator o Desembargador Dácio 
Vieira, julgado em 30 de agosto de 1990, publicado no Diário de Justiça de 27 de outubro de 1999, p. 
39.     
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da área pública denominada Estrutural, mas até hoje a questão não foi totalmente 

solucionada868.    

No que diz respeito aos acidentes com dano ambiental ocasionados pela 

Petrobras, apenas no período de agosto de 1997 até março de 2000, é possível 

enumerar onze ocorrências, todas de gravidade considerável, a saber, em agosto de 

1997, houve vazamento de dois mil litros de óleo combustível de um oleoduto da 

Petrobras que atingiu cinco praias na Ilha do Governador, Estado do Rio de Janeiro; 

em outubro de 1998, uma rachadura de cerca de um metro no oleoduto que liga a 

refinaria de São José dos Campos (Revap) ao Terminal de Guararema, ambos 

situados no Estado de São Paulo, causou o vazamento de um milhão e quinhentos mil 

litros de óleo combustível no rio Alambari; em agosto de 1999, ocorreu o vazamento 

de três mil litros de óleo no oleoduto que abastece a usina Manaus Energia, atingindo 

o Igarapé do Cururu e o rio Negro, todos esses locais situados no Estado do 

Amazonas; ainda em agosto de 1999, na Repar, vazaram aproximdamente três metros 

cúbicos de nafta de xisto, produto que possui benzeno; cinco dias após, ocorreu novo 

vazamento de óleo combustível na Reman, contaminando o rio Negro pelo menos mil 

litros de óleo; em novembro de 1999, uma falha de campo de produção de petróleo 

em Carnópolis, Estado de Sergipe, provocou, em novembro de 1999, o vazamento de 

óleo e água sanitária no rio Siriri; em janeiro de 2000, o vazamento de um milhão e 

trezentos mil litros de óleo combustível de um duto rompido na capital do Estado do 

Rio de Janeiro poluiu a Baía de Guanabara; em janeiro de 2000, problemas num 

oleoduto entre Cubatão e São Bernardo do Campo, ambos municípios do Estado de 

São Paulo ocasionaram o vazamento de duzentos litros de óleo diluente, sendo que o 

óleo foi contido na Serra do Mar, antes que contaminasse os pontos de captação de 

água potável do rio Cubatão; em fevereiro de 2000, o transbordamento na refinaria de 

São José dos Campos provocou o vazamento de quinhentos litros de óleo no canal 

_____________ 
868 SOUZA, Eunice Pereira Amorim de; BATISTA, Roberto Carlos e ACIOLI, Bruno Caiado. Ação 
Civil Pública proposta pela Promotoria de Justiça da Defesa do Meio Ambiente do DF. Revista da 
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que separa a refinaria do rio Paraíba; em março de 2000, devido ao rompimento de 

uma junta da refinaria da ré Petrobras em Tramandaí, Estado do Rio Grande do Sul 

(Refap), houve o vazamento de dezoito mil litros de petróleo cru que gerou poluição 

de três quilômetros de praias gaúchas;  também em março de 2000, mais de sete mil 

litros de petróleo transbordaram de um navio contratado pela Petrobras em São 

Sebastião, Estado de São Paulo, poluindo quinze praias; em julho de 2000, ocorreu o 

vazamento nas proximidades da Repar.869 

Segundo dados da Diretoria de Controle Ambiental do IBAMA, a Petrobras, 

no ano de 2000, ocupou o primeiro lugar na lista das multas ambientais (duzentos e 

quinze milhões de reais), valor que corresponde a 27,4 % do todal de multas 

aplicadas pelo órgão no período.870  Contudo, em razão de recursos no âmbito das 

três instâncias (civil, penal e administrativa), a execução das multas, em diversos 

casos, encontra-se suspensa. 

Quanto à jurisprudência internacional, ela é representada pelos precedentes 

da Corte Permanente de Justiça Internacional – CPJI e de sua sucessora, a atual Corte 

Internacional de Justiça – CIJ e o órgão judiciário da ONU, os únicos tribunais 

judiciários com competência geral e jurisdição universal até hoje instituídos.  

Destacam-se, como relevantes na doutrina e nos julgamentos arbitrais 

relativos ao meio ambiente internacional, dentre os casos julgados pela CPJI e pela 

CIJ: o caso Mavrommatis (entre a Grécia e a Grã-Bretanha), julgado pela CPJI em 30 

de agosto de 1924, relativamente ao não-reconhecimento de concessões de serviços 

públicos deferidos ao Sr. Mavrommatis, de nacionalidade grega, pelo antigo Império 

Otomano, que delineou o instituto fundamental da proteção diplomática (elemento 

_______________ 
Escola Superior do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, ano 5, nº 9, jan.-jun., Brasília : 
ESMPDFT, 1997, p. 263-276.   
869  RAMOS, João Gualberto Garcez; MACEDO, Rui Riquelme de. Ação Civil Pública de 
responsabilidade por danos causados ao meio ambiente pela Petrobrás. In Boletim dos Procuradores 
da República, nº 34, ano III, fev., São Paulo : Artchip, 2001, p. 9. 
870  MEIRELES, Sérgio. Crimes ambientais: os ganhos dos acordos judiciais. Disponível em: 
<http://www2.uol.com.br/ecologia/pesquisa-public/ecologia/ecologia_92_destaque.htm>. Acesso em: 
06 de outubro de 2003. 
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para reposição de direitos privados violados por ações acontecidas no território de 

outro Estado) e o caso do Estreito de Corfu (entre o Reino Unido e a Albânia), 

julgado pela CIJ, em 10 de abril de 1949, que fixou a regra de que “nenhum Estado 

pode utilizar seu território para fins de prática de atos contrários ao Direito 

Internacional”871. 

Entre as decisões arbitrais, destaca-se o caso da Fundição Trail (apontado 

pela doutrina como a primeira manifestação formal do direito internacional do meio 

ambiente que inspirou o princípio 21 da Declaração de Estocolmo, repetido no 

princípio 2 da Declaração do Rio), bem como a arbitragem no caso do Lago Lanoux.  

No âmbido do Poder Judiciário brasileiro, contudo, apesar de, na atualidade, 

existir uma maior consciência sobre a necessidade da tutela penal do meio ambiente, 

poucas são as ações penais propostas pelo Ministério Público Federal com base na 

Lei nº 9.605/98, conforme concluiu a 4ª Câmara de Coordenação e Revisão (Meio 

Ambiente e Patrimônio) do referido parquet, em relatório parcial de onde se extrai o 

quadro abaixo. 

 

LISTA DE AÇÕES PENAIS PROPOSTAS COM BASE NA LEI Nº 

9.605/98 – POR ESTADO872 

       Procuradoria da República                                              Número de ações penais propostas com 

              nos estados                                                                         base na Lei nº 9.605/95  

Bahia 41 

Ceará  129 

Goiás 22 

Maranhão 61 

Mato Grosso do Sul 

Corumbá 

13 

7 

Paraíba 52 

_____________ 
871  SOARES, Guido Fernando da Silva. Direito Internacional do Meio Ambiente. Emergência, 
Obrigações e Responsabilidades. São Paulo : Atlas, 2001, p. 207. 
872 Apenas 13 (treze) estados encaminharam informações.  
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Paraná 01 

Rio de Janeiro  47 

Rio Grande do Norte 60 

Rio Grande do Sul 34 

Rondônia 10 

Roraima      34 

São Paulo 

Bauru 

Campinas 

Franca 

Marília 

Piracicaba 

São José do Rio Preto e Jales 

Santos  

Sorocaba 

Taubaté  

05 

39 

25 

100 

169 

74 

158 

34 

56 

04 
 

No que diz respeito a responsabilidade penal da pessoa jurídica apesar do 

Supremo Tribunal Federal ainda não ter se pronunciado sobre a constitucionalidade, o 

Superior Tribunal de Justiça ora tem se manifestado pela inconstitucionalidade873, ora 

pela constitucionalidade da criminalização da pessoa jurídica.874  

_____________ 
873 “HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA E SONEGAÇÃO FISCAL. 
RESPONSABILIDADE PENAL OBJETIVA. PRINCÍPIO NULLUM CRIMEN SINE CULPA. 
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. 1. Desprovida de vontade real, nos casos de crimes em que 
figure como sujeito ativo da conduta típica, a responsabilidade penal somente pode ser atribuída ao 
HOMEM, pessoa física, que, como ógão da pessoa jurídica, a presentifique na ação qualificada como 
criminosa ou concorra para a sua prática. 2. Em sendo fundamento para a determinação ou a definição 
dos destinatários da acusação, não, a prova da prática ou da participação da ou na ação criminosa, mas 
apenas a posição dos pacientes na pessoa jurídica, faz-se definitiva a ofensa ao estatuto da validade da 
denúncia (Código de Processo Penal, artigo 41), consistente na ausência da obrigatória descrição da 
conduta de autor ou de partícipe dos imputados. 3. Denúncia inepta, à luz dos seus próprios 
fundamentos. 4. Habeas corpus concedido para trancamento da ação penal” (Superior Tribunal de 
Justiça, Habeas Corpus n º 15051-SP, 6ª Turma, Relator o Ministro Hamilton Carvalhido, publicado no 
Diário de Justiça de 13 de agosto de 2001, p. 282).  
874 “Petróleo Brasileiro S/A - PETROBRÁS impetrou mandado de segurança contra decisão do Juízo 
da 2ª Vara Federal de Curitiba - SJ/PR, que, nos autos da ação penal nº 200.79.00.019440-4, na qual se 
imputa à PETROBRÁS a prática, em tese, de crime ambiental, indeferiu pedido de indicação de 
preposto para interrogatório designado para o dia 16 de abril passado. Deferida medida liminar para o 
fim de ser admitido o Gerente Executivo de Segurança, Meio Ambiente e Saúde da PETROBRÁS para 
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_______________ 
prestar interrogatório em seu nome, na qualidade de preposto, em substituição ao represente legal da 
companhia, foi a ordem de segurança denegada, por maioria, pela 7ª Turma do Tribunal Regional 
Federal da 4ª Região, em acórdão assim ementado: "PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. 
CRIME CONTRA O MEIO AMBIENTE. RESPONSABILIDADE PENAL DA PESSOA JURÍDICA. 
POSSIBILIDADE. EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO CONCEITO DE PESSOA JURÍDICA. 
PASSAGEM DA CRIMINALIDADE INDIVIDUAL OU CLÁSSICA PARA OS CRIMES 
EMPRESARIAIS. CRIMINALIDADE DE EMPRESAS E DAS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS. 
DIFERENÇAS. SISTEMA NORMATIVO REPOSITIVO E RETRIBUTIVO. IMPUTAÇÃO PENAL 
ÀS PESSOAS JURÍDICAS. CAPACIDADE DE REALIZAR A AÇÃO COM RELEVÂNCIA 
PENAL. AUTORIA DA PESSOA JURÍDICA DERIVA DA CAPACIDADE JURÍDICA DE TER 
CAUSADO UM RESULTADO VOLUNTARIAMENTE E COM DESACATO AO PAPEL SOCIAL 
IMPOSTO PELO SISTEMA NORMATIVO VIGENTE. POSSIBILIDADE DA PESSOA JURÍDICA 
PRATICAR CRIMES DOLOSOS, COM DOLO DIRETO OU EVENTUAL, E CRIMES 
CULPOSOS. CULPABILIDADE LIMITADA À MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DE QUEM 
DETÉM O PODER DECISÓRIO. FUNÇÃO DE PREVENÇÃO GERAL E ESPECIAL DA PENA. 
FALÊNCIA DA EXPERIÊNCIA PRISIONAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. 
MELHORES RESULTADOS. APLICABILIDADE ÀS PESSOAS JURÍDICAS. VONTADE DA 
PESSOA JURÍDICA SE EXTERIORIZA PELA DECISÃO DO ADMINISTRADOR EM SEU 
NOME E NO SEU PROVEITO. PESSOA JURÍDICA PODE CONSUMAR TODOS OS CRIMES 
DEFINIDOS NOS ARTIGOS 29 E SEGUINTES DA LEI 9.605/98. PENAS APLICÁVEIS. 
CRITÉRIOS PARA APLICAÇÃO DAS PENAS ALTERNATIVAS E PRESCRIÇÃO. LIMITES 
MÍNIMO E MÁXIMO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PREVISTOS NOS TIPOS DA LEI 
9.605/98. INTERROGATÓRIO NÃO DEVE SER FEITO NA PESSOA DO PREPOSTO. ATO 
DEVE SER REPETIDO NA PESSOA DO ATUAL DIRIGENTE. PROVA. NECESSIDADE DE 
REVELAR A EXISTÊNCIA DE UM COMANDO DO CENTRO DE DECISÃO QUE REVELE 
UMA AÇÃO FINAL DO REPRESENTANTE. INVIABILIDADE DE ANALISAR PROVAS EM 
SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. 



 345

CONCLUSÕES 

 

 

 

Historicamente, a criminologia clássica 875 , no século XVIII, com a 

formulação dos direitos naturais do homem e a crença de que a lei deveria assegurar 

tais direitos, entendia o crime como uma atitude racionalista do homem876. 

A escola DECONNE do Iluminismo reformulou o pensamento da humanidade 

no século XVIII, com a formulação dos direitos naturais do homem e a crença de que 

a lei deve assegurar e resguardar tais direitos.  

Entre os estudiosos que debateram o problema criminal, encontram-se 

FEUERBACH, BENTHAM, ROSSI, CARRARA, destacando-se BECCARIA, autor da obra 

Dos Delitos e das Penas, em 1764, que sintetiza o pensamento liberal sobre o crime e 

as leis penais.  

No século XIX, a Escola Positivista passou a centralizar o estudo na pessoa 

do delinqüente e nas causas do crime, que agiam sobre o delinqënte, fossem físicas, 

psicológicas ou sociais, passando a Sociologia Criminal a compreeder o crime como 

um fenômeno coletivo, cuja origem apontava para a sociedade. 

Já no século XX, com a Sociologia Criminal Americana, houve uma 

evolução para a denominada Criminologia Crítica ou Nova, cujos postulados 

privilegiam a visão do sistema de controle social, enquanto um conjunto articulado de 

instâncias de produção normativa e de estruturas de reação da sociedade. 

_______________ 
SEGURANÇA DENEGADA. (...)” (Medida Cautelar nº 6.519-PR, 6ª Turma, Relator o Ministro 
Hamilton Carvalho, publicado no Diário de Justiça de 5 de junho de 2003). 
875 A despeito do questionamento sobre a razão da existência do crime e do criminoso a Escola 
Clássica deu início à reflexão sistemática sobre o crime, originando a Ciência denominada 
Criminologia. 
876  SMANIO, Gianpaolo Poggio. Criminologia e Juizado Especial Criminal: modernização do 
processo penal, controle social. São Paulo : Atlas, 1997, p. 13. 
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Dentro desta perspectiva interacionista, o direito penal e processual penal877 

passaram a ser vistos como uma das instâncias formais de controle social, 

principalmente no que diz respeito aos delitos ambientais e socioeconômicos. 

Além disso, como reconhece SILVA SÁNCHES878, na atualidade, a jurisdição 

penal apresenta um nível maior de segurança, frente ao direito administrativo e civil, 

à medida que, no seu âmbito sancionatório, o direito penal contribui com uma maior 

neutralidade a respeito de política e com a imparcialidade própria a via jurisdicional, 

o que torna mais difícil para o infrator a utilização de técnicas de neutralização do 

juízo de desfavor 879, desprovido das imparcialidades e politização, de que ele se 

serve, com freqüência, diante de atividades sancionadoras das administrações 

públicas, máxime, em relação aos países periféricos, onde a administração pública 

não tem estrutura consistente e, além disso, é extremamente permeável a influências 

políticas, e aos interesses econômicos. 

   No ordenamento jurídico pátrio, a responsabilidade penal da pessoa 

jurídica880 por danos ambientais encontra-se reconhecida no texto constitucional que 

declara: “a lei, sem prejuízo da responsabilidade individual dos dirigentes da pessoa 

jurídica, estabelecerá a responsabilidade desta, sujeitando-a a punições compatíveis 

com sua natureza, nos atos praticados contra a ordem econômica e financeira e contra 

a economia popular” (artigo 173, § 5º) e, “as condutas e atividades consideradas 

lesivas ao meio ambiente sujeitarão  os infratores, pessoas físicas e jurídicas, a 

sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os 

danos causados” (artigo 225, § 3º). 

_____________ 
877 Principalmente o processo penal, que define as atribuições e competências dos órgãos estatais 
incumbidos de efetivar o combate da criminalidade é visto como principal fonte de controle social. 
878 SÁNCHEZ, Jesús-María Silva. A expansão do direito penal: aspectos da política criminal nas 
sociedades pós-industriais. Trad. de Luiz Otavio de Oliveira Rocha. São Paulo : Revista dos Tribunais, 
2002, p. 27-30. 
879 CASABONA, Carlos Maria Romeo. Aportaciones del principio de precaución al derecho penal. In 
Modernas tendências en la ciência del derecho penal y en la criminologia: actas y congresos . Madrid 
: Universidad Nacional de Educación a Distancia, 2001, p. 105. 
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Assim, ao se interpretar o artigo 225, § 3º, verifica-se que os infratores, 

pessoas jurídicas, se sujeitam às sanções penais e administrativas, pois, caso o 

legislador quisesse o contrário, teria acrescentado ao texto constitucional a expressão 

respectivamente, havendo assim um acerto do constituinte. 

Quanto ao artigo 173, § 5º, parece também não ser outra a interpretação sob 

pena de esvaziar sua consistência jurídica e convertê-lo em mero preceito moral.    

A Constituição de 1988, portanto, ao consagrar a responsabilidade penal da 

pessoa jurídica, rompeu com um princípio que vigorava até então, de que a pessoa 

jurídica não seria passível de responsabilização criminal. A Carta Política em vigor 

aponta um novo rumo ao direito penal, considerando a sociedade, a atual vítima, à 

mercê de grupos empresariais que ditam regras e não se sujeitam àquelas 

estabelecidas pelo Estado. 

Assim, o legislador constituinte excepcionou a regra geral da 

responsabilidade penal exclusiva das pessoas físicas e consagrou a imputabilidade 

penal da empresa, no âmbito de lesões ao meio ambiente e nos crimes contra o 

sistema financeiro nacional (artigos 173, § 5º e 225, § 3º, da Constituição Federal de 

1988). 

Na atualidade, mesmo aqueles que não concordam com a responsabilidade 

penal da pessoa jurídica analisam o problema sob a perspectiva da necessária 

criminalização de condutas que venham a disciplinar os crimes econômicos ou 

ecológicos, atentados ao consumidor, evasão de capitais e terrorismo.881 

Assim, até mesmo os que não concordam com a responsabilidade criminal 

dos entes coletivos, admitem uma nova realidade social e econômica (sociedade de 

risco) que surgiu a partir do século XVIII e possibilitou uma maior delinqüência das 

pessoas coletivas (moderna criminalidade).  

_______________ 
880 Quanto à terminologia adotada, nomen iuris, de acordo com a legislação, a denominação pode 
variar, podendo-se chamar de pessoas coletivas ou entes coletivos (Portugal), pessoas morais (França e 
Suíça) e de pessoas jurídicas (Espanha, Alemanha e Itália). No Brasil, adotou-se a última qualificação. 
881 Em sentido oposto o direito penal caminha para a descriminalização de condutas insignificantes 
(bagatela). 
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Contudo, essa moderna criminalidade tem se revelado incompatível com os 

dogmas do direito penal clássico, que não são eficazes em relação a essa 

delinqüência.  

Diante dessa situação, a melhor resposta, adotando a moderna tendência, 

seria permitir a flexibilização do modelo clássico de imputação (responsabilidade 

penal) e dos princípios político criminais (culpabilidade etc), a fim de tornar viável a 

apenação da pessoa jurídica por danos ambientais, sem a necessidade de revogação 

do modelo clássico de direito penal.  

Além disso, a responsaabilidade penal da pessoa jurídica, por não ser um 

modelo sancionatório baseado na pena privativa de liberdade (prisão), permite a 

flexibilização de alguns postulados do direito penal clássico em consonância com o 

direito penal da dupla velocidade amplamente tratado infra. 

Partindo dessa dimensão, esse novo direito penal caracterizar-se-ia como 

sendo aquele que prescinde de conceitos metafísicos, e que possui uma metodologia 

empírica direcionada às conseqüências, o que favorece a uma concepção teórica 

preventiva e não retributiva – que deve tornar-se flexível e adaptado às novas 

realidades sociais, quando os tradicionais pressupostos da imputação jurídico-penal 

representarem um obstáculo a uma política criminal eficaz.882  

Entre as múltiplas e conhecidas razões que justificam a admissão da 

responsabilidade penal das pessoas jurídicas, GAETANO INSOLERA aponta “le 

caractère particulièrement néfaste de la délinquance économique, le peu d’effect des 

sanctions administratives ou civiles classiques, et l’inefficacité de la sanction pénale 

infligée aux personnes physiques, étant donné que les personnes poursuivables et 

sanctionnables sont interchangeables”.883   

_____________ 
882 SANCTIS, Fausto Martin de. Responsabilidade penal da pessoa jurídica. São Paulo : Saraiva, 
1999, p. 39. 
883 INSOLERA, Gaetano. In La Loi. Les jornaux Judiciaires Associes, nº 149-30F, 11.dec.. Paris : Les 
Pettites Affiches, 1996, p. 16. 
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Também o processo histórico-evolutivo e comparatístico que orienta o 

hermeneuta para a interpretação de um texto legal aponta pela responsabilização 

criminal dos entes coletivos.  

Nesta época de grandes conglomerados políticos e econômicos (União 

Européia, Mercosul, Nafta etc.), os países, embora conservando certa autonomia e 

originalidade, buscam soluções semelhantes para seus problemas afins, ainda que 

com isso se façam necessárias algumas mudanças e adaptações na legislação.  

Assim, a responsabilidade criminal das pessoas jurídicas em direito 

ambiental apresenta-se como forma de melhor conferir eficácia ao direito penal, 

representando a imposição de uma nova realidade de Justiça, que tem sido solicitada 

pelos sistemas jurídicos de diversos países, ante o reconhecimento da força 

socioeconômica dos grupamentos. 

Isso porque, conforme já proclamou o Supremo Tribunal Federal, o direito 

ambiental é típico direito de terceira geração que assiste, de modo subjetivamente 

indeterminado, a todo e qualquer gênero humano, circunstância que justifica a 

especial obrigação que incumbe ao Estado e a própria coletividade de defendê-lo e 

preservá-lo em benefício das presentes e futuras gerações.  

Nesse sentido, o direito penal, como parte integrante do ordenamento 

jurídico, não pode deixar de oferecer a sua contribuição, justificando-se a sua 

interferência não apenas pela gravidade do problema ambiental, como também pela 

sua universalidade, já que o direito ao meio ambiente, na sua concepção moderna, 

insere-se entre os direitos fundamentais do homem, os quais incumbe ao Direito 

Penal defender como ulima ratio.884  

_____________ 
884 FERREIRA, Ivete Senise. Tutela Penal do Patrimônio Cultural. São Paulo : Revista dos Tribunais, 
1995, p. 67-68. A respeito, observa EDIS MILARÉ que: “(...) preservar e restabelecer o equilíbrio 
ecológico em nossos dias é questão de vida ou morte. Os riscos globais, a extinção de espécies animais 
e vegetais, assim como a satisfação de novas necessidades em termos de qualidade de vida, deixam 
claro que o fenômeno biológico e suas manifestações sobre o Planeta vão sendo perigosamente 
alterados. E as conseqüências desse processo são imprevisíveis (...). Por isso, arranhada estaria a 
dignidade do Direito Penal caso não acudisse a esse verdadeiro clamor social pela criminalização das 
condutas antiecológicas” (MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente. 2ª ed. São Paulo : Revista dos 
Tribunais, 2001, p. 441-442).  
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Basta a comprovação do envolvimento da empresa como um todo na prática 

de ato em seu benefício e, em razão de determinação que se caracteriza como 

deliberação da própria empresa, por quem de fato dirige, em todo ou em parte, as 

atividades do ente moral, para que se caracterize a infração885.  

O direito penal, modernamente concebido como um instrumento de efetiva 

garantia dos direitos fundamentais, transitando de uma feição liberal e individualista 

para um núcleo social, reclama, portanto, uma revisão a fim de atender as mais 

recentes demandas de política criminal, diante dos acontecimentos antijurídicos 

ocorridos nas relações econômico-sociais, a principal delas representada pela 

responsabilidade penal das pessoas jurídicas em razão da prática de delitos 

ambientais.   

Nesse particular, registre-se que GIORGIO DEL VECCHIO já apontava a 

necessidade de penetrar no espírito das normas, o que remete à universalidade do 

Direito, à Filosofia e à práxis. 886   Para o autor, inspirado por KANT, uma 

jurisprudência desprovida de elementos filosóficos e de base empírica, se 

assemelharia a uma cabeça sem cérebro.887 

Não se busca, portanto, fazer apologia ao recrudescimento das penas como 

forma de política criminal eficaz, mas, sim, em verdade, com a transformação de 

paradigmas sobre o direito penal, adotar uma postura mais consentânea com o 

momento histórico vicenciado pela sociedade, apresentando-se como instrumento 

mais eficaz de defesa do bem jurídico fundamental para a existência humana – o meio 

ambiente.888  

 

_____________ 
885 COSTA NETO, Nicolau Dino de Castro e ; BELLO FILHO, Ney de Barros; COSTA, Flávio Dino 
de Castro. Crimes e infrações administrativas ambientais. Brasília : Brasília Jurídica, 2000, p. 20.   
886 VECCHIO, Giorgio del. Los princípios generales del derecho. Trad. de Juan Ossorio Morales. 3ª 
ed. Barcelona : Bosh, 1971, p. 139-140. 
887 Idem. Ibidem, p. 139-140. 
888 SILVA, Sávio Renato Bittencourt Soares. A responsabilidade criminal da pessoa jurídica: uma nova 
teoria da culpabilidade. In Revista do Ministério Público, nº 16, jul.-dez., Rio de Janeiro : Ministério 
Público, 2002, p. 184. 
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