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“OS DEZ MANDAMENTOS AMBIENTAIS” 

“Nossa espécie tem usado mais a capacidade de modificar o meio ambiente para piorar as coisas que para melhorar. Agora precisamos fazer o 
contrário, para nossa própria sobrevivência.  Reveja seu dia-a-dia e tome as atitudes ecológicas que julgar mais corretas e adequadas.  Não 
espere que alguém venha fazer isso por você.  Faça você mesmo. 

1 - Estabeleça princípios ambientalistas: estabeleça compromissos, padrões ambientais que incluam metas possíveis de serem 
alcançadas. 

2 - Faça uma investigação de recursos e processos: verifique os recursos utilizados e o resíduo gerado. Confira se há desperdício de 
matéria-prima e até mesmo de esforço humano.  A meta será encontrar meios para reduzir o uso de recursos e o desperdício. 

3 - Estabeleça uma política ecológica de compras: priorize a compra de produtos ambientalmente corretos. Existem certos produtos 
que não se degradam na natureza.  Procure certificar-se, ao comprar estes produtos, de que são biodegradáveis.  Procure por produtos que 
sejam mais duráveis, de melhor qualidade, recicláveis ou que possam ser reutilizáveis.  Evite produtos descartáveis não reciclados como 
canetas, utensílios para consumo de alimentos, copos de papel, etc. 

4 - Incentive seus colegas: Fale com todos a sua volta sobre a importância de agirem de forma ambientalmente correta.  Sugira e participe 
de programas de incentivo como a nomeação periódica de um 'campeão ambiental' para aqueles que se destacam na busca de formas 
alternativas de combate ao desperdício e práticas poluentes. 

5 - Não desperdice: Ajude a implantar e participe da coleta seletiva de lixo.  Você estará contribuindo para poupar os recursos naturais, 
aumentar a vida útil dos depósitos de lixo, diminuir a poluição.  Investigue desperdício com energia e água.  Localize e repare os vazamentos 
de torneiras.  Desligue lâmpadas e equipamentos quando não estiver utilizando. Mantenha os filtros do sistema de ar-condicionado e 
ventilação sempre limpos para evitar desperdício de energia elétrica.  Use os dois lados do papel, prefira o e-mail ao invés de imprimir cópias 
e guarde seus documentos em disquetes, substituindo o uso do papel ao máximo.  Promova o uso de transporte alternativo ou solidário, como 
planejar um rodízio de automóveis para que as pessoas viajem juntas ou para que usem bicicletas, transporte público ou mesmo caminhem 
para o trabalho. Considere o trabalho à distância, quando apropriado, permitindo que funcionários trabalhem em suas casas pelo menos um 
dia na semana utilizando correio eletrônico, linhas extras de telefone e outras tecnologias de baixo custo para permitir que os funcionários se 
comuniquem de suas residências com o trabalho. 

6 - Evite poluir seu meio ambiente: Faça uma avaliação criteriosa e identifique as possibilidades de diminuir o uso de produtos tóxicos.  
Converse com fornecedores sobre alternativas para a substituição de solventes, tintas e outros produtos tóxicos.  Faça um plano de descarte, 
incluindo até o que não aparenta ser prejudicial como pilhas e baterias, cartuchos de tintas de impressoras, etc.  Faça a regulagem do motor 
dos veículos regularmente e mantenha a pressão dos pneus nos níveis recomendáveis.  Assegure-se que o óleo dos veículos está sendo 
descartado da maneira correta pelos mecânicos. 

7 – Evite riscos: Verifique cuidadosamente todas as possibilidades de riscos de acidentes ambientais e tome a iniciativa ou participe do 
esforço para minimizar seus efeitos.  Não espere acontecer um problema para só aí se preparar para resolver.  Participe de treinamentos e da 
preparação para emergências. 

8 - Anote seus resultados: Registre cuidadosamente suas metas ambientais e os resultados alcançados.  Isso ajuda não só que você se 
mantenha estimulado como permite avaliar as vantagens das medidas ambientais adotadas. 

9 – Comunique-se: No caso de problemas que possam prejudicar seu vizinho ou outras pessoas, tome a iniciativa de informar em tempo 
hábil para que possam minimizar prejuízos.  Busque manter uma atitude de diálogo com o outro. 

10 - Arranje tempo para o trabalho voluntário: Não adianta você ficar só estudando e conhecendo mais sobre a natureza.  É preciso 
combinar estudo e reflexão com ação.  Considere a possibilidade de dedicar uma parte do seu tempo, habilidade e talento para o trabalho 
voluntário ambiental a fim de fazer a diferença dando uma contribuição concreta e efetiva para a melhoria da vida do planeta.  Você pode, por 
exemplo, cuidar de uma árvore, organizar e participar de mutirões ecológicos de limpeza e recuperação de ecossistemas e áreas de 
preservação degradadas, resgatar e recuperar animais atingidos por acidentes ecológicos ou mesmo abandonados na rua, redigir um projeto 
que permita obter recursos para a manutenção de um parque ou mesmo para viabilizar uma solução para problema ambiental, fazer palestras 
em escolas, etc.” 

(Vilmar Bema, gaúcho, jornalista, escritor, ambientalista e o único brasileiro a receber em 1999 o Prêmio Global 500 da ONU 
para o Meio Ambiente, em reconhecimento por sua intensa atividade pela democratização da informação ambiental como 
estratégia de formação da cidadania ambiental planetária) 

 
 
 



RESUMO. 
 
 
O direito ao meio ambiente “ecologicamente equilibrado” tem sido constantemente violado 
pelo seu principal titular e destinatário: o homem.  Não devem, portanto, autores e vítimas dos 
riscos e danos ambientais medir esforços no sentido de restaurar o equilíbrio nas relações com 
o ambiente natural e humano no qual se encontram inseridos.  O direito deve assumir um 
importante papel neste processo, promovendo a assimilação de novos valores e a formação de 
um novo padrão de comportamento, pautado na melhoria da qualidade de vida para as 
gerações presentes e futuras e na “racionalidade ambiental”, que deve compatibilizar o 
desenvolvimento científico, econômico e social com a proteção ambiental.  Sendo assim, o 
ambiente merece uma tutela jurídica adequada e proporcional aos impactos positivos e 
negativos causados pelos seus agentes transformadores.  A complexidade e as dificuldades na 
gestão ambiental e na sua disciplina jurídica se apresentam, portanto, como desafios à 
concretização dos princípios ambientais, dentre os quais se destacam a prevenção e a 
responsabilização como princípios essenciais ao presente estudo.  A proposta da análise da Lei 
nº 9.605/98 tem como objetivo identificar os “déficits de implementação” existentes em sua 
estrutura, na interpretação e aplicação aos casos concretos.  Ultrapassando os limites de uma 
análise teórico-dogmática, procura-se mostrar também os êxitos e as dificuldades de algumas 
instituições responsáveis pela proteção e defesa do ambiente, bem como a fragilidade do 
sistema sancionador instituído pela Lei nº 9.605/98. A existência de uma “superposição” entre 
tipos e sanções ambientais administrativas e penais, que restou evidente a partir da edição da 
referida Lei, acaba por provocar uma reflexão acerca dos seus efeitos práticos com o fim de 
avaliar em que medida a aplicação do direito ambiental sancionador aos infratores e 
delinqüentes ambientais tem contribuído para a efetiva prevenção ou repressão à prática de 
condutas lesivas ao ambiente.  Elaborada e aprovada em circunstâncias emergenciais, 
constata-se que a Lei nº 9.605/98 tem funcionado como um mecanismo para legitimar a 
segurança jurídica ambiental, ainda que meramente “ilusória” ou “simbólica” e, por este 
motivo, a legislação ambiental como um todo demanda uma urgente revisão no sentido de 
adequar os instrumentos de prevenção e controle às demandas ambientais, esforço que não 
depende unicamente do legislador, mas exige a cooperação efetiva de todos os atores 
envolvidos na “missão” ambiental. 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: SOCIEDADE DE RISCO; DIREITO AMBIENTAL; DIREITO AMBIENTAL 
SANCIONADOR; DIREITO PENAL AMBIENTAL; DIREITO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL; 
RESPONSABILIDADE AMBIENTAL; CRIMES AMBIENTAIS; INFRAÇÕES 
ADMINISTRATIVAS AMBIENTAIS; SANÇÕES AMBIENTAIS; LEI DOS CRIMES 
AMBIENTAIS; LEI Nº 9.605/98; DECRETO-LEI Nº 3.179/99. 
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1. INTRODUÇÃO. 
 

1.1. Situando o problema da responsabilidade ambiental a partir da edição da Lei 
nº 9.605/98, a Lei da Natureza. 
 

A Constituição Federal de 1988 tem sido bastante aplaudida até hoje pelo espírito 

inovador com o qual disciplinou o meio ambiente, dedicando-lhe um capítulo próprio e 

conferindo, inegavelmente, uma maior amplitude a sua proteção. 

 

O dispositivo do art. 225, § 3o da CF/881 destacou-se por consagrar a 

responsabilidade ambiental, introduzindo a responsabilidade penal da pessoa jurídica no 

ordenamento jurídico brasileiro, além de impulsionar a sistematização das infrações 

administrativas e dos crimes ambientais e suas respectivas sanções, que se encontravam 

dispersos em vários diplomas legislativos. 

 

A análise do tema proposto partirá de problemas postos no âmbito normativo, que 

tomaram forma mais definida a partir da edição da Lei nº 9.605/98, conhecida como a “Lei 

dos Crimes Ambientais” ou como a “Lei da Natureza”2 que cuidou do regime jurídico das 

sanções penais e administrativas, atendendo ao comando constitucional referido acima. 

 

Apesar das inúmeras críticas dirigidas ao legislador ordinário, muitas delas se 

referindo à inconstitucionalidade de vários de seus dispositivos, a Lei da Natureza se encontra 

válida, vigente e eficaz na ordem jurídica brasileira, integrando o sistema de tutela ambiental, 

demandando uma cuidadosa análise no momento de sua interpretação e aplicação aos casos 

concretos pelos operadores jurídicos. 

 

Tem-se verificado, da análise sistêmica da legislação ambiental em vigor, a 

possibilidade da cominação de sanções, com a mesma essência e finalidade, para um mesmo 

                                                 
1 “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.” 
(grifo nosso) 
 
2 A mencionada lei também foi apelidada, equivocadamente, como a “Lei dos Crimes Ambientais”, restringindo, 
dessa forma, o seu alcance.  Atualmente, tem-se divulgado como a “Lei da Vida”. 
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ato ou fato lesivo ao meio ambiente a título de pena, sanção administrativa e reparação civil, 

principalmente no que tange ao aspecto pecuniário (a multa penal, a multa administrativa e a 

indenização civil).  Discutiremos em particular as relações entre as sanções penais e 

administrativas que constituem o “direito ambiental sancionador” propriamente dito, que 

também incluem a reparação do dano em seu regime jurídico. 

 

Eis o problema que constitui objeto da presente dissertação e permanece sem ser 

enfrentado de forma satisfatória pelas autoridades administrativas, legislativas e judiciais 

pátrias até o presente momento: a cumulatividade dos vários regimes de responsabilização e 

de sanções existentes no direito ambiental com a mesma finalidade. Em muitos casos esta 

dúplice ou tríplice responsabilidade ambiental não surte os efeitos desejados e não contribui 

para a melhoria da qualidade ambiental que apenas se concretiza através da prevenção e, em 

os casos excepcionais e de extrema gravidade, com um sistema repressor eficiente de natureza 

penal. 

 

 

1.2. Relevância do tema em estudo. 
 

Nos últimas décadas, o direito e a problemática ambiental têm travado uma intensa 

batalha com o fim de introduzir uma nova mentalidade, um novo padrão de comportamento ao 

qual tenta agregar novos valores e impor aos indivíduos e à sociedade, seus destinatários, 

novas normas de conduta.  Diante de toda a transformação promovida pelos chamados “novos 

direitos”, dentre os quais se inclui o “direito ao meio ambiente sadio e equilibrado”, há muito 

ainda por fazer no sentido de aperfeiçoar a ordem jurídica “ambiental” existente. 

 

Para tanto, não basta o esforço único do legislador, pois tão ou mais importante 

quanto à criação legislativa será a sua implementação de forma adequada e eficiente, o que 

demanda uma conjugação de esforços por parte do poder público (nos três níveis federativos), 

dos empresários e da comunidade no intuito de prevenir e coibir as agressões inconseqüentes e 

continuadas ao meio ambiente. 
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O descompasso na elaboração e na implementação das leis e das políticas oficiais 

no Estado brasileiro tem sido o nosso maior problema e, infelizmente, não é um fenômeno 

exclusivo da gestão ambiental. O centro da preocupação deve estar primeiramente no 

cumprimento da lei através do qual se concretizará o objetivo maior da tutela jurídica do meio 

ambiente, qual seja, a prevenção. 

 

É importante realizar, portanto, uma investigação crítica da nossa legislação 

ambiental, apontar as suas falhas e incongruências tendo sempre em vista a realidade concreta 

a que se destina a norma, pois o objetivo maior mencionado anteriormente, é o da sua 

concretização. 

 

Nesse contexto, propomos a análise da responsabilidade pela prática de condutas 

lesivas ao ambiente(potenciais ou efetivas) e o estágio atual de implementação da Lei nº 

9.605/98, compreendendo os seguintes pontos: os riscos ambientais e a necessidade da 

assimilação de um novo paradigma para o direito, no qual está inserido o conteúdo ambiental; 

a construção normativa do direito ao meio ambiente e a evolução ambiental do direito 

ambiental sancionador de natureza penal; a aproximação entre o direito penal e administrativo 

do ponto de vista da tipicidade e das sanções e as dificuldades de ordem prática na aplicação 

do direito ambiental sancionador. 

 

 

1.3. Metodologia aplicada. 
 

A base teórica da pesquisa teve assento, inicialmente, na seleção bibliográfica de 

livros, artigos e outros trabalhos nacionais e estrangeiros especializados em matéria ambiental 

pertinentes ao problema a ser investigado, sem esquecer, evidentemente, do auxílio prestado 

pelas disciplinas correlatas já que o direito ambiental constitui um estudo multidisciplinar e 

interdisciplinar, imprescindível à adequada compreensão dos seus problemas e das busca de 

soluções mais adequadas aos casos concretos. 

 

A ênfase foi dada à leitura de livros e artigos especializados, visto que fornecem 

maiores subsídios para o estudo específico do tema da presente dissertação.  Neste sentido, 
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vale ressaltar a importância da internet como instrumento que tem oferecido maior rapidez e 

atualização na coleta de dados.  O que observamos, após uma exaustiva pesquisa bibliográfica 

sobre a perspectiva que adotamos para desenvolver o tema em questão é que, por mais que se 

discuta sobre a Lei de Crimes Ambientais, poucos autores especializados têm feito um 

reexame desse sistema a partir da perspectiva da sociedade de risco e dos efeitos da expansão 

do direito penal, o que exigiu de nossa parte um grande esforço na tentativa de correlacionar e 

aproximar de forma coerente a aplicação desta perspectiva ao direito ambiental brasileiro. 

 

Ainda quanto à pesquisa bibliográfica, ao lado da pesquisa doutrinária, a análise 

documental se revelou igualmente indispensável.  Em primeiro lugar, com referência ao 

instrumental normativo que trata da matéria, especialmente a Constituição Federal de 1988, a 

Lei nº 9.605/98 e o Decreto nº 3.179/99 que deu origem ao questionamento sobre a efetividade 

do princípio da responsabilidade ambiental e o estágio atual de implementação do direito 

ambiental sancionador, objeto do presente trabalho, inclusive com algumas manifestações 

judiciais acerca da matéria, com a transcrição de alguns acórdãos de Tribunais Regionais 

Federais. 

 

O aspecto empírico da pesquisa, indissociável que é do seu embasamento teórico, 

fez-se presente com a realização de uma série de entrevistas com representantes de órgãos 

administrativos ambientais de controle e fiscalização - o Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis(IBAMA) e da Companhia Pernambucana de 

Meio Ambiente(CPRH) - e com representantes do Ministério Público Estadual e do Ministério 

Público Federal especializados na área ambiental, que muito contribuíram para o êxito do 

presente estudo. 

 

O objetivo inicial de inserir as entrevistas apenas como anexos da dissertação foi 

alterado, tendo em vista a enorme relevância das informações obtidas para justificar a base 

teórica desenvolvida e a necessidade de chamar a atenção para a forma de atuação desses 

órgãos, o que resultou na montagem um capítulo próprio com a seleção das respostas mais 

pertinentes ao tema em estudo.  A íntegra das entrevistas e alguns documentos fornecidos 

pelos órgãos permaneceram como anexos, bem como um panorama da legislação federal 
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ambiental brasileira e de atos do Poder Executivo que se relacionam direta ou indiretamente 

com a temática desenvolvida. 

 

No aspecto formal do trabalho, observamos as normas técnicas vigentes previstas 

pela Associação Brasileira de Normas Técnicas(ABNT) referentes à informação e 

documentação de trabalhos acadêmicos(NBR 14724), citações(NBR 10520) e 

referências(NBR 6023), chamando atenção apenas para a adoção do sistema completo das 

referências bibliográficas no corpo do trabalho, pouco utilizado atualmente, mas que permite 

ao próprio pesquisador, aos examinadores e aos eventuais interessados na leitura do presente 

trabalho um rápido acesso às fontes bibliográficas consultadas. 

 

 

1.4. Organização do trabalho. 
 

As primeiras considerações pretenderão introduzir o estudo da temática ambiental 

no cenário da sociedade de risco, incluindo-se a problemática da criminalidade ambiental com 

um dos desafios da sociedade atual.  A partir dessa perspectiva, o direito deverá buscar os 

mecanismos necessários para neutralizar essa nova criminalidade cujos limites são difíceis de 

mensurar e cujos efeitos positivos e negativos recaem sobre as gerações presentes e futuras. 

 

Num segundo momento, trataremos do processo de constitucionalização do 

“direito ao meio ambiente”, fazendo uma retrospectiva dos estágios de proteção ambiental e 

demonstrando a crescente importância conferida pelo direito internacional ao ambiente como 

bem jurídico autônomo e merecedor de uma tutela especial e eficaz, o que “motivaria” o 

legislador a sistematizar a legislação esparsa e de difícil aplicação pelos operadores jurídicos, 

principalmente no tocante aos crimes e infrações administrativas ambientais.  Ao final do 

capítulo, tentaremos aproximar essas duas espécies de responsabilidade, identificando alguns 

dos seus pontos de contato. 

 

Considerando a existência de pontos de contato entre os sistemas de 

responsabilização penal e administrativa em matéria ambiental, faremos um confronto direto a 

partir da legislação vigente sobre a matéria, constatando uma possível identidade entre as 



 

 

13
 

 

condutas descritas como crimes e infrações administrativas ambientais.  O quadro comparativo 

facilitará a confrontação entre os tipos e as sanções respectivas.  Partindo dessa confrontação, 

será questionada a incidência do bis in idem quando as sanções penais e administrativas 

aplicadas tiverem a mesma essência e a mesma finalidade prática. 

 

A partir da experiência dos órgãos administrativos ambientais e do Ministério 

Público, será traçado um perfil do estágio atual da implementação da Política Nacional de 

Meio Ambiente, o que nos permitirá diagnosticar as maiores dificuldades enfrentadas pelos 

atores responsáveis na proteção do ambiente, principalmente no aspecto preventivo, 

fundamental para a concretização do direito ambiental como um todo, que tem como princípio 

básico o da prevenção dos riscos e danos ambientais. 

 

Apresentaremos, no último capítulo, a real intenção do legislador ao criar um 

sistema sancionatório excessivamente criminalizador sem haver a devida preocupação em 

corrigir as deficiências da atividade da administração pública ambiental, que melhor atenderia 

ao princípio da prevenção.  Apontaremos também a inversão do caráter subsidiário do direito 

penal e dos fins da pena, que tem se apresentado tão somente como mecanismo artificial de 

manutenção da segurança jurídica ambiental, atendendo à demanda de punição exigida pela 

sociedade. 

 

Na conclusão da dissertação, tentaremos apresentar algumas respostas aos 

seguintes questionamentos, que surgirão ao longo do trabalho: 

 

- Justifica-se ou não, com base no estudo teórico, a cumulação de sanções substancialmente 

idênticas, apenas distintas sob o aspecto formal, diante da prática de um mesmo fato? 

- Que vantagens haveria para a prevenção, a reparação e a repressão aos danos ambientais, 

por exemplo, a cumulação de sanções idênticas em sua essência, aplicadas pela 

Administração Pública e pelo Poder Judiciário aos infratores ambientais? 

- Qual a real utilidade da criminalização das condutas constantes na Lei nº 9.605/98 para a 

melhoria da qualidade ambiental e para a realização do “direito ao meio ambiente sadio e 

equilibrado”? 
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2. UM NOVO CENÁRIO PARA O DIREITO DO AMBIENTE. 
 
2.1. Meio ambiente e sociedade de risco. 
 

A sociedade contemporânea encontra-se profundamente marcada pelo progresso 

da ciência e da tecnologia, o que tem alterado sensivelmente as relações entre o homem, a 

sociedade e a natureza.  É a emergência de novos riscos ambientais, associada ao 

desenvolvimento tecnológico, que servirá como referencial para a contextualização do tema 

que se pretende desenvolver nesta dissertação. 

 

Os grandes desafios3 postos pela chamada “sociedade da informação e do risco” 

consistem na busca de soluções para os efeitos nocivos da globalização, o individualismo, o 

desemprego e o subemprego, a turbulência dos mercados financeiros, os riscos globais da 

crise ecológica, dentre outras questões, sendo este último desafio o que nos interessa em 

particular, sem deixar de reconhecer as estreitas relações que possui com os demais desafios 

apresentados. 

 

A “Sociedade de Risco”, modelo concebido pelo sociólogo alemão Ulrich Beck 

nos anos 80,4 representa uma nova etapa, um novo estágio de desenvolvimento da sociedade 

                                                 
3 Estes desafios caracterizam a transição da primeira modernidade “simples ou industrial” – uma sociedade 
estatal e nacional, estruturas coletivas, pleno emprego, rápida industrialização, exploração da natureza “não 
visível” - para a segunda modernidade ou “modernidade reflexiva” proposta por Beck, que põe em questão as 
insuficiências e antinomias da primeira e exige novos quadros de referência, seja no plano sociológico, seja no 
plano político para encontrar as respostas aos desafios e riscos produzidos pela própria modernidade. Este é o 
ponto de partida do debate entre Danilo Zolo e Ulrich Beck. (A Sociedade Global do Risco: uma discussão entre 
Ulrich Beck e Danilo Zolo. Subsídios de Estudo. Tradução do italiano para o português: Professor Selvino José 
Assmann. Departamento de Filosofia, Centro de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal de Santa 
Catarina - UFSC, julho de 2000. Disponível em <http://www.cfh.ufsc.br/~wfil/ulrich.htm>.  Acesso em: 04 set. 
2002. 
 
4 Este modelo social foi desenvolvido pelo referido autor no ano de 1986, a partir da catástrofe ambiental 
ocasionada pela explosão de um dos quatro reatores da usina nuclear de Chernobyl, na Ucrânia, que contaminou 
parte significativa da Europa com substâncias radioativas, atingindo também a Ásia e a América do Norte.  Tal 
fato abalou sensivelmente a confiança na ciência, tornando ainda mais evidente os riscos globais da utilização da 
energia atômica para o homem e o ambiente, bem como o caráter irreversível dos impactos resultantes do 
acidente, comprometendo a qualidade de vida das gerações presentes e a existência das gerações futuras, 
inclusive as que não poderão se desenvolver em razão da (ir)responsabilidade das gerações anteriores. Justifica-
se, com este argumento, o caráter “intergeracional” que inspira a proteção do ambiente.  Considerado um dos 
mais graves acidentes nucleares até os dias atuais, o caso Chernobyl contribuiu para intensificar a cultura 
internacional da segurança no manejo e transporte de material nuclear, reforçando o papel da Agência 
Internacional de Energia Atômica(AIEA) criada em 1953, tendo como base os princípios da prevenção, da 
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industrial “globalizada”, que se caracteriza não apenas pela aproximação dos Estados em 

razão do intercâmbio científico e pela produção e distribuição de bens e serviços, mas pela 

“democratização inevitável” dos riscos e dos custos sociais negativos5 resultante das 

atividades e dos processos produtivos. 

 

O efeito “igualador” dos riscos, a que chamamos de democratização no parágrafo 

antecedente, projeta-se contra todos, independentemente da posição que os destinatários dos 

riscos ocupam na cadeia ou processo produtivo, seja a empresa ou o produtor de determinado 

bem ou serviço, seja o consumidor final.  Os agentes do mercado são os principais atingidos 

pelas externalidades negativas do processo produtivo, mas não são os únicos. 

 

Se os riscos ambientais possuem dimensão global, o seu alcance não se limita aos 

participantes do processo produtivo.  Há, ainda, uma categoria de sujeitos atingidos, os 

“suportadores”6 de riscos, que não se beneficiam de determinada tecnologia ou procedimento 

e dos seus efeitos sociais externos positivos - as “externalidades positivas” - que caracterizam 

o bem-estar material proporcionado pela fruição ou gozo de um bem ou serviço.  Tais sujeitos 

encontram-se expostos somente aos impactos negativos do processo produtivo, de forma direta 

ou indireta, em maiores ou menores proporções, considerando fatores de ordem geográfica, 

econômica e social, principalmente. 

 
                                                                                                                                                         
cooperação e da “pronta” informação referente aos acidentes nucleares.  O princípio da responsabilidade será 
objeto de nota posterior, ainda neste mesmo capítulo. 
5 Os custos sociais negativos ou externalidades negativas são aqueles relacionados à deterioração ambiental e ao 
potencial poluidor da atividade produtiva. A respeito do assunto, ensina Cristiane Derani: “Durante o processo 
produtivo, além do produto a ser comercializado, são produzidas ‘externalidades negativas’.  São chamadas 
externalidades porque, embora resultante da produção, são recebidas pela coletividade, ao contrário do lucro, que 
é percebido pelo produtor privado.  Daí a expressão ‘privatização de lucros e socialização de perdas’, quando 
identificadas as externalidades negativas.” (DERANI, Cristiane. Direito Ambiental Econômico. São Paulo: 
Editora Max Limonad, 1997, p. 158) 
 
6 Como exemplo de “suportadores” de riscos, lembramos a condição dos Estados depositários de lixo e resíduos 
tóxicos e daqueles que servem como base para testes de armas nucleares.  Não desconhecemos, no entanto, que o 
texto da Convenção da Basiléia sobre o controle de movimentos transfronteiriços de resíduos perigosos e seu 
depósito celebrada em 1989, estabelece o “consentimento” do Estado de importação como requisito essencial 
para importação e depósito de resíduos perigosos [Obrigações Gerais – artigo 4, 1, (c)], bem como reconhece a 
impossibilidade técnica de avaliar os riscos potenciais de determinadas substâncias[Anexo III – Testes].  É 
interessante lembrar também que o intercâmbio de riscos decorrente do transporte destas substâncias não resulta, 
necessariamente, em vantagem ao Estado depositário ou importador.  O “consentimento”, na maioria dos casos, 
resulta da pressão do capital estrangeiro do qual o importador é dependente.  Sobre o texto integral da Convenção 
da Basiléia, consultar Fábio Feldmann, Série Entendendo o meio ambiente, volume VII.  São Paulo: SMA, 1997, 
p. 11-62. 
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“Na sociedade global do risco, as sociedades não-ocidentais têm em comum com 

as sociedades ocidentais não apenas o mesmo espaço e o mesmo tempo, mas também alguns 

dos desafios fundamentais da segunda modernidade, mesmo que forem percebidos em âmbitos 

culturais diversos e segundo perspectivas diferentes”7, responde Ulrich Beck ao 

questionamento acerca da possibilidade de universalizar a categoria “modernidade”, mesmo 

com a diferença de valores políticos e culturais ocidentais e não-ocidentais. 

 

O autor trata esta questão dentro de uma perspectiva que ele próprio denominou de 

“universalismo contextual”, no sentido de que as situações de risco não encontram fronteiras 

de ordem cultural e que as sociedades ocidentais e não-ocidentais possuem “trajetórias 

diferentes de modernidade”.  A preocupação com o risco é global e a dificuldade que se 

apresenta em delimitá-lo, seja do ponto de vista espacial, temporal ou mesmo do ponto de 

vista social, acaba por eliminar as “zonas protegidas” e, neste sentido, atenuam-se as 

diferenças da sociedade moderna.8 

 

Ao efeito igualador do risco contrapõe-se a distribuição não-eqüitativa do 

conhecimento científico-tecnológico.  A este respeito, Ileana Gutiérrez, numa releitura da 

Sociedade de Risco para a América Latina nos anos 90, transforma a questão do conhecimento 

em uma problemática prioritária, considerada como principal fator de mudança social e como 

nova fonte de desigualdades entre os países da América Latina e os países desenvolvidos, já 

que a distribuição do conhecimento está intimamente relacionada à distribuição de bens e 

riscos, que são produtos deste mesmo conhecimento científico-tecnológico, mas que 

obedecem a critérios diversos de distribuição.9 

                                                 
7 A Sociedade Global do Risco: uma discussão entre Ulrich Beck e Danilo Zolo. Subsídios de Estudo. Tradução 
para o português: Professor Selvino José Assmann. Departamento de Filosofia, Centro de Filosofia e Ciências 
Humanas da Universidade Federal de Santa Catarina-UFSC, julho de 2000. Disponível em 
<http://www.cfh.ufsc.br/~wfil/ulrich.htm>.  Acesso em: 04 set. 2002. 
 
8 BECK, Ulrich. La irresponsabilidad organizada. Tradução para o espanhol: Elisa Renau.  Disponível em 
<http://inicia.es/de/cgarciam/Beck01.htm>. Acesso em: 04 set. 2002. O Professor João Maurício Adeodato trata a 
questão da utilização da energia nuclear com fins pacíficos ou bélicos como uma das questões éticas graves dos 
tempos atuais, que alcança países desenvolvidos, subdesenvolvidos e “em desenvolvimento”, alertando sobre a 
“mundialização” do problema e a existência de uma “ética nuclear global, totalizadora”. (ADEODATO, João 
Maurício. Ética, subdesenvolvimento e utilização de energia nuclear.  In Ética e retórica: para uma teoria da 
dogmática jurídica. São Paulo: Editora Saraiva, 2002, p. 140). 
 
9 “Las riquezas sociales son bienes de consumo, ingresos, oportunidades de educación, propiedades, etc., y es por 
eso que, en este plano la polarización está relacionada com la posesión o no-posesión.  Mientras tanto los riesgos, 
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Beck chama a atenção, inclusive, sobre a escolha das prioridades, quando afirma 

que o risco, bem como a proteção do ambiente, não podem ser marginalizados, como se tem 

feito com outras questões de natureza social.  A democratização do risco agrava ainda mais as 

desigualdades, já que há sempre países, setores e empresas que se beneficiam das situações de 

risco e outros, ao contrário, que são ameaçados não apenas em sua integridade física, mas em 

sua existência econômica, como reconhece o próprio autor.10 

 

A finalidade desta análise introdutória é reconhecer, portanto, o risco ambiental 

como elemento, ainda que indesejável, do processo produtivo, salientando também que as 

situações de risco se encontram presentes em muitas outras realidades, tais como: as relações 

de consumo, os contratos de seguro, o terrorismo e o crime organizado, a genética, a 

informática, todas relevantes para o direito, mas que por uma simples questão metodológica, 

ficarão restritas a simples referências, já que a essência do trabalho será o tratamento jurídico 

das questões relacionadas ao ambiente, que será objeto de análise nos capítulos seguintes. 

 

Outro traço característico das situações de risco, além do caráter global e da 

imprevisibilidade da extensão dos seus efeitos em termos qualitativos e quantitativos, é a 

“invisibilidade”, identificada ante à impossibilidade da ciência e da tecnologia em controlar 

                                                                                                                                                         
generalmente son invisibles, tienen algo de irreal debido a que la conciencia del riesgo reside en el futuro.  Estos 
riesgos son un producto adicional de la sobreabundancia y es necesario impedirlos, evitarlos o negarlos.  De esta 
manera, la lógica de apropiación de bienes es una lógica positiva, mientras que la lógica de eliminación de 
riesgos és una lógica negativa. [...] A América Latina ocupa claramente una posición sumamente desventajosa en 
la sociedade del riesgo. Aquí la pobreza existe, es visible, y paralelamente el riesgo resulta imperceptible, 
invisible.  Esta situación abre un nuevo desafío para los países latinoamericanos: romper no sólo con la lógica de 
distribuición de bienes sino también con la lógica de distribuición de riesgos. Sin embargo, para que esto sea 
posible, es necesario alcanzar la percepción del riesgo y es por eso que en este contexto el conocimiento adquiere 
un novo significado político.” (GUTIÉRREZ, lleana. América Latina ante la Sociedad del Riesgo. CEA-
Universidad de Buenos Aires. Cátedra CTS+I Argentina-Uruguay: Primer Seminario OEI-UBA. Biblioteca 
Digital de la Organización dos Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Sala de 
Lectura CTS+I(Ciencia, tecnologia, sociedad, e innovación). Disponível em <http://campus-
oei.org/salactsi/gutierrez.htm>.  Acesso em: 04 set. 2002. 
 
10 Beck alerta, inclusive, para o risco de uma nova “recolonização ecológica” dos países geradores ou produtores 
de riscos em relação aos meros “suportadores” de riscos: “Como diría un cínico, gracias a su pobreza estos países 
pueden llegar a convertirse <<voluntariamente>> en depósitos baratos, provisionales o definitivos, de los 
residuos nucleares tóxicos que generan los <<países productores de basura>> altamente industrializados.  Mas 
allá de eso, las barreras comerciales de los países industrializados, endurecidas ahora por razones ecológicas, son 
murallas que los condenan a miseria.” (BECK, Ulrich. La irresponsabilidad organizada. Tradução para o 
espanhol: Elisa Renau. Disponível em <http://inicia.es/de/cgarciam/Beck01.htm>. Acesso em: 04 set. 2002.).  
Sobre o consentimento como requisito para a condição de Estado depositário, confira-se o comentário feito à 
Convenção da Basiléia na nota 4. 
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todos os malefícios gerados pela produção, ou seja, as situações de risco produzidas pelo 

próprio avanço científico-tecnológico, já que a preocupação sempre foi voltada para o controle 

dos aspectos “quantificáveis e visíveis” dos riscos industriais.  Os aspectos “não-quantificáveis 

e não visíveis” dos riscos, por muito tempo, não foram reconhecidos ou eram tratados como 

não existentes pelos cientistas durante suas pesquisas e experimentos, bem como pelas 

empresas durante o processo ou atividade produtiva.11 

 

“O problema vem do fato de que as instituições da sociedade industrial não foram 

pensadas para tratar da produção e da distribuição dos ‘males’, isto é, dos riscos e acasos 

ligados à produção industrial”.12  Para contornar o referido problema - a incerteza e a 

insegurança abertas pelo avanço descontrolado da tecnologia - as próprias instituições 

utilizam-se de instrumentos de controle social, principalmente os meios de comunicação de 

massa e o próprio direito como mecanismos de segurança, ainda que de caráter puramente 

técnico, proporcionando à coletividade uma sensação de “normalidade” artificial. 

 

São as “mentiras institucionalizadas” a que alude Beck, criadas pelo poder público 

e ratificadas pela imprensa e pelo direito que surgem no momento em que não se leva ao 

conhecimento da sociedade informações relevantes sobre acidentes com graves repercussões 

ambientais em nível local, regional ou global,13 por exemplo, ou simplesmente quando se 

mascaram os reais efeitos e os eventuais danos resultantes da mera exposição às referidas 

situações de risco ou, ainda, quando pretendem atenuar os sentimentos de insegurança, 
                                                 
11 Em se tratando de riscos industriais de caráter ambiental, existe a resistência da inclusão do valor ambiental no 
processo produtivo, inclusive tendo como conseqüência desta inclusão a diminuição do PIB.  No conceito de 
“desenvolvimento sustentável” incluem-se a produção e o consumo sustentável como elementos necessários à 
conciliação entre o desenvolvimento, a preservação do meio ambiente e a melhoria da qualidade de vida. 
(DERANI, Cristiane. Direito Ambiental Econômico. São Paulo: Editora Max Limonad, 1997, p. 107) 
 
12 A ciência é causa dos principais problemas da sociedade industrial.  Entrevista concedida por Ulrich Beck - 
Sociólogo da Universidade de Munique, Alemanha - a Antoine Reverchon, do “Le Monde”.  Folha de São Paulo, 
São Paulo, 20 de novembro de 2001, Caderno Ciência, p. A-12. 
 
13 O princípio do acesso à informação pode ser claramente identificado na lição do Professor João Maurício 
Adeodato como um antídoto às mentiras institucionalizadas e à ocultação de informações relevantes no que se 
refere ao tratamento dos problemas ambientais: “O mais importante, contudo, é a discussão pública do assunto. 
Não se deve admitir que as decisões cheguem prontas e acabadas, buscando apenas uma pretensa legitimação e 
uma falsa divisão de responsabilidades. Se como argumentam alguns dos que defendem as explosões 
experimentais, a reação dos grupos contrários à energia nuclear tem por base a ignorância sobre o assunto, 
certamente o erro está na sonegação de informações que tem caracterizado a política nuclear brasileira há muitas 
décadas.” (ADEODATO, João Maurício. Ética, subdesenvolvimento e utilização de energia nuclear.  In Ética e 
retórica: para uma teoria da dogmática jurídica. São Paulo: Editora Saraiva, 2002, p. 159-160). 
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incerteza e impunidade generalizadas no meio social com a elaboração de uma infinidade de 

leis ou atos normativos mais rigorosos na ordem jurídica interna e internacional.14 

 

A dificuldade em estabelecer de forma efetiva o controle, a regulação e a 

responsabilização pelas situações de riscos e pelos danos delas decorrentes, acaba por dar 

origem ao fenômeno que Ulrich Beck denominou de “irresponsabilidade organizada”: 

 
A globalização dos riscos ilumina a imensa dificuldade que o Estado tem de 
prever, organizar e controlar o risco num mundo de redes mundiais 
interativas e de fenômenos híbridos, sobretudo quando ninguém se 
responsabiliza pelos resultados. Os tomadores de decisão política afirmam 
que não são responsáveis: no máximo, eles “regulam o desenvolvimento”. Os 
especialistas científicos dizem que criam novas oportunidades tecnológicas, 
mas não decidem sobre a maneira como são utilizadas.  Os empresários 
explicam que estão apenas atendendo a demanda do consumidor.  É o que eu 
chamo de irresponsabilidade organizada.  A sociedade virou um imenso 
laboratório onde ninguém se responsabiliza pelo resultado das experiências.15 

                                                 
14 Utilizando novamente como exemplo o acidente nuclear de Chernobyl, a ordem cronológica dos fatos permite 
compreender a “invisibilidade” do risco e o fenômeno da irresponsabilidade organizada já referidos: no dia 
25/04/86, teve início o teste de segurança do sistema de refrigeração de um dos reatores da usina nuclear, que 
resultaria na explosão, incêndio e fusão do reator no dia 26/04/86; em 27/04/86 foram detectados níveis anormais 
de substâncias radioativas na Suécia, Finlândia, Noruega e Dinamarca, que apontavam para a ocorrência de um 
grave acidente nuclear na região da União Soviética; Moscou negou por dois dias qualquer anormalidade e 
apenas em 28/04/86 assumiu o acidente nuclear na República da Ucrânia.  No dia 30/04/86, o jornal do Partido 
Comunista tocou no assunto. Para dar uma idéia de “normalidade” perante a população e a sociedade 
internacional, as comemorações de 1º de maio transcorreram normalmente.  No dia 03/05/86, a nuvem 
radioativa atingia o Japão e no dia 05/05/86, alcançava os Estados Unidos e o Canadá.  Apenas em 14/05/86, 18 
dias após o acidente, o então Presidente da União Soviética Mikahil Gorbachev falou sobre o acidente.  
Disponível em: <http://www.energiaatomica.hpg.ig.com.br/chernobyl/>.  Acesso em: 04 set. 2002.  Vale lembrar, 
ainda, que em razão de tais fatos foram celebradas em setembro do mesmo ano a Convenção sobre a Pronta 
Notificação de Acidente Nuclear em Viena com a finalidade de obrigar os Estados a fornecer informação 
relevante sobre acidentes nucleares logo que possível de maneira a minimizar conseqüências radiológicas 
transfronteiriças e a Convenção de Assistência no Caso de Acidente Nuclear ou Emergência Radiológica para 
minimizar suas conseqüências e para proteger a vida, a propriedade e o meio ambiente dos efeitos de emissões 
radiológicas. Ambas as convenções possuem natureza multilateral e abrangência global, com vigência no Brasil a 
partir de 1991. Disponível em: <http:// www.mma.gov.br/port/gab/asin/inter02.html> e 
<http://www.mma.gov.br/port/gab/asin/inter17.html>.  Acesso em: 04 set. 2002. 
 
15 A ciência é causa dos principais problemas da sociedade industrial.  Entrevista concedida por Ulrich Beck - 
Sociólogo da Universidade de Munique, Alemanha - a Antoine Reverchon, do “Le Monde”, publicada pela Folha 
de São Paulo em 20/11/2001 no Caderno Ciência, p. A-12.  O jusinternacionalista Guido Soares, em suas 
crônicas de desastres e litígios internacionais, faz observações importantes sobre a existência de lacunas no 
Direito Internacional no tocante à questão da responsabilidade dos Estados nos casos de acidentes nucleares, 
inclusive no caso de Chernobyl:  “Interessa observar a abundância da literatura jurídica dedicada ao estudo da 
situação pós-Chernobyl, porém não no campo da responsabilidade, mesmo porque o caso não teve maiores 
desdobramentos no que concerne a indenizações por danos sofridos, seja na então URSS, seja nos países 
atingidos, que tivessem merecido uma atenção da doutrina”.  Vale lembrar que a URSS não era parte da 
convenção celebrada em Viena em 21/05/63, sob a égide da AIEA, que regulava a responsabilidade dos Estados 
por acidentes nucleares com efeitos transfronteiriços.  Lembra, ainda, o autor que ambas as Convenções da AIEA, 
celebradas após o acidente(referidas na nota anterior), não tocaram no tema da responsabilidade dos Estados, 
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São quatro, portanto, os problemas fundamentais da Sociedade de Risco: 

 
1) danos impossíveis de quantificar, globais e irreparáveis e, 
conseqüentemente, a possibilidade de uma compensação monetária fica 
descartada; 
2) A impossibilidade de se estabelecer por antecipação algum tipo de 
controle frente às possíveis conseqüências; 
3) A ausência de determinação espaço-temporal de uma situação de risco ou 
de uma catástrofe ambiental produz uma espécie de “normalidade”(artificial), 
rejeitando qualquer quantificação ou cálculo em torno do grau de 
periculosidade; 
4) Os riscos contemporâneos não podem ser atribuídos a ninguém em 
particular.  O reconhecimento e a atribuição de culpabilidade exigem em 
nossa cultura, a partir de uma perspectiva científica e jurídica, a existência de 
um princípio causal, de uma origem.  Tais princípios, evidentes e eticamente 
necessários nos ambientes científicos e jurídicos, têm, no entanto, efeitos 
extremamente problemáticos e paradoxais.16 

 

As dificuldades postas pelo modelo social ora apresentado podem ser ainda 

sintetizadas e analisadas, de acordo com o objetivo do nosso trabalho, sob um tríplice aspecto: 

gestão, regulação e responsabilização pelas situações de risco e de suas conseqüências 

nocivas a partir do exercício de atividades humanas relacionadas com a utilização de recursos 

ambientais. 

 

Discutir sobre o ambiente está longe, portanto, de ser uma questão secundária se 

comparada à distribuição da riqueza e do conhecimento, simplesmente porque faz parte destas 

questões, considerando o problema da distribuição do risco ecológico/ambiental como uma 

das faces do avanço e da distribuição não-eqüitativa da tecnologia.  Não há que se falar em 

substituição ou inversão de prioridades, mas no acréscimo de um dado importante que servirá 

para melhor compreender um problema global há muito existente que, em última análise, está 

relacionado à subsistência e à existência de todas as formas de vida na Terra. 

 

As implicações mútuas entre os três aspectos já referidos no parágrafo anterior: 

gestão, regulação e responsabilização, tão relevantes para a implementação do direito 
                                                                                                                                                         
assunto que naquele momento histórico não tinha um campo propício para ter suas negociações interestaduais 
entabuladas, em particular com um país que foi ao mesmo tempo autor e vítima de um acidente de proporções 
catastróficas. (SOARES, Guido Fernando Silva. Direito internacional do meio ambiente: emergência, obrigações 
e responsabilidades. São Paulo: Editora Atlas, 2001, p. 703-709) 
 
16 BECK, Ulrich. La irresponsabilidad organizada. Tradução para o espanhol: Elisa Renau.  Disponível em 
<http://inicia.es/de/cgarciam/Beck01.htm>.  Acesso em: 04 set. 2002.  Tradução nossa. 
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ambiental, devem ser compreendidas dentro de uma mudança de percepção, necessária à 

formação do paradigma ambiental que será objeto de análise no próximo item. 

 

 

2.2. O direito sob um novo paradigma. 
 

Ao contrário do que se extrai do senso comum, o paradigma ambiental não se 

apresenta como obviedade ou simples decorrência da evolução do pensamento ou do 

movimento ambientalista.  O que se verifica, com um pouco de informação e senso crítico, é 

que embora se tenha avançado no tratamento dos problemas ambientais, ainda há muito a ser 

conquistado pelo direito ambiental, considerando a preocupação crescente da sociedade 

internacional, nem sempre correspondida com a mesma intensidade pelos Estados no plano 

interno,17 acerca das questões ecológicas e da sua repercussão nas demais áreas do 

conhecimento. 

 

A problemática ambiental não é recente, mas a mudança de mentalidade ou 

percepção18 sobre esta questão o é.  Tal mudança consiste basicamente em considerar a face 

global(e não apenas setorial) do ambiente como cenário das alterações produzidas pelo 

homem.  A mudança no tratamento das questões ambientais apresenta-se, portanto, como uma 

                                                 
17 Nesta oportunidade, cabe a referência acerca dos problemas na implementação das diretrizes e dos 
instrumentos criados a partir da “RIO-92”, Conferência Internacional sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, 
realizada no Rio de Janeiro em junho de 1992.  A dificuldade reside na harmonização entre os instrumentos 
internos e internacionais e a respectiva execução das políticas públicas ambientais em todos os níveis de governo.  
A Agenda 21, a “cartilha do desenvolvimento sustentável”, volta à discussão dez anos após a sua criação na 
Conferência RIO+10 em Johannesburgo, com resultados não muito satisfatórios em termos de implementação 
das agendas 21 locais.  Segundo informação do Ministério do Meio Ambiente, o Estado de Pernambuco é a 
primeira unidade da Federação a consolidar a Agenda 21 Estadual, que foi lançada apenas no dia 06 de agosto 
de 2002, contendo planos estratégicos em seis temas centrais: cidades sustentáveis, gestão dos recursos naturais, 
combate à desertificação e convivência com a seca, redução das desigualdades sociais, infra-estrutura e 
economia sustentável.  Até agosto de 2002, existiam no Brasil 204 experiências de agendas locais municipais em 
andamento.  Disponível em: <http://www.mma.gov.br/>.  Acesso em: 01 jun. 2003. 
 
18 Alguns doutrinadores apontam para uma “mudança de civilização” incluindo neste conceito a preservação do 
ambiente como condição de civilidade.  (PIMENTA, Carlos. Enquadramento geral da problemática do ambiente.  
In: AMARAL, Diogo Freitas do (Organizador).  Direito do Ambiente. Oeiras: Instituto Nacional de 
Administração, 1994, p. 21).  No mesmo sentido, Enrique Leff entende que “a degradação ambiental se manifesta 
como sintoma de uma crise de civilização, marcada pelo modelo de modernidade regido pelo predomínio do 
desenvolvimento da razão tecnológica sobre a organização da natureza”. (LEFF, Enrique. Saber Ambiental: 
sustentabilidade, racionalidade, complexidade, poder. Tradução de Lúcia Mathilde Endlich Orth.  Petrópolis, Rio 
de Janeiro: Editora Vozes, 2001, p. 17). 
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reação à fórmula de pensar e agir predominante cujo resultado tem sido a degradação 

descontrolada do ambiente, pela utilização predatória dos seus recursos, tendo como 

conseqüência uma perda progressiva na qualidade de vida.19 

 

As repercussões negativas da interferência humana sobre o ambiente tornaram-se 

cada vez mais freqüentes e, neste sentido, a preocupação com as questões ambientais deixa de 

ser localizada e passa a ser global,20 visto que os riscos e danos produzidos pelas atividades 

humanas não encontram barreiras ou fronteiras nos territórios dos Estados.  Além disso, 

lembra Enrique Leff: 

 
A escassez, alicerce da teoria e prática econômica, converteu-se numa 
escassez global que já não se resolve mediante o progresso técnico, pela 
substituição de recursos escassos por outros mais abundantes ou pelo 
aproveitamento de espaços não saturados para o depósito dos rejeitos gerados 
pelo crescimento desenfreado da produção.21 

 

A partir do reconhecimento da fragilidade sistêmica do ambiente pode-se pensar 

na formação do que chamamos de “paradigma ambiental”, que servirá como diretriz para a 

Ordem Jurídica e para o Estado de Direito.  Não se pretende, no entanto, com este trabalho, 

analisar a superação das “tradicionais dicotomias” que, em geral, têm-se repetido nos manuais 

de direito ambiental para demonstrar a formação de uma “consciência ecológica” e a tentativa 

de superação da crise ambiental global da atualidade, tais como: antropocentrismo versus 

biocentrismo, economia versus ecologia e, por fim, crescimento econômico versus 

desenvolvimento sustentável. 

 
                                                 
19 “A inserção de tal expressão no direito ambiental brasileiro acaba por denunciar a busca por um aspecto 
qualitativo, depois das decepções resultantes da adoção de um sentido unicamente quantitativo para designar 
qualidade de vida, traduzida que era apenas por conquistas materiais.  O alargamento do sentido da expressão 
qualidade de vida, além de acrescentar esta necessária perspectiva de bem-estar relativo à saúde física e psíquica, 
referindo-se inclusive ao direito do homem fruir de um ar puro e de uma bela paisagem, vinca o fato de que o 
meio ambiente não diz respeito à natureza isolada, estática, porém integrada à vida do homem social nos aspectos 
relacionados à produção, ao trabalho como também no concernente ao seu lazer.” (DERANI, Cristiane.  Direito 
Ambiental Econômico.  São Paulo: Editora Max Limonad, 1997, p. 77) 
 
20 “Pensar globalmente, atuar localmente”.  Esta expressão, empregada por Ramon Martín Mateo quando da 
análise dos “megaprincípios” do direito ambiental dentre os quais “a globalidade”, traduz exatamente a idéia da 
perspectiva sistêmica que orienta a preocupação com o ambiente, inclusive pela ciência jurídica. (MATEO, 
Ramón Martín.  Manual de Derecho Ambiental.  Madrid: segunda edición, 1998, p. 47). 
 
21 LEFF, Enrique.  Saber Ambiental: sustentabilidade, racionalidade, complexidade, poder.  Tradução para o 
português de Lúcia Mathilde Endlich Orth.  Petrópolis, Rio de Janeiro: Editora Vozes, 2001, p. 16. 
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No nosso entender, o indivíduo deve ser objeto de preocupação do direito 

ambiental,22 enquanto maior beneficiário e predador dos recursos e bens ambientais que é, na 

mesma proporção em que a natureza(entendida na concepção mais ampla de “ambiente” ou de 

“recursos ambientais”) também merece uma proteção especial, não apenas enquanto objeto da 

exploração humana(irracional), mas como valor ou bem jurídico autônomo. O 

desenvolvimento sustentável(incluídos neste conceito a produção, o consumo e o manejo 

sustentáveis dos recursos ambientais) e a qualidade de vida positiva apresentar-se-iam como o 

ponto de equilíbrio da relação indivíduo-ambiente. 

 

Mais uma vez, recorre-se ao ensinamento de Cristiane Derani que, em sua análise 

econômica do ambiente, traz alguns significados do que chamamos de “valor ambiental”, 

necessários à compreensão da idéia de um “Estado de Direito Ambiental”: 

 
a) valor de uso: o valor de um recurso natural para gerar benefícios presentes 
e futuros; 
b) valor do afastamento de risco: os usuários em potencial não estão certos de 
que irão alguma vez utilizar determinado recurso natural, porém não querem 
perder a oportunidade de usar(ou fruir) no futuro daquele mesmo bem que 
pode vir a esgotar-se; 
c) valor de quase opção: usuários potenciais têm interesse em utilizar um 
determinado bem ambiental, mas estão dispostos a abandonar um 
desenvolvimento irreversível, a fim de preservar opções futuras ligadas a este 
bem ambiental; 
d) valor moral ou existencial: não-usuários consideram de grande valor o fato 
que determinados bens ambientais escassos sejam mantidos intactos; 
e) valor de uso virtual: não-usuários querem manter certo bem 
ambiental(público) intacto, para que outros possam vir a usufruir dele; 
f) valor de herança: não-usuários adotam como sua responsabilidade moral 
(ou altruísmo) proteger e manter certo bem para as futuras gerações.23 

 

Todos estes significados de valor atribuídos ao ambiente convergem para o caráter 

“intergeracional” da proteção ambiental, base de sustentação para o paradigma ambiental já 

referido, com reflexo na elaboração das normas de direito ambiental.  Esse novo padrão de 

comportamento tem como fundamento, além do valor intrínseco da natureza, o 

                                                 
22 A Lei nº 6.938 de 31/08/81 que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente traz em seu art. 3o, inciso I, 
o conceito de meio ambiente: “o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e 
biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas.”  Apesar do conteúdo bastante amplo, o 
conceito legal de ambiente não abrange o ser humano, tendo em vista o mesmo já possuir tutela jurídica própria, 
o que não exclui, no entanto, o fato de que o ambiente possui o elemento humano. 
 
23 DERANI, Cristiane. Direito Ambiental Econômico. São Paulo: Editora Max Limonad, 1997, p. 137. 
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reconhecimento da titularidade do direito ao meio ambiente sadio e ecologicamente 

equilibrado às gerações futuras, ao qual corresponde o dever de proteger e preservar das 

gerações presentes, que já gozam deste direito. 

 

A eqüidade no acesso aos recursos ambientais às gerações presentes e futuras, 

objetivo que o moderno direito ambiental procura garantir, foi erigida à categoria de princípio 

no direito ambiental brasileiro, manifestando-se da seguinte forma, no dizer de Paulo Affonso 

Leme Machado: 

 
Uma ordem hierárquica no acesso aos bens ambientais observará a 
proximidade ou vizinhança dos usuários com relação aos bens.  Podemos 
dizer que a prioridade no uso dos bens deve percorrer uma escala que vai do 
local ao planetário, passando pela região, pelo país e pela comunidade de 
países.  A prioridade do uso dos bens ambientais não implica exclusividade 
de uso. Os usuários prováveis ou simplesmente os que desejam usar os bens e 
não os usam precisam provar suas necessidades atuais.  Os usuários só 
poderão usar os bens ambientais na proporção de suas necessidades 
presentes, e não futuras.  A eqüidade no acesso aos recursos ambientais deve 
ser enfocada não só com relação à localização espacial dos usuários atuais, 
como em relação aos usuários potenciais das gerações vindouras. Um 
posicionamento equânime não é fácil de ser encontrado, exigindo 
consideração de ordem ética, científica e econômica das gerações atuais e 
uma avaliação prospectiva das necessidades futuras, nem sempre possíveis de 
serem conhecidas e medidas no presente.24 

 

Esta transição de valores e padrões de comportamento que procuramos demonstrar 

não visa apenas à recomposição do equilíbrio das relações “homem-ambiente”, mas a 

transformação do próprio relacionamento dos homens entre si.  Impõe-se, portanto, a revisão 

do comportamento humano em face das questões ambientais, o que implica em mudanças 

profundas nas bases do ordenamento jurídico. É esta perspectiva transformadora que inspira a 

formação do direito ambiental como um conjunto de princípios, regras e realidades ou 

situações jurídicas complexas envolvendo os diversos ramos do direito.  Acerca do assunto, 

acrescenta Paulo Freire Vieira: 

 
A efetividade do Direito Ambiental dependerá daqui para frente não só da 
transformação das lógicas de funcionamento e dos instrumentos de controle 
geralmente utilizados pelo Estado, mas também – e fundamentalmente – de 
modificações drásticas de percepções, atitudes e comportamentos cotidianos 

                                                 
24 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 9a edição. São Paulo: Malheiros Editores, 
2001, p. 45. 
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de indivíduos e grupos sociais.  Nesse sentido, estamos desafiados a repensar 
a condição básica de exercício da cidadania plena no Estado de Direito 
Ambiental, expandindo assim o conceito “clássico” de cidadania e abrindo 
caminho a novos eixos de pesquisa orientada para a ação e a novas 
modalidades de organização social.25 

 

A construção de um Estado de Direito Ambiental26 exige, pois, a compreensão da 

crise ambiental como fenômeno de ordem global da maior gravidade e, a partir deste 

momento, orientar as ações e decisões dos distintos atores sociais no sentido da concretização 

das normas jurídicas ambientais, já que todos os indivíduos, a coletividade e o Estado são 

igualmente responsáveis e destinatários dos referidos comandos e princípios orientadores da 

ordem jurídica ambiental. 

 

 

2.3. As novas situações jurídicas.  Necessidade de uma tutela adequada. 
 

Sob a rubrica de “novas situações jurídicas” pretende-se tecer alguns comentários 

sobre um novo padrão de conflituosidade imposto pelo aumento da complexidade social, no 

qual o ambiente e as questões ambientais se acham inseridos.  Assim é que se faz necessário 

adentrar na seara dos direitos e interesses difusos, conceitos que promoveram uma profunda 

transformação na noção de “direitos subjetivos” e “direitos fundamentais”.  Pode-se afirmar 

que, além de acrescentar um novo conteúdo aos direitos subjetivos existentes,27 “o direito ao 

                                                 
25 LEITE, José Rubens Morato & AYALA, Patryck de Araújo.  Direito Ambiental na sociedade de risco.  Rio de 
Janeiro: Forense Universitária, 2002, páginas XVIII e XIX do prefácio. 
 
26 Sobre os elementos e princípios necessários à construção do Estado de Direito Ambiental, consultar José 
Rubens Morato Leite.  Dano ambiental: do individual ao coletivo, extrapatrimonial.  São Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais, 2000, p. 21-71.  Sobre as limitações do Estado e a multidimensionalidade da questão ambiental, 
leciona Cristiane Derani: “Tendo sob nossas vistas as limitações do Estado, é forçoso admitir que toda sua 
atuação para com a proteção dos recursos naturais não pode significar um ato isolado, dissociado de avaliações de 
ordem cultural, econômica e de avaliação técnica. Nem, muito menos, pode ficar o problema da internalização 
dos custos sociais restrito a decisões administrativas isoladas, sem um envolvimento dos diversos setores da 
sociedade.  Por isto, insisto na não fragmentação da análise do problema ecológico.  Tanto na atividade cotidiana 
como na interpretação do texto jurídico, a metodologia a ser adotada é aquela capaz de visualizar a gama das 
relações humanas envolvidas.  Uma vez inserida na sociedade, natureza deixa de ser algo em si, tornando-se 
indissociável do todo social.  Procurar-lhe um status normativo, ou econômico setorizado, trará efeitos 
imprevistos, dificilmente favoráveis.” (DERANI, Cristiane. Direito Ambiental Econômico. São Paulo: Editora 
Max Limonad, 1997, p. 111) 
 
27 Um exemplo evidente da inserção do conteúdo “ambiental” nos direitos subjetivos é o direito de propriedade, 
direito individual por excelência, mas que tem o seu exercício condicionado a sua função social. O ambiente 
salubre, ao ser recebido como novo valor pela Constituição Federal de 1988, conferiu nova roupagem a este 
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meio ambiente ecologicamente equilibrado” foi devidamente reconhecido como direito 

fundamental pela Constituição Federal de 1988 e, conseqüentemente, pela legislação 

infraconstitucional que trata desta matéria. 

 

É compreensível a dificuldade de assimilação do conceito de direito difuso, pois o 

próprio qualificativo “difuso” sugere uma indeterminação em relação aos sujeitos.  O que é 

inadmissível hoje em dia é o desprezo a essa nova realidade que, embora possua uma tutela 

jurídica específica, ainda carece de eficaz proteção, como entendemos no tocante às demandas 

ambientais.28  Com efeito, os direitos difusos apresentam titulares indeterminados e revelam-

se fluidos, móveis e indefinidos.  O bem jurídico é indivisível e não há relação jurídica-base 

com contornos definidos. 

 

Ante as características apresentadas, reafirma-se indispensável uma tutela eficiente 

dos direitos difusos em virtude da extensão das conseqüências advindas das violações desses 

direitos, especialmente no que diz respeito ao ambiente, que incorpora com perfeição o 

significado metaindividual do conceito, sendo um direito que ultrapassa a fronteira do 

individual, do coletivo e do próprio Estado, e que se projeta, inclusive, para o futuro: 

 
Nesse ponto, a relação estabelecida entre direito e ambiente se integra 
definitivamente, relacionando os interesses e direitos das futuras gerações no 
domínio dos estados de risco e evidenciando a necessidade de sua 
consideração nos processos de compreensão dos problemas ambientais para 
uma correta ordenação das decisões e respostas a serem oferecidas pelo 
Direito do Ambiente.29 

 

No primeiro item deste capítulo, colocou-se como um dos desafios da atualidade 

os riscos globais da crise ecológica.  Observou-se também que as situações de risco são 

provocadas pelo próprio homem quando do exercício de suas atividades, além das dificuldades 

técnico-científicas quanto à avaliação da amplitude destas situações de risco e no âmbito 

                                                                                                                                                         
direito.  A “função ambiental da propriedade” não é, portanto, uma simples limitação ao exercício do direito de 
propriedade, mas faz parte de sua essência. 
 
28 No caso brasileiro, o CDC é um exemplo dessa evolução.  A legislação ambiental, infelizmente, tem sofrido 
uma profunda crise de efetividade. 
 
29 LEITE, José Rubens Morato & AYALA, Patryck de Araújo.  Direito Ambiental na sociedade de risco.  Rio de 
Janeiro: Forense Universitária, 2002, p. 04. 
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jurídico, no tocante à responsabilização dos agentes provocadores das situações de risco, 

dando origem ao fenômeno denominado por Ulrich Beck de “irresponsabilidade organizada”. 

 

Partindo deste contexto, percebe-se que os fenômenos naturais, ou mais 

especificamente, as catástrofes naturais, perderam o caráter de neutralidade(fatalidade) que 

tinham no passado, a partir do momento em que se questiona a responsabilidade social pela 

prevenção inadequada dos riscos, que, por sua vez, poderão se converter em danos, na maior 

parte dos casos irreversíveis, comprometendo a qualidade de vida e, em última análise, a 

própria existência humana.  “Quando um perigo potencial se conceitua como risco se está 

afirmando que seres humanos de algum modo são responsáveis pela situação de exposição ou 

ameaça do ambiente”.30 

 

A “redistribuição entre as gerações presentes e futuras” prevista na Constituição 

Brasileira de 1988 apresenta a extensão da titularidade do direito ao meio ambiente e a 

conseqüente preocupação pela forma com que vem sendo exercido este direito cuja disciplina, 

dentre outras formas de controle, caberá às normas e aos princípios de direito ambiental: 

 
Os riscos originados de novas práticas desenvolvidas como a tecnologia 
atômica, a engenharia genética, etc., lançam uma perspectiva de 
irreversibilidade de efeitos negativos nunca antes previstos, capazes de 
alterar os elementos básicos de sobrevivência humana, como alimentos, ar e 
temperatura.  A imposição de novos modos de agir no presente, com vistas a 
obter vantagens para outrem, traduz uma perspectiva singular no direito que 
traz a dedução de um novo titular de direitos: as futuras gerações.  Esta nova 
relação está ligada a um objetivo bastante presente, a manutenção da 
organização social.31 

 

A sociedade de risco, como já foi demonstrado, é produto de um conjunto de ações 

e decisões humanas.  No que diz respeito às questões ambientais, “o que se discute não é se os 

perigos e os riscos a que se encontra exposto o ambiente de hoje são maiores que os do 

                                                 
30 LUJÁN, José Luis & LÓPEZ CEREZO, José Antonio.  La convivencia cotidiana com a incertidumbre. 
Biblioteca Digital de la Organización dos Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 
Sala de Lectura CTS+I(Ciencia, tecnologia, sociedad, e innovación). Disponível em: <http://campus-
oei.org/salactsi/cerezolujan.htm>.  Acesso em: 04 set. 2002. 
 
31 DERANI, Cristiane.  Direito Ambiental Econômico.  São Paulo: Editora Max Limonad, 1997, p. 267 e 269. 
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passado, mas se podem ser imputados a ações ou omissões humanas”.32  O problema da 

responsabilidade aparece, portanto, como uma das principais conseqüências da crise ambiental 

cujo alcance se projeta para o plano normativo e institucional. 

 

A manutenção do “equilíbrio ambiental” depende, principalmente, da prevenção 

dos riscos e de eventuais danos.  A existência de uma “segurança jurídica ambiental”, caso 

seja possível, dependerá da boa e regular aplicação das normas e dos princípios.  Uma correta 

compreensão do risco ambiental e de suas conseqüências deve conter, portanto, uma dimensão 

preventiva, fundamento e princípio maior da proteção jurídica do ambiente, e, por outro lado, 

fonte de dificuldades e debates sobre a efetividade dos mecanismos existentes para a correta 

aplicação deste princípio-base do direito ambiental. 

 

Sabe-se que o direito ambiental encontra os seus elementos nos vários ramos do 

direito, em virtude do seu caráter “transversal”, “interdisciplinar” ou “multidisciplinar”. É esta 

característica que se pretende explorar ao longo do presente trabalho, com a proposta de 

“atravessar” o direito penal e o direito administrativo, combinando os seus elementos, para 

identificar dificuldades e êxitos quanto à implementação e à efetividade do direito ambiental, a 

partir da aplicação das sanções penais e administrativas ambientais aos agentes infratores, 

pessoas físicas ou jurídicas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
32 O caráter interdisciplinar do direito ambiental, reconhecido pela unanimidade da doutrina, não se confunde 
com a sua autonomia em relação aos demais ramos do direito, ponto, inclusive, em que ainda há divergência 
doutrinária.  A interdisciplinariedade refere-se, ainda, às fontes não-formais que estão fora do universo jurídico, 
como, por exemplo: os movimentos populares e as descobertas científicas, bem como inúmeros outros ramos do 
conhecimento humano cujo conteúdo é imprescindível na elaboração das normas de proteção ambiental e na sua 
aplicação em juízo. 
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3. A RESPONSABILIDADE PELA PRÁTICA DE CONDUTAS LESIVAS 
AO AMBIENTE. 
 

3.1. O processo de constitucionalização do direito ao meio ambiente no Brasil e 
a contextualização normativa da lei nº 9.605/98.33 
 

Após a contextualização da crise ambiental sob uma perspectiva sociológica e 

global, faz-se necessário situá-la também sob o ângulo normativo, localizando-a no 

ordenamento jurídico brasileiro em nível constitucional e infraconstitucional, já que a nossa 

proposta é fazer um estudo sobre a Lei dos Crimes Ambientais, que conta com pouco mais de 

cinco anos de existência, e sobre as dificuldades na sua aplicação, o que, em última análise, 

demonstrará o grau de realização dos preceitos constitucionais referentes à matéria, 

principalmente no que diz respeito ao direito ambiental sancionador. 

 

É sabido que a tutela do ambiente no Brasil sofreu grandes transformações 

principalmente tomando por base a Constituição Federal de 1988, marco na evolução do 

direito ambiental pátrio.  No entanto, serão feitas breves referências a constituições que a 

antecederam, bem como ao acervo normativo existente em matéria ambiental anterior à 

própria CF/88, que contribuíram para a formação de uma nova visão do ambiente, mais 

abrangente e protecionista, assimilada pelo legislador constituinte e pelas normas 

infraconstitucionais que seguiram a orientação constitucional vigente, dentre elas, a Lei n° 

9.605/98. 

 

De uma forma geral, evidenciam-se três estágios normativos no tocante ao 

desenvolvimento do direito ambiental no Brasil, a saber: normas oriundas da adaptação da 

antiga legislação sanitária ou higienista, normas setoriais de proteção ambiental e, por fim, a 

tentativa de sistematização das normas relativas ao ambiente onde se procura inter-relacionar 

os elementos que compõem o ambiente e o mister de protegê-los, através de mecanismos 

preventivos e repressivos para coibir a sua degradação. 

 

                                                 
33 Neste tópico serão mencionados apenas alguns dos marcos normativos na evolução legislativa do direito 
ambiental brasileiro, simbolizando os “estágios normativos” explicitados. Como anexo da dissertação, segue 
uma listagem com os principais instrumentos normativos federais em matéria ambiental atualizada até junho de 
2003, que possuem relação direta ou indireta com o presente estudo. 
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No entanto, é importante salientar que cada autor tende a eleger “marcos 

normativos” que entende importantes com o fim de traçar um panorama do direito ambiental 

brasileiro de acordo com determinada perspectiva ou determinado tema.  Acerca do assunto, 

ensina José Afonso da Silva sobre a legislação tutelar do meio ambiente no Brasil: 

 
No Brasil a tutela jurídica do meio ambiente, como é natural, sofreu 
profunda transformação. Por muito tempo predominou a desproteção total, 
de sorte que norma alguma coibia a devastação das florestas, o esgotamento 
das terras, pela ameaça do desequilíbrio ecológico. A concepção privatista 
do direito de propriedade constituía forte barreira à atuação do Poder 
Público na proteção do meio ambiente, que necessariamente haveria e 
haverá de importar em limitar aquele direito e a iniciativa privada.34 

 

Assim sendo, afirma o mencionado autor35 que determinados dispositivos do 

Código Civil de 1916 (art. 554 a 591, com destaque para os artigos 554 e 584) podem ser 

considerados como as primeiras normas protetoras do ambiente genuinamente brasileiras, 

embora tivessem incidência restrita e, no nosso entendimento, tal incidência era apenas de 

forma reflexa, tendo em vista que em primeiro lugar se destinavam a proteger o direito do 

particular nos conflitos de vizinhança e, apenas por via transversa, o ambiente, no tocante à 

segurança e à saúde dos indivíduos que habitavam determinado espaço ou na medida em que 

eram afetados pelo mau uso da propriedade alheia. 

 

Por outro lado, por questões de metodologia e didática, os autores Paulo Affonso 

Leme Machado e Paulo de Bessa Antunes tratam esse mesmo tema de forma segmentada, 

individualizando a disciplina jurídica de cada atividade ou setor relacionado ao ambiente, dos 

bens ou elementos que compõem o ambiente, cada um com o seu complexo de leis e atos 

normativos específicos, além de analisar separadamente a presença de elementos e valores 

                                                 
34 SILVA, José Afonso da.  Direito Ambiental Constitucional.  3a edição. São Paulo: Malheiros Editores, 2000, 
p. 34-35. 
 
35 Édis Milaré também destaca a edição do Código Civil de 1916 como “o primeiro passo encetado pelo 
legislador brasileiro para a tutela jurídica do ambiente.”  Para uma visão geral e concisa sobre as origens do 
direito ambiental brasileiro, recomenda-se a leitura parcial do Título II - O ambiente na legislação brasileira - que 
trata desde a preocupação com os fundamentos da crise ambiental global até a evolução da legislação ambiental 
no Brasil.(MILARÉ, Edis. Direito do ambiente: doutrina, prática, jurisprudência, glossário. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2000, p. 73-82).  Os mencionados dispositivos do código civil referem-se ao direito de 
propriedade, mais especificamente na seção que trata dos direitos de vizinhança e do uso nocivo da propriedade 
imóvel. 
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ambientais e a respectiva proteção nas constituições brasileiras nos períodos imperial e 

republicano.36 

 

O que não se pode perder de vista é que a discussão sobre temas e problemas 

relacionados ao ambiente não é recente.  A novidade gira em torno do tratamento global dado 

a essas questões, que extrapolam os limites dos Estados, e que não só pode como deve 

interferir de forma salutar para a sua devida compreensão pelos poderes e agentes públicos, o 

que repercutirá no tratamento jurídico dado a tais questões no âmbito interno de cada Estado. 

 

Exemplificando ainda o caso brasileiro, Ann Helen Wainer37 demonstra no seu 

estudo sobre a evolução história do direito ambiental pátrio que durante o período colonial 

(com a presença dos colonizadores portugueses, a dominação espanhola e a conquista 

holandesa no Nordeste) já havia uma legislação ambiental abundante aplicável no território 

brasileiro, principalmente com o fim de garantir a exploração das riquezas naturais brasileiras 

e proteger a fonte de gêneros tropicais de grande valor econômico, a exemplo da madeira38 e 

dos gêneros alimentícios que supriam a metrópole.  A autora constata também alguns 

problemas que persistem até os dias atuais e que têm relação direta com o presente trabalho, 

sendo um dos principais a dificuldade na aplicação da legislação ambiental - abundante e 

ineficaz - sobretudo na área penal. 

                                                 
36 A metodologia ora descrita foi adotada nas seguintes obras dos referidos autores, respectivamente: Direito 
ambiental brasileiro, 8a edição, São Paulo: Malheiros Editores, 2000 e Direito ambiental, 4a edição, Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2000.  Por sua vez, Ann Helen Wainer entende que a evolução das leis ambientais no 
Brasil começa em Portugal, razão pela qual registra e destaca a existência de inúmeros dispositivos de conteúdo 
ambiental nas Ordenações do Reino de Portugal(Ordenações Afonsinas e Manuelinas) e Espanha(Ordenações 
Filipinas), na legislação holandesa e nos demais diplomas legais vigentes em território brasileiro no período que 
antecedeu à independência, identificando, inclusive, alguns pontos de contato com a legislação brasileira mais 
recente. 
 
37 WAINER, Ann Helen.  Legislação ambiental brasileira: evolução histórica do direito ambiental.  Revista de 
Direito Ambiental, São Paulo, n. 0, 1995, p. 158-169.  Para um estudo mais aprofundado sobre a evolução 
histórica do direito ambiental, recomendamos a leitura da obra da mesma autora - Legislação ambiental 
brasileira: subsídios para a história do direito ambiental publicada pela Editora Forense. A autora fez um 
levantamento histórico da legislação ambiental no Brasil, desde o período de vigência das ordenações, quando 
verifica que já havia uma real preocupação com a questão, ressaltando a cultura do pau-brasil, até 
modernamente, com a Lei nº 7.347/85, que cuida da ação civil pública por danos ao meio ambiente, trazendo 
valiosos subsídios para a história do direito ambiental. 
 
38 A título de referência histórico-legislativa, lembramos que alguns autores consideram o “Regimento sobre o 
pau-brasil” editado em 12 de dezembro de 1605 a primeira norma ambiental brasileira e a primeira lei 
protecionista florestal vigente no Brasil. 



 

 

32
 

 

Dentro da perspectiva que adotamos na escolha do tema do presente trabalho, os 

marcos normativos que consideramos fundamentais para se chegar ao reconhecimento do 

ambiente como direito, bem como à edição da Lei nº 9.605 de 12 de fevereiro de 1998, 

objetivo específico da nossa análise, são os seguintes: a Constituição Federal de 1934,39 a 

Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano realizada em 

Estocolmo(Suécia) em junho de 1972, a Lei nº 6.938 de 31 de agosto de 1981(Lei da Política 

Nacional do Meio Ambiente – PNMA), a Constituição Federal de 1988 e, por fim, a 

Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento(RIO 92) realizada 

no Rio de Janeiro de 03 a 14 de junho de 1992. 

 

A referência aos instrumentos internacionais citados acima se deve ao fato de que 

a evolução da legislação ambiental no Brasil se deu “de fora para dentro”, como reflexo da 

interferência da ordem jurídica internacional sobre a ordem jurídica interna, com a introdução 

de vários mecanismos de proteção jurídica do ambiente no ordenamento jurídico brasileiro a 

partir da preocupação crescente da sociedade internacional sobre as questões ambientais e a 

pressão sobre os Estados para a adaptação da legislação interna aos instrumentos 

internacionais de proteção ambiental elaborados durante as conferências que elegemos como 

“marcos normativos” no parágrafo anterior. 

 

A Constituição Federal de 1934, incluídos os trabalhos da Assembléia Nacional 

Constituinte da época, é tida como a pioneira em contribuir para a edição de normas 

direcionadas à proteção de bens ambientais e de atividades relacionadas com o ambiente, 

considerando que a previsão do art. 5o, XIX, j (competência legislativa da União sobre bens 

de domínio federal, riquezas do subsolo, mineração, metalurgia, água, energia hidrelétrica, 

                                                 
39 Vladimir Passos de Freitas ressalta que foi nos anos sessenta que surgiram os novos e importantes textos legais 
com conotação de amparo à qualidade do ambiente, fazendo referência às alterações dos já citados “códigos 
setoriais”, à exceção do Código de Águas que continuou vigente, sem alterações nessa época. (FREITAS, 
Vladimir Passos de.  A constituição federal e a efetividade das normas ambientais.  São Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais, 2000, p. 19).  A nossa posição, contudo, diverge deste primeiro autor, acompanhando o 
ensinamento de José Afonso da Silva de que “a tutela jurídica do meio ambiente aparecia circunstancialmente 
nesses diplomas legais. Só recentemente se tomou consciência da gravidade da degenerescência do meio 
ambiente natural, cuja proteção passou a reclamar uma política deliberada, mediante normas diretamente 
destinadas a prevenir, controlar e recompor sua qualidade.” (SILVA, José Afonso da.  Direito Ambiental 
Constitucional.  3a edição.  São Paulo: Malheiros Editores, 2000, p. 36). 
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florestas, caça e pesca e sua exploração) teria possibilitado a edição de diplomas específicos 

de proteção, conhecidos como “códigos setoriais”,40 quais sejam: 

 
Código Florestal - Decreto nº 23.793/34, substituído pela Lei n 4.771/65; 
Código de Águas - Decreto nº 24.643/34; 
Código de Caça (Lei de Proteção à Fauna) - Lei nº 5.197/67; 
Código de Pesca - Decreto-Lei nº 794/38, substituído pelo Decreto-Lei nº 
221/67; 
Código de Minas - Decreto-Lei nº 1.985/40, alterado pelo Decreto-Lei nº 
227/67. 

 

A Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano realizada em 

Estocolmo (Suécia) em 1972,41 considerada como um dos marcos do direito internacional do 

ambiente, surge como reflexo das exigências da opinião pública internacional, resultado de 

um processo de conscientização ambiental iniciado nos anos sessenta com a intensificação das 

relações diplomáticas multilaterais entre os Estados acerca de temas tópicos da proteção do 

ambiente mundial.  No entanto, era do conhecimento de todos a divergência de interesses 

entre os países desenvolvidos e os países “em desenvolvimento” (cujo grupo o Brasil integra) 
                                                 
40 Alguns destes códigos encontram-se revogados, total ou parcialmente, pela Lei nº 9.605/98, como será 
analisado no próximo item deste capítulo.  É importante salientar também que a referência à Constituição 
Federal de 1934 não invalida o tratamento dado à matéria pelas constituições anteriores, de forma 
implícita(reflexa) e bastante tímida, com pequena repercussão sobre a produção legislativa infraconstitucional, 
quando comparadas à Constituição Federal de 1934 e as que lhe sucederam, principalmente com a Constituição 
Federal de 1988. 
 
41 Vladimir Passos de Freitas resume a importância da referida conferência da seguinte forma: “A Conferência 
de Estocolmo, em 1972, foi o grande divisor de águas. Passaram as nações a compreender que nenhum esforço, 
isoladamente, seria capaz de solucionar os problemas ambientais do Planeta.” (FREITAS, Vladimir Passos de.  A 
constituição federal e a efetividade das normas ambientais.  São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2000, p. 
41).  Entendemos que tal perspectiva deve ser compreendida sob dois ângulos: o internacional, com a 
necessidade de cooperação entre os Estados, e o interno, entre os entes da federação, no caso do Brasil.  Fábio 
Feldmann trata a relevância da Conferência de Estocolmo de uma forma mais crítica: “Essa conferência chamou 
a atenção das nações para o fato de que a ação humana estava causando séria degradação da natureza e criando 
severos riscos para o bem estar e para a própria sobrevivência da humanidade.  Foi marcada por uma visão 
antropocêntrica de mundo, em que o homem era tido como o centro de toda a atividade realizada no planeta, 
desconsiderando o fato de a espécie humana ser parte da grande cadeia ecológica que rege a vida na Terra.”  
Acerca do confronto entre os países desenvolvidos e em desenvolvimento, prossegue o autor: “Os países 
desenvolvidos estavam preocupados com os efeitos da devastação ambiental sobre a Terra, propondo um 
programa internacional voltado para a conservação dos recursos naturais e genéticos do planeta, pregando que 
medidas preventivas teriam de ser encontradas imediatamente, para que se evitasse um grande desastre.  Por 
outro lado,  os países em desenvolvimento argumentavam que se encontravam assolados pela miséria, com 
graves problemas de moradia, saneamento básico, atacados por doenças infecciosas e que necessitavam 
desenvolver-se economicamente, e rapidamente.  Questionavam a legitimidade das recomendações dos países 
ricos que já haviam atingido o poderio industrial com o uso predatório de recursos naturais e que queiram impor 
a eles complexas exigências de controle ambiental, que poderiam encarecer e retardar a industrialização dos 
países em desenvolvimento.” (FELDMANN, Fábio(Coord. Geral). Tratados e organizações internacionais em 
matéria de meio ambiente.  2a edição.  Série Entendendo o meio ambiente, volume I.  São Paulo: SMA, 1997, p. 
14-15) 
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durante a citada conferência.  O Professor Guido Soares demonstra claramente as causas do 

embate entre ambos os grupos: 

 
Já nas reuniões preparatórias à Conferência de Estocolmo, ficaria evidente a 
oposição entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento: aqueles 
propugnavam por uma reunião em que se desse ênfase aos aspectos 
relativos à poluição da água, do solo e da atmosfera, derivada da 
industrialização(devendo, portanto, os países em desenvolvimento fornecer 
os instrumentos adicionais de prevenção aos desequilíbrios ambientais, em 
âmbito mundial, causados, nos séculos anteriores, por um desenvolvimento 
industrial caótico na Europa Ocidental, nos EUA e Japão); os países em 
desenvolvimento, por outro lado, opuseram-se a que as eventuais políticas 
preservacionistas adotadas pudessem servir de instrumentos de referência 
nos assuntos domésticos, além de não ter-se em mira que as mesmas 
acabariam por acarretar um arrefecimento das políticas internas de 
desenvolvimento industrial daqueles Estados, além de sua total falta de 
sensibilidade em relação aos custos envolvidos na adoção de medidas 
conservacionistas em termos mundiais.42 

 

Em resposta às críticas e às pressões da sociedade internacional contra a política de 

governo brasileira, que não levava em consideração a proteção do ambiente no projeto de 

desenvolvimento nacional, foi criada a Secretaria Especial do Meio Ambiente (SEMA),43 

culminando, mais adiante, com a edição da Lei nº 6.938 de 31 de agosto de 1981 que 

estabeleceu a Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA) e criou o Sistema Nacional do 

Meio Ambiente (SISNAMA), responsável pela execução, dando início ao tão esperado 

processo de sistematização e do tratamento global das questões ambientais pelo direito 

brasileiro. Ainda hoje a Lei nº 6.938/81 tem um papel importantíssimo no processo evolutivo 

do direito ambiental brasileiro, com a busca contínua da implementação integral da PNMA, 

que serve de orientação a todos os entes federativos, ao Distrito Federal e Territórios. 
                                                 
42 O autor evidencia ainda mais as divergências dos países industrializados e em desenvolvimento com uma 
síntese do Relatório do Brasil para a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, 
elaborado em 1991: “Para os primeiros, o desenvolvimento seria a causa dos problemas ambientais. Para os 
últimos, seria o veículo de correção dos desequilíbrios ambientais e sociais. A melhoria de qualidade ambiental 
dos países em desenvolvimento dependeria da obtenção de melhores condições de saúde, educação, nutrição e 
habitação, apenas alcançáveis através do desenvolvimento econômico. As considerações ambientais deveriam, 
portanto, ser incorporadas ao processo de desenvolvimento integral.” (SOARES, Guido Fernando Silva. Direito 
internacional do meio ambiente: emergência, obrigações e responsabilidades.  São Paulo: Editora Atlas, 2001, 
p. 53-54) 
 
43 A SEMA, criada pelo Decreto nº 73.030 de 30 de outubro de 1973, era um órgão subordinado ao Ministério do 
Interior.  Após sucessivas transformações, resultou no atual Ministério do Meio Ambiente, que, por sua vez, já 
possuiu diversas denominações anteriores: Ministério do Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, Secretaria 
do Meio Ambiente da Presidência da República (SEMAM/PR) como órgão de assistência direta e imediata ao 
Presidente da República, Ministério do Meio Ambiente e da Amazônia Legal, Ministério do Meio Ambiente, dos 
Recursos Hídricos e da Amazônia Legal. 
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Com a referida lei, foram introduzidos os conceitos jurídicos de meio ambiente, 

degradação ambiental, poluição, poluidor e houve também a especificação dos recursos 

ambientais. Tais conceitos, impregnados de termos de técnicos de outras ciências, às vezes se 

apresentam pouco claros para os juristas, resultado da natureza multidisciplinar do direito 

ambiental. 

 

Percebe-se, ainda, a preocupação em compatibilizar o desenvolvimento 

econômico-social com a qualidade ambiental e o equilíbrio ecológico através de mecanismos 

de prevenção e controle ambiental44 sobre as atividades relacionadas com o ambiente. A 

presença de dispositivos de natureza civil (com a consagração da responsabilidade objetiva), 

penal e administrativa neste mesmo diploma, inclusive com a imposição de penalidades, 

demonstra a tentativa de sistematização a que nos referimos em linhas anteriores, já que a 

disciplina jurídica do ambiente se apresentava apenas de maneira esparsa, num emaranhado 

de dispositivos legais. 

 

Neste sentido, a Constituição Federal de 1988 também representa um marco 

importante no desenvolvimento do direito ambiental brasileiro, reconhecendo o “direito ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado” como direito humano fundamental e reforçando a 

necessidade da sistematização da legislação ambiental como elemento viabilizador para a sua 

efetiva proteção. 

 
Aos direitos e deveres individuais e coletivos elencados no art. 5o da CF/88, 

acrescentou o legislador constituinte, no caput do art. 225, um novo direito fundamental da 

pessoa humana, como extensão do direito à vida.  Eis o expresso reconhecimento do meio 

ambiente como “direito de todos”.  A esse “direito humano” corresponde o “dever humano” 

de preservar o equilíbrio ecológico do meio ambiente, como garantia de sobrevivência e 

perpetuação da espécie humana.  Em última análise, o direito a todos assegurado a que se 

                                                 
44 “A Lei nº 6.938/81(art. 14, parágrafo 1o), que definiu a Política Nacional do Meio Ambiente, foi a primeira a 
permitir a defesa judicial de um interesse difuso através do Ministério Público. No entanto, como aquela lei não 
trazia os mecanismos processuais adequados, foi a Lei nº 7.347/85 a responsável pela introdução da defesa 
judicial dos interesses difusos e coletivos no Brasil. Esta lei foi significativamente complementada pela 
disposição do Código de Defesa do Consumidor(Lei nº 8.078/91).” (SALLES, Carlos Alberto de.  Execução 
judicial em matéria ambiental.  São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1998, p. 55).  Com a edição da Lei nº 
7.347/85, a ação civil pública, ao lado da ação popular (criada pela Lei nº 4.717/65), passou a compor o rol dos 
instrumentos processuais de defesa do ambiente, além de alcançar outros interesses difusos e coletivos. 
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refere o dispositivo em comento é “à qualidade satisfatória do ambiente” e “à qualidade de 

vida dos indivíduos que o compõem”, necessárias ao equilíbrio da relação indivíduo-natureza. 

 

O capítulo dedicado ao Meio Ambiente na Constituição Federal de 1988, o art. 

225 e seus parágrafos,45 trazem em si, como destaca o Professor Luís Roberto Barroso: 

 
[...] o reconhecimento do meio ambiente como bem jurídico autônomo, em 
relação ao qual se confere a todos um direito.  Não se trata, aqui, de direito 
subjetivo típico, divisível, particularizável ou desfrutável individualmente.  
Mas é um direito, pela vontade do constituinte, e como tal, enseja a 
exigibilidade de comportamentos positivos e negativos daquele a quem 
incumba o dever jurídico correspondente a tal direito.  O caráter difuso de 
que ele se reveste repercute sobre a legitimação para exigi-lo e não sobre a 
exigibilidade em si.46 

 

Dentre as inovações trazidas no referido capítulo, convém destacar principalmente 

as que são pertinentes ao tema deste trabalho.  O art. 225 da CF/88 trata das atividades 

                                                 
45 CAPÍTULO VI - DO MEIO AMBIENTE 
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 as presentes e futuras gerações. 
§ 1º - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: 
I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas; 
II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e 
manipulação de material genético; 
III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, 
sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade 
dos atributos que justifiquem sua proteção; 
IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do 
meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade; 
V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, 
a qualidade de vida e o meio ambiente; 
VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio 
ambiente; 
VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, 
provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade. 
§ 2º - Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com solução 
técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei. 
§ 3º - 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. 
§ 4º - A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são 
patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio 
ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais. 
§ 5º - São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, por ações discriminatórias, necessárias à proteção 
dos ecossistemas naturais. 
§ 6º - As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei federal, sem o que não poderão ser 
instaladas.  [sem destaques no texto original] 
 
46 BARROSO, Luís Roberto.  A proteção do meio ambiente na constituição brasileira. Revista dos Tribunais -
Cadernos de Direito Constitucional e Ciência Política, São Paulo, ano I, n. 1, out./dez, 1992, p. 123. 
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consideradas lesivas ao meio ambiente em três parágrafos.  No parágrafo 2o trata da 

mineração, no parágrafo 6o da atividade nuclear, mas é o parágrafo 3o deste artigo que nos 

interessa em particular, já que trata da responsabilidade por danos causados ao ambiente. 

 

No dizer de Luiz Régis Prado, o art. 225 trouxe “um mandato expresso de 

criminalização”,47 que retiraria qualquer dúvida, principalmente acerca da responsabilidade 

penal das pessoas físicas e jurídicas em razão da prática de condutas e atividades 

consideradas lesivas ao meio ambiente, não mais cabendo, em relação às pessoas jurídicas, a 

discussão sobre a sua possibilidade, considerando que o referido dispositivo não foi declarado 

inconstitucional, apesar da intensa celeuma doutrinária48 que se formou sobre o assunto à 

época e que persiste até hoje no estudo da responsabilidade penal das pessoas jurídicas.  O 

que nos cabe aqui, neste trabalho, é analisar a forma em que a atribuição de tal 

responsabilidade vem se manifestando e os seus efeitos práticos. 

 

Novamente invocamos o ensinamento do Professor Luís Roberto Barroso sobre o 

conteúdo do art. 225 da CF: 

 

                                                 
47 Expressão utilizada pelo autor quando afirma que: “Com tal previsão, a Carta brasileira afastou, 
acertadamente, qualquer eventual dúvida quando à indispensabilidade de uma proteção penal do ambiente. 
Reconhecem-se a existência e a relevância do ambiente para o homem e sua autonomia como bem jurídico, 
devendo para tanto o ordenamento jurídico lançar mão inclusive da pena, ainda que em ultima ratio, para 
garanti-lo.” (PRADO, Luiz Régis.  Crimes contra o ambiente: anotações à Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 
1998: doutrina, jurisprudência, legislação.  2a edição.  São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001 , p. 27-
28) 
 
48 Luiz Luisi, em suas notas sobre a responsabilidade penal da pessoa jurídica, aponta que a maioria dos 
penalistas brasileiros tem se posicionado contra, dentre os quais cita: Nelson Hungria, Aníbal Bruno, Basileu 
Garcia, Claudio Heleno Fragoso, José Frederico Marques, Magalhães Noronha, Alberto Rufino, Celso Delmanto, 
Cesar Roberto Bittencourt, João Carlos Oliveira Robaldo, João Mestieri, José Henrique Pierangeli, Juarez 
Tavares, Luiz Alberto Machado, Luiz Carlos Rodrigues Duarte, Luiz Regis Prado, Luiz Vicente Cernicchiaro, 
Manoel Pedro Pimentel, Miguel Reale Júnior, René Ariel Dotti e Sheila Jorge Selim Salles.  A favor da 
responsabilização penal das pessoas jurídicas estariam Gerson Pereira dos Santos, João Marcello de Araújo 
Júnior, Sérgio Salomão Shecaira, Fausto Martins de Sanctis, Eládio Lecey, Maria Celeste Cordeiro Leite dos 
Santos, Paulo José da Costa Júnior, Ivete Senise Ferreira e Walter Claudius Rothenburg.  (LUISI, Luiz. Notas 
sobre a responsabilidade penal da pessoa jurídica. In Luiz Regis Prado(Coord.). Responsabilidade penal da 
pessoa jurídica.  São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001, p. 88).  Não é difícil concluir, pela listagem 
apresentada, que os penalistas mais tradicionais(alguns deles já falecidos) são contra este tipo de 
responsabilização, enquanto reconhecidos juristas do direito ambiental tendem a se posicionar favor da referida 
teoria.  Para um melhor aprofundamento sobre o tema, recomendamos ainda a leitura da primeira parte do 
segundo volume da Coleção temas atuais de direito criminal: Responsabilidade penal da pessoa jurídica e 
medidas provisórias e direito penal, sob a coordenação de Luiz Flávio Gomes.  São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 1999. 
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Há dois pontos dignos de nota no preceito acima.  Em primeiro lugar, ele 
institui, em sede constitucional, a responsabilização penal das pessoas 
jurídicas.  Até aqui, a doutrina clássica sempre fora a de que somente as 
pessoas físicas, jamais as jurídicas, poderiam ser sujeitos ativos de ilícito 
penal.  O segundo aspecto destacável do preceptivo é a consagração da 
responsabilidade objetiva por dano ambiental.  Assim, uma pessoa poderá 
ser condenada à reparação, quer pela prática de um ato ilícito - quando 
então se aplicará a doutrina tradicional da responsabilidade subjetiva, 
fundada na culpa - quer pela prática de ato lícito, ainda que devidamente 
licenciado, desde que tal conduta seja causadora de dano de natureza 
ambiental.  Neste último caso, não se perquirirá da culpa, mas tão-somente 
da relação de causalidade entre o ato e o resultado danoso.49 

 

Como se sabe, não é apenas o artigo 225 que contempla a proteção do ambiente.  

Neste dispositivo, o legislador constituinte o fez expressamente e de forma específica, mas 

existem no corpo da Constituição Federal de 1988 outras referências explícitas, bem como 

referências implícitas50 à proteção ambiental, que passamos a transcrever: 

 
DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS (TÍTULO II): art. 5o, XXIII, LXIX, 
LXX, LXXI e LXXIII; art. 7o, XXII; 
DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO (TÍTULO III): art. 20, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, 
IX, X, XI e §§ 1o e 2o; art. 21, IX, XII, b,XIX, XX, XXIII, a, b e c, XXIV e XXV; art. 22, 
I, IV, XII, XIV e XXVI; art. 23, I, parte final, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X e XI; art. 24, 
I, VI, VII, VIII, IX e XI; art. 26; art. 30, I, II, V, VIII e IX; art. 43; 
DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES (TÍTULO IV): art. 49, XIV, XVI e XVII; art. 91, 
§1º, III; art. 129, III; 
DA DEFESA DO ESTADO E DAS INSTITUIÇÕES DEMOCRÁTICAS (TÍTULO V): 
art. 144, § 8o; 
DA ORDEM ECONÔMICA E FINANCEIRA (TÍTULO VII): art. 170, VI; art. 173, §5º; 
art. 174, §§ 3o e 4o; art. 176 e §§; art. 177, I e V; art. 182; art. 184; art. 186; 
DA ORDEM SOCIAL (TÍTULO VIII): art. 196, art. 200, VII e VIII; art. 215, art. 216, art. 
218, art. 220, § 3º, II, parte final; art. 225, art. 231 e art. 232; 
DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS (TÍTULO IX): 
arts. 43 e 44. 
 

Trinta anos após a Conferência de Estocolmo, foi realizada no Brasil em junho de 

1992 a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento 

(CNUMAD) - a “Cúpula da Terra” -, também conhecida como “ECO/92 ou RIO/92”, com a 

finalidade de avaliar como os países haviam promovido a proteção ambiental desde 1972, 

além de propiciar a mobilização da comunidade internacional - não apenas dos Estados como 
                                                 
49 BARROSO, Luís Roberto.  A proteção do meio ambiente na constituição brasileira. Revista dos Tribunais -
Cadernos de Direito Constitucional e Ciência Política, São Paulo, ano I, n. 1, out./dez, 1992, p. 126. 
 
50 As referências são consideradas implícitas quando dizem respeito apenas a um setor ou recurso ambiental ou 
quando se trata de uma atividade relacionada ao ambiente. 
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também das ONG´s, do setor privado e a sociedade civil em geral - em torno da necessidade 

de uma urgente mudança de comportamento visando a preservação da vida na Terra. 

 

O professor Guido Soares51 destaca três aspectos extraídos da Conferência Rio/92 

que consideramos importantes: a introdução do conceito de sustentabilidade (com a 

integração do meio ambiente e desenvolvimento aos processos decisórios); a preocupação 

com os efeitos futuros de quaisquer iniciativas relacionadas a políticas ambientais ou à adoção 

de normas jurídicas por parte dos Estados, em assuntos domésticos ou em sua atuação 

internacional, com ênfase especial ao princípio da prevenção em reforço aos tradicionais 

princípios da reparação e, por fim, o definitivo espraiamento da temática ambiental sob um 

duplo aspecto: o geográfico, em relação à incidência de suas normas nos âmbitos interno e 

externo dos Estados, e o temático, com uma abertura sem limites a quaisquer temas 

relacionados à proteção do meio ambiente. 

 

Dentre os relevantes documentos que resultaram desta Conferência, destacam-se: a 

Declaração do Rio de Janeiro sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, a Convenção sobre 

Mudança do Clima, a Convenção sobre Diversidade Biológica, a Declaração de Princípios 

sobre a Administração Sustentável das Florestas e a Agenda 21. Quanto ao conteúdo dos 

referidos instrumentos, interessa salientar parte do conteúdo da Declaração do Rio/92 que 

versa sobre princípios básicos para a conciliação do desenvolvimento com a proteção 

ambiental mundial. Interessa-nos ressaltar alguns dos deveres e das responsabilidades dos 

Estados que constam na mencionada declaração: 

 
Dos deveres dos Estados: 
Princípio 11. Os Estados adotarão legislação ambiental eficaz. As normas 
ambientais, e os objetivos e as prioridades de gerenciamento deverão refletir 
o contexto ambiental e de desenvolvimento a que se aplicam. As normas 
aplicadas por alguns países poderão ser inadequadas para outros, em 
particular para os países em desenvolvimento, acarretando custos 
econômicos e sociais injustificados. 
Princípio 15. Com o fim de proteger o meio ambiente, o princípio da 
precaução deverá ser amplamente observado pelos Estados, de acordo com 
suas capacidades. Quando houver ameaça de danos graves ou irreversíveis, 
a ausência de certeza científica absoluta não será utilizada como razão para 

                                                 
51 SOARES, Guido Fernando Silva. Direito internacional do meio ambiente: emergência, obrigações e 
responsabilidades.  São Paulo: Editora Atlas, 2001, p. 37-38. 
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o adiamento de medidas economicamente viáveis para prevenir a 
degradação ambiental. 
 
Das responsabilidades dos Estados: 
Princípio 2o, parte final. Todos os Estados, de acordo com a Carta das 
Nações Unidas e com os princípios de direito internacional, têm a 
responsabilidade de assegurar que as atividades sob sua jurisdição ou 
controle não causem danos ao meio ambiente de outros Estados ou de áreas 
além dos limites da jurisdição nacional. 
Princípio 7o, segunda parte. Considerando as diversas contribuições para a 
degradação ambiental global, os Estados têm responsabilidades comuns, 
porém diferenciadas. 
Princípio 7o, parte final. Os países desenvolvidos reconhecem a 
responsabilidade que lhes cabe na busca internacional do desenvolvimento 
sustentável, tendo em vista as pressões exercidas por suas sociedades sobre 
o meio ambiente global e as tecnologias e recursos financeiros que 
controlam.52 

 

Adotar uma legislação eficaz, rever e melhorar a legislação existente, facilitar a 

sua aplicação e evitar obstáculos, examinar e rever as estruturas administrativas de modo a 

instaurar uma ação de tomada de decisões eficaz e integrada, bem como a definir políticas 

fiscais e econômicas que favoreçam um desenvolvimento durável, adotar disposições 

legislativas que garantam a participação efetiva das pessoas e organizações interessadas à 

ação de tomada de decisões, recomendar a criação de comitês (comissões) nacionais para a 

definição e a promoção de políticas e planos de ação integrados no domínio do meio ambiente 

e do desenvolvimento compostos de representantes de instituições públicas pertencentes, 

notadamente, a parlamentares, a empresas e outros grupos de interesse.  Essas foram algumas 

das recomendações feitas durante a avaliação dos trabalhos da CNUMAD, apontadas pela 

autora Helita Barreira Custódio como necessárias para a adequação dos direitos nacionais 

com os princípios internacionais ambientais.53 

                                                 
52 O princípio 7o é o reconhecimento do modelo da sociedade de riscos e da desigualdade de sua distribuição, 
referidos no primeiro capítulo desta dissertação.  A divisão dos princípios em deveres e responsabilidades dos 
Estados não consta no texto original, sendo utilizada apenas para efeitos didáticos.  O texto integral da 
declaração que consultamos para transcrever os princípios encontra-se na publicação oficial “Agenda 21: 
Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (1992: Rio de Janeiro)”.  Tradução de 
Theresa Catharina e Vanira Tavares do Serviço de Tradução da Secretaria de Informação e Documentação do 
Senado Federal. Brasília: Senado Federal, Subsecretaria de Edições Técnicas, 3a edição, 2001, p. 593-598.  É 
importante registrar que a partir da leitura de várias traduções feitas por autores brasileiros desta mesma 
declaração, foram observadas diferenças na utilização de alguns termos, sem comprometer, contudo, o sentido 
dos citados princípios. 
 
53 CUSTÓDIO, Helita Barreira.  A declaração do Rio/92: conteúdo e impacto sobre os direitos nacionais. In 
Antonio Hermann V. Benjamin(Coord.).  Dano ambiental: prevenção, reparação e repressão.  São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 1993, p. 110-112. 
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Com o objetivo de avaliar os cinco anos de esforços para a implementação dos 

resultados da “ECO 92” foi realizada no Rio de Janeiro de 13 a 19 de março de 1997 a 

Conferência conhecida como “Fórum RIO+5”, uma revisão organizada por instituições 

ligadas ao meio ambiente com a participação da sociedade acadêmica, do setor privado, de 

ONGs e dos Conselhos Nacionais de Desenvolvimento Sustentável ou similares, em que se 

constatou que os avanços na área ambiental ficaram muito aquém do mínimo esperado54.  

Essa reunião precedeu a que seria realizada em junho de 1997 pelas Nações Unidas com o 

objetivo de revisar os cinco anos da Conferência de 1992.55  É neste contexto normativo que 

identificamos a edição Lei dos Crimes Ambientais. 

 

 
3.2. A proposta da Lei nº 9.605/98 e o Decreto nº 3.179/99: tentativa de 
sistematização do direito ambiental sancionador. 
 

A Constituição Federal Brasileira de 1988, dentre as importantes inovações 

introduzidas com esse novo texto, como já foi visto, dedicou um capítulo específico à 

disciplina jurídica do ambiente.  O que se pretende analisar neste item são alguns aspectos da 

integração promovida pelo legislador constituinte entre dois sistemas ou esferas da 

responsabilidade por danos causados ao ambiente, quais sejam: penal e administrativo.56 

 

Mais uma vez importa ressaltar que, à época da promulgação da Constituição 

Federal de 1988, o sistema jurídico-ambiental pátrio já era composto por uma legislação 

                                                 
54 Um exemplo clássico é a implementação, no plano interno, das diretrizes para o desenvolvimento sustentável 
que se encontram no instrumento conhecido como “Agenda 21”. A Agenda 21 brasileira foi lançada apenas em 
julho de 2002.  Em Pernambuco, a Agenda 21 estadual foi concluída em agosto deste mesmo ano, com os 
seguintes eixos temáticos: cidades sustentáveis, infra-estrutura, redução das desigualdades sociais, economia 
sustentável, gestão dos recursos naturais e o combate à desertificação e convivência com a seca. 
 
55 Nos meses de agosto a setembro de 2002, realizou-se a Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável 
em Johannesburgo(Fórum Rio + 10) cujo objetivo foi avaliar a implementação das recomendações para o 
desenvolvimento sustentável acordadas no Rio de Janeiro em 92, especialmente no que diz respeito à erradicação 
da pobreza.  Segundo divulgou a imprensa, em razão dos parcos resultados obtidos dez anos após a “Rio 92”, 
conferências deste gênero poderiam não ser mais realizadas pela ONU. 
 
56 "Art. 225, § 3o. As condutas e atividades lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou 
jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados." 
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bastante avançada no âmbito civil,57 ao contrário dos sistemas penal e administrativo que 

enfrentavam uma crise de sistematização e eficácia quando da sua aplicação, gerando um 

ambiente extremamente favorável à ação dos degradadores.  A crise de sistematização 

evidenciava-se, sobretudo, pela grande quantidade de leis esparsas existentes, pela dificuldade 

da divisão de competências e pela variedade de procedimentos aplicáveis a apuração dos 

diversos crimes e infrações ambientais. 

 

Na tentativa de superar tal crise foi promulgada a Lei nº 9.605/98, também 

conhecida como a "Lei dos Crimes Ambientais" ou a "Lei da Natureza", que mesmo 

"esbarrando" nos jogos de interesses e nas forças políticas conservadoras durante a sua 

tramitação no Congresso Nacional, o que resultou em vários "cortes" no anteprojeto referentes 

à disciplina de questões essenciais para a proteção do ambiente,58 ainda se pode considerar tal 

diploma legislativo como um dos marcos mais importantes na formação do direito ambiental 

brasileiro. 

 

A legislação penal ambiental assumiu várias formas de instrumentação legislativa 

até a edição da Lei dos Crimes Ambientais, dentre as quais podemos identificar: a legislação 

“tipo mosaico” que se apresenta com a forma de leis setoriais e que cuida da disciplina de um 

recurso ambiental ou atividade específica relacionada ao ambiente,59 os dispositivos 

                                                 
57 Indispensável, nesta oportunidade, a referência à Lei nº 6.938/81 (que dispõe sobre a Política Nacional do 
Meio Ambiente - PNMA) e a Lei nº 7.347/85 (que disciplina o rito da ação civil pública).  Nos dias de hoje tem-
se questionado, além da eficácia na aplicação das sanções, a sua necessidade e suficiência, principalmente em 
relação à aplicação de sanções pecuniárias (no âmbito penal e administrativo) e às indenizações (no âmbito 
civil). 

58 Dentre esses “cortes”, podemos citar os vetos presidenciais aos artigos 1o; 5o; 26, parágrafo único; 37, III; 43; 
57; 59; 72, X e 81 durante a tramitação do  Projeto de Lei nº 1.164-D/91 que originou a Lei nº 9.605/98. Os vetos 
aos arts. 43 e 47 - que tipificavam as queimadas e a exportação de espécies ou produtos de origem vegetal - 
foram alvo de severas críticas por parte da imprensa e da opinião pública que noticiavam a vitória da bancada 
ruralista, favorecendo aos interesses de grupos poluidores.  A Mensagem Presidencial nº 181 de 12 de fevereiro 
de 1998, encaminhada ao Presidente do Senado Federal, com os textos vetados e as razões dos respectivos vetos, 
encontra-se disponível no site institucional do IBAMA:  < http://www.ibama.gov.br/>. 

59 Aos “códigos ou leis setoriais” já mencionados no item anterior, podemos acrescentar, por exemplo: a Lei nº 
6.457 de 17 de outubro de 1977 que dispõe sobre a responsabilidade criminal por atos relacionados com 
atividades nucleares; a Lei nº 7.802 de 11 de julho de 1989 sobre agrotóxicos e a Lei nº 7.804 de 18 de julho de 
1989 que introduziu o crime de poluição “sob qualquer forma” no ordenamento jurídico brasileiro. 
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constantes no Código Penal geralmente relacionados à proteção da saúde60 e, por fim, a 

tentativa de consolidação61 ou sistematização da legislação penal ambiental existente, que 

resultou na edição da Lei nº 9.605/98 e do seu decreto regulamentador. 

 

Em última análise, sob uma perspectiva mais ampla, também podemos considerar 

esta tentativa como uma sistematização do direito ambiental sancionador, já que o legislador 

não tratou exclusivamente dos crimes e das penas, contemplando também, em linhas gerais, 

as infrações administrativas e suas respectivas sanções. 

 

É importante mencionar ainda a existência de algumas tentativas de sistematização 

que acabaram não sendo concretizadas, dentre elas, o projeto para a elaboração de um Código 

Nacional de Meio Ambiente,62 bem como o projeto de lei com a finalidade de alterar a parte 

especial do Código Penal para introduzir um título específico dedicado aos crimes 

ambientais.63  O fato é que, após algumas experiências legislativas sem um resultado 

                                                 
60 À exceção dos crimes de dano previstos no art. 165(dano em coisa de valor artístico, arqueológico ou 
histórico) e no art. 166 (alteração de local especialmente protegido), a maioria dos crimes ambientais previstos 
no Código Penal são: os crimes contra a incolumidade pública de perigo comum dos arts. 250(incêndio), 252(uso 
de gás tóxico ou asfixiante) e 259(difusão de doença ou praga) e contra a saúde pública dos arts. 
270(envenenamento de água potável ou de substância alimentícia ou medicinal) e 271(corrupção ou poluição de 
água potável). No Decreto-Lei nº 3.688 de 03 de outubro de 1941 - Lei das Contravenções Penais - encontramos 
também alguns tipos relacionados a condutas lesivas ao ambiente nos arts. 28, parágrafo único(deflagração 
perigosa, queima de fogos de artifício e soltar balão aceso), 31(omissão na cautela, na guarda ou condução de 
animais), 38(emissão de fumaça, vapor ou gás), 42(perturbação do trabalho ou do sossego alheios) e 
64(crueldade contra animais). 
 
61 “Cremos, portanto, que o primeiro e relevante passo é a Consolidação das Leis Ambientais.  Tal qual Teixeira 
FREITAS fez, no ano de 1858, apresentando a Consolidação das Leis Civis. Em um segundo momento, já com a 
experiência resultante da aplicação do texto consolidado, poder-se-á fazer uma tentativa de codificação.  Muito 
maiores, então, serão as possibilidades de sucesso.”(FREITAS, Vladimir Passos de. Direito administrativo e meio 
ambiente.  3a edição.  Curitiba: Juruá Editora, 2002, p. 44). 
 
62 O jurista Edis Milaré, um dos defensores da codificação do direito ambiental, fez parte da Comissão de 
Juristas com a finalidade de elaborar um Anteprojeto de Código Ambiental Brasileiro cujo resultado, informa o 
autor, foi publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo em 28 de dezembro de 1994, p. 59-65. (MILARÉ, 
Edis. Direito do ambiente: doutrina, prática, jurisprudência, glossário.  São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2000, p. 86).  Alguns municípios já possuem seus respectivos Códigos Ambientais, como é o caso do 
Recife, que possui o “Código de Meio Ambiente e Equilíbrio Ecológico da Cidade do Recife” (Lei Municipal nº 
16.243 de 13 de setembro de 1996, publicada do Diário Oficial do .Município (D.O.M.) nos dias 13 e 14 de 
setembro de 1996. Disponível em: <http://www.recife.pe.gov.br/meioambiente/lei_municipal.html>).  O projeto 
da referida lei foi da autoria do Poder Executivo Municipal. 
 
63 Trata-se da Portaria nº 790 de 27 de outubro de 1987 do Ministério da Justiça que dispõe sobre um 
Anteprojeto de Código Penal onde constaria na Parte Especial um título específico sobre os crimes contra o meio 
ambiente. Luiz Régis Prado elege este modelo de proteção legal para o meio ambiente, sustentando que: “A 
gravidade, a urgência dos problemas e do alto significado da proteção penal do ambiente estão a exigir sua 
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satisfatório quanto à proteção do ambiente, a opção do legislador foi tentar condensar, em um 

único diploma, o maior número possível de tipos penais e ainda dispor sobre as infrações 

administrativas ambientais e suas respectivas sanções, aproximando, desta forma, as duas 

faces do direito ambiental sancionador, quais sejam: administrativa e penal. 

 

Outro aspecto que deve ser salientado é o processo de criminalização e 

descriminalização de determinadas condutas lesivas ao meio ambiente, com a transformação 

de contravenções penais em crimes e vice-versa, tanto no período anterior, quanto no 

momento da edição da Lei dos Crimes Ambientais em que se procurou corrigir alguns 

excessos cometidos pelo legislador em leis anteriores, bem como conferir um maior rigor à 

tutela penal do ambiente em determinadas situações. 

 

Partindo do contexto normativo referido no item antecedente, temos a Lei nº 

9.605/98 que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e 

atividades lesivas ao meio ambiente, com a tipificação de novas condutas lesivas e os 

respectivos instrumentos sancionadores, procurando atender às peculiaridades e aos objetivos 

perseguidos pelo direito ambiental, dentre os quais, lembramos que a prevenção que deve 

figurar como o mais importante, sem esquecer do aspecto repressivo também contemplado 

pelo legislador. 

 

Atendendo ao comando constitucional que trata da responsabilidade ambiental, a 

Lei nº 9.605/98 foi estruturada da seguinte forma: 

 

I. DISPOSIÇÕES GERAIS: regulamenta o art. 225, § 3o da CF/88, consagrando, 
inclusive, o tríplice aspecto da responsabilidade ambiental – civil, penal e administrativa – 
atribuindo-a a pessoas físicas e jurídicas, individualmente ou em co-autoria; 
II. DA APLICAÇÃO DA PENA: trata das espécies de pena aplicáveis às pessoas físicas 
e jurídicas (tendo em vista as peculiaridades destas últimas, que não suportam qualquer 
tipo de penalidade), bem como as condições e requisitos para a sua aplicação em maior ou 
menor intensidade; 
III. DA APREENSÃO DO PRODUTO E DO INSTRUMENTO DE INFRAÇÃO 
ADMINISTRATIVA OU DE CRIME: dispõe sobre a destinação e o aproveitamento dos 
produtos e instrumentos acaso resultantes da infração ou crime cometido; 

                                                                                                                                                         
inclusão na lei penal fundamental.” (PRADO, Luiz Régis. Direito penal ambiental: problemas fundamentais. 
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1992, p. 40).  Nas páginas 107-110 da obra citada, o mesmo autor traz 
como apêndice o anteprojeto em questão. 
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IV. DA AÇÃO E DO PROCESSO PENAL: ação penal pública incondicionada como 
meio processual necessário à imposição das penalidades previstas nesta lei e a aplicação 
da Lei nº 9.099/95 aos crimes ambientais de menor potencial ofensivo.  O instituto da 
suspensão do processo previsto no art. 89 da referida lei apresenta algumas modificações 
em se tratando da prática de crime ambiental; 
V. DOS CRIMES CONTRA O MEIO AMBIENTE: tipifica as condutas lesivas64, 
considerando o ambiente como bem jurídico em seus elementos componentes: fauna, 
flora, ar, água e solo (quando trata da poluição e outros crimes ambientais); ordenamento 
urbano e patrimônio cultural.  Os crimes contra a Administração Ambiental são aqueles 
praticados por funcionário público ou pelo particular em detrimento da atuação da 
administração no exercício das ações fiscalizadoras das atividades que envolvem o meio 
ambiente; 
VI. DA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA: este capítulo da Lei nº 9.605/98 dispõe 
genericamente acerca da infração administrativa, com breve referência sobre o seu 
conceito, o processo administrativo de apuração de infração ambiental dessa natureza e as 
sanções aplicáveis. Com a edição do Decreto nº 3.179/99 houve a tipificação das infrações 
administrativas ambientais, bem como foram especificadas as sanções aplicáveis; 
VII.  DA COOPERAÇÃO INTERNACIONAL PARA A PRESERVAÇÃO DO MEIO 
AMBIENTE: trata da reciprocidade da cooperação entre os Estados, necessária para a 
solução das questões ambientais.  Não exaure as formas de assistência, havendo apenas 
que ser pautada pela legislação em vigor ou por tratado de que o Brasil seja parte.  Tal 
cooperação centraliza-se no intercâmbio de informações e de meios de prova; 
VIII. DISPOSIÇÕES FINAIS: aplicação subsidiária do Código Penal e do Código 
de Processo Penal.  Previsão expressa de regulamentação.65 
 

O regime sancionador instituído pela Lei 9.605/98 e pelo seu regulamento 

(Decreto nº 3.179/99), por sua vez, tratou da especificação das penas e sanções aplicáveis às 

pessoas físicas e às pessoas jurídicas, classificando-as em: 
 

• Penas privativas de liberdade (aplicáveis exclusivamente às pessoas físicas); 
• Penas restritivas de direitos, fazendo a distinção das espécies aplicáveis às pessoas 
físicas e jurídicas, que nem sempre serão coincidentes; 
• Pena de multa; 
• Sanções administrativas referentes a determinadas condutas (comissivas ou omissivas) 
que possam comprometer a preservação do ambiente: advertência; multa; apreensão, 
inutilização e destruição de coisas; suspensão e interdição de atividade, embargo e 
demolição de obra; restrição de direitos e reparação do dano causado. 

 

Para compreender as mudanças promovidas com a edição da Lei nº 9.605/98, o 

IBAMA, órgão ambiental responsável pela execução da PNMA em nível federal, com o 

objetivo de esclarecer o conteúdo dessa nova lei e as vantagens trazidas com o novo sistema 

                                                 
64 Importante lembrar que a Lei nº 9.605/98 não revogou por completo, mas em grande parte, a legislação esparsa 
existente. 
 
65 Tal regulamentação, como visto em linhas anteriores, apenas se deu em 21 de setembro de 1999 com a 
promulgação do Decreto nº 3.179/99. 
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de proteção do ambiente às instituições públicas e à sociedade em geral, elaborou uma 

cartilha66 na qual aponta, numa linguagem bastante simples, diferenças significativas entre o 

sistema anterior encontrado em leis esparsas e o sistema adotado pela Lei nº 9.605/98: 

QUADRO COMPARATIVO 
PRINCIPAIS ALTERAÇÕES NO DIREITO AMBIENTAL SANCIONADOR 

 

ANTES DA LEI Nº 9.605/98 
 

DEPOIS DA LEI Nº 9.605/98 
 
Leis esparsas, de difícil aplicação. 

A legislação ambiental é consolidada; as penas 
têm uniformização e gradação adequadas e as 
infrações são claramente definidas. 

 
Pessoa jurídica não era responsabilizada 
criminalmente. 

Define a responsabilidade da pessoa jurídica - 
inclusive a responsabilidade penal - e permite a 
responsabilização também da pessoa física 
autora ou co-autora da infração. 

 
Pessoa jurídica não tinha decretada liquidação 
quando cometia infração ambiental. 

Pode ter liquidação forçada no caso de ser criada 
e/ou utilizada para permitir, facilitar ou ocultar 
crime definido na lei e o seu patrimônio é 
transferido para o Patrimônio Penitenciário 
Nacional. 

A reparação do dano ambiental não extinguia 
a punibilidade. 

A punição é extinta com apresentação de laudo 
que comprove a recuperação do dano ambiental. 

 
Impossibilidade de aplicação direta de pena 
restritiva de direito ou multa. 

A partir da constatação do dano ambiental, as 
penas alternativas ou a multa podem ser 
aplicadas imediatamente. 

 
Aplicação das penas alternativas era possível 
para crimes cuja pena privativa de liberdade 
fosse aplicada até 02 (dois) anos. 

É possível substituir penas de prisão até 04 
(quatro) anos por penas alternativas, como a 
prestação de serviços à comunidade. A grande 
maioria das penas previstas na lei tem limite 
máximo de 04 (quatro) anos. 

 
A destinação dos produtos e instrumentos da 
infração não era bem definida. 

Produtos e subprodutos da fauna e flora podem 
ser doados ou destruídos, e os instrumentos 
utilizados quando da infração podem ser 
vendidos. 

 
Matar um animal da fauna silvestre, mesmo 
para se alimentar, era crime inafiançável. 

Matar animais continua sendo crime. No entanto, 
para saciar a fome do agente ou da sua família, a 
lei descriminaliza o abate. 

 
Maus tratos contra animais domésticos e 
domesticados era contravenção. 

Além dos maus tratos, o abuso contra estes 
animais, bem como aos nativos ou exóticos, 
passa a ser crime. 

                                                 

66 Esta publicação informativa foi elaborada pelo IBAMA tendo em vista o início da vigência da Lei nº 9.605/98 
em 30 de março de 1998.  O conteúdo era composto pelos seguintes pontos: apresentação da lei feita pelo 
Presidente e pelo Procurador Geral do IBAMA à época, as inovações da lei, o texto integral da Lei nº 9.605/98 
com todos os vetos e suas respectivas razões(transcritas à parte do texto principal) e um canal com a finalidade de 
aproximar o cidadão do IBAMA e suas unidades descentralizadas e do Ministério Público Federal no sentido 
estimular a procura por maiores informações sobre a Lei e suas formas de aplicação, para pedir providências ou 
fazer denúncias. Infelizmente, a distribuição da referida publicação esgotou-se rapidamente e encontra-se 
disponível apenas no site institucional do IBAMA: <www.ibama.gov.br/leiambiental/>.  A intenção educativa e 
publicitária deste trabalho feito pelo IBAMA teria sido mais eficiente se os debates fomentados a partir da edição 
desta Lei fossem permanentes, facilitando a assimilação do seu conteúdo pelos vários segmentos sociais e se o 
alcance tivesse sido mais amplo à época. 
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Não havia disposições claras relativas a 
experiências realizadas com animais. 

Experiências dolorosas ou cruéis em animal vivo, 
ainda que para fins didáticos ou científicos são 
consideradas crimes quando existirem recursos 
alternativos. 

 
Pichar e grafitar não tinham penas claramente 
definidas. 

A prática de pichar, grafitar ou de qualquer forma 
conspurcar edificação ou monumento urbano, 
sujeita o infrator a até um ano de detenção. 

 
A prática de soltura de balões não era punida 
de forma clara. 

Fabricar, vender, transportar ou soltar balões, 
pelo risco de causar incêndios em florestas e 
áreas urbanas, sujeita o infrator à prisão e multa. 

Destruir ou danificar plantas de ornamentação 
em áreas públicas ou privadas era 
considerado contravenção. 

Destruição, dano, lesão ou maus tratos às 
plantas de ornamentação é crime, punido por até 
01 (um) ano. 

Desmatamentos ilegais e outras infrações 
contra a flora eram consideradas 
contravenções. 

O desmatamento não autorizado agora é crime, 
além de ficar sujeito a pesadas multas. 

 
A comercialização, o transporte e o 
armazenamento de produtos e subprodutos 
florestais eram punidos como contravenção. 

Comprar, vender, transportar, armazenar 
madeira, lenha ou carvão, sem licença da 
autoridade competente, sujeita o infrator a até 01 
(um) ano de detenção e multa. 

 
 
A conduta irresponsável de funcionários de 
órgãos ambientais não estava claramente 
definida. 

Funcionário de órgão ambiental que fizer 
afirmação falsa ou enganosa, omitir a verdade, 
sonegar informações ou dados em 
procedimentos de autorização ou licenciamento 
ambiental, pode pegar até 03 (três) anos de 
reclusão. 

As multas, na maioria, eram fixadas através de 
instrumentos normativos passíveis de contesta 
ção judicial. 

A fixação e aplicação de multas têm a força da 
lei. 

A multa máxima por hectare, metro cúbico ou 
fração era de R$ 5 mil. 

A multa administrativa varia de R$ 50 a R$ 50 
milhões. 

 

Acerca da importância da existência de um direito penal ambiental, resultante do 

novo sistema de proteção do ambiente a partir da edição da Lei nº 9.605/98, ensina Ney de 

Barros Bello Filho: 

 
O sistema penal ambiental inaugurado com a nova Lei de Crimes contra o 
Ambiente representa um avanço no desiderato de realizar o princípio 
constitucional da prevenção pela tônica do direito criminal.  Muito embora 
se possa admitir o direito penal não se presta totalmente a este mister, é 
crível o entendimento de que pode ser utilizado como um instrumento a 
mais para a tutela do ambiente. O direito criminal ambiental desponta como 
ramo específico, que tipifica as condutas mais afrontosas contra o bem 
jurídico meio ambiente sadio, protegendo, segundo o princípio da mínima 
interferência, aquelas parcelas do bem jurídico que, por serem 
fundamentais, necessitam ser tuteladas por normas que tenham como 
conseqüência, acaso presente à violação do direito, uma pena.67 

                                                 
67 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 de acordo com o Decreto nº 
3.179 de 21/09/1999.  1a edição.  Brasília: Editora Brasília Jurídica, 2000, p. 16. 
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Essa nova tendência trazida com o desenvolvimento do direito ambiental muito 

tem desagradado aos penalistas tradicionais, relutantes em aceitar a “flexibilização ou 

expansão” do direito penal e as suas repercussões sobre a proteção dos direitos e interesses 

difusos, principalmente no que tange ao fenômeno da responsabilidade.  O que não se pode 

negar, em que pese todas críticas lançadas sobre a existência e a necessidade de um direito 

penal ambiental, é o surgimento de uma nova percepção acerca das questões ambientais, uma 

visão globalizante,68 que está a reclamar uma resposta mais rigorosa e eficaz do direito no 

tratamento destas questões. 

 

O Brasil, evidentemente, não poderia escapar a essa tendência, tendo em vista a 

interdisciplinariedade que caracteriza o direito ambiental e a sua interferência em outras áreas 

do conhecimento humano que se encontram presentes no conjunto de normas e princípios que 

compõem esse ramo do direito.  A Constituição Federal de 1988 nada mais fez que ratificar 

essa nova percepção quando harmonizou a preservação do meio ambiente com o crescimento 

econômico, sintetizando o conceito de desenvolvimento sustentável. 

 

 

3.3. A responsabilidade penal e administrativa por danos causados ao meio 
ambiente: uma tentativa de aproximação. 
 

O ponto de partida para analisarmos o tema proposto neste item é a existência de 

uma legislação penal ambiental especial cujo conteúdo, como se pode perceber em linhas 

anteriores, ultrapassa o objetivo primordial de sistematizar o direito penal ambiental, quando 

dispôs também, em linhas gerais, sobre o conceito de infração administrativa, seus elementos e 

as sanções administrativas aplicáveis às várias espécies de agentes infratores. 

 

                                                 
68 Essa visão globalizante passou a orientar o direito ambiental no plano internacional e no plano interno, 
direcionando as convenções e acordos internacionais, as políticas públicas e a legislação interna dos Estados, 
deslocando o eixo de preocupação, ou melhor, ampliando-o, do setorial ou local ao global.  Essa nova percepção 
tomou corpo a partir de uma progressiva degradação do ambiente que tem chegado a níveis intoleráveis, 
ameaçando a vida em todo o planeta.  O desgaste na camada de ozônio, o efeito estufa e outros tipos de poluição 
evidenciam a dificuldade em determinar a extensão dos efeitos da degradação do ambiente, impondo-se a 
preocupação por parte dos Estados e da sociedade em geral na prevenção e repressão de toda e qualquer conduta 
lesiva à manutenção do equilíbrio do ambiente. 
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Em seus comentários ao Capítulo VI da Lei nº 9.605/98, que trata da infração 

administrativa ambiental, Flávio Dino Castro e Costa ressalta a amplitude do conteúdo da lei 

em comento: 

 
A Lei nº 9.605/98 propõe-se não somente a melhor sistematizar tipos penais 
antes dispersos em vários diplomas legais e dar um tratamento mais rigoroso 
aos responsáveis pelas condutas criminosas que agridem o ambiente.  
Importante lacuna foi preenchida no que se refere aos ilícitos 
administrativos e à previsão de sanções a serem impostas pela 
Administração nestas hipóteses. Estas sanções são extremamente 
importantes para a preservação ambiental, na medida em que sem elas retira-
se a eficácia do poder de polícia - fundamental para a prevenção e a imediata 
repressão aos infratores.69 

 

Interessante notar que em momento bem anterior à edição da Lei dos Crimes 

Ambientais, quando se discutia qual seria a melhor forma de instrumentação técnica ou formal 

do direito penal ambiental, Luiz Régis Prado fazia um breve e interessante estudo sobre o 

assunto, contrapondo argumentos a favor e contra a introdução do direito penal ambiental em 

legislação específica.  O referido autor filiava-se à corrente que enxergava no Código Penal 

uma “maior energia repressiva”, nas palavras do próprio autor, bastando inserir os dispositivos 

penais ambientais na parte especial do Código Penal. 

 

Por outro lado, o referido autor, mesmo entendendo inconveniente e inoportuno 

remeter à legislação extravagante a tutela penal de um bem jurídico essencial como o 

ambiente, não desconhecia alguns dos “problemas fundamentais” do direito penal ambiental 

apontados pelos defensores da elaboração de uma legislação ambiental sancionadora 

específica: 

[...] a necessidade de entrosar eficazmente repressão e prevenção, bem como 
a necessidade de atingir formas mais amplas de responsabilidade e de aplicar 
sanções apropriadas, aconselham, na maioria dos casos, situar os crimes 
ecológicos no âmbito de uma legislação penal especial.  Ainda, em defesa 
dessa posição, argumenta-se que a distância física entre as normas penais e 
suas correlatas administrativas poderia causar problemas de interpretação no 
momento da formação do juízo de tipicidade.  E que o ambiente nem sempre 
é diretamente protegido, mas sim a legislação ou a potestade administrativa 
a ele relativas. 

                                                 
69 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 edição. Brasília: Brasília 
Jurídica, 2001, p. 373-374. 



 

 

50
 

 

A respeito, cumpre ressaltar que o legislador deve, quando necessário, levar 
em conta a legislação administrativa, no momento de elaborar a norma penal 
ambiental, de modo a compatibilizá-la (v.g., a adoção da técnica da norma 
penal em branco). 70 

 

O entrosamento eficaz entre prevenção e repressão, com a prevalência do primeiro 

aspecto sobre o segundo, deve ser a preocupação básica de todo estudioso do direito 

ambiental, assim como daqueles que têm ou deveriam ter a consciência de que a 

responsabilidade pela proteção do ambiente recai sobre todos os cidadãos, considerados 

individualmente ou como parte de uma comunidade ou, ainda, enquanto representantes do 

Poder Público. 

 

Neste sentido é que nos propomos a encurtar a distância acaso existente entre o 

direito penal e o direito administrativo sancionador, trabalhando com elementos comuns entre 

esses dois ramos e a influência que um pode exercer sobre o outro, seja no tocante aos seus 

princípios informadores, seja quanto à estrutura de suas normas. 

 

Gostaríamos de ressaltar, inicialmente, que a maior parte da doutrina brasileira 

entre autores penalistas e administrativistas, trata estas duas espécies de responsabilidade 

como absolutamente distintas e estanques.  Com os autores brasileiros de direito ambiental, tal 

perspectiva também não é diferente, o que nos levou, inclusive a questionar, em várias 

oportunidades, a viabilidade do tema escolhido, tendo em vista a escassa bibliografia nacional 

a respeito do tema.  Poucos têm se aventurado a enfrentar a delicada questão do direito 

administrativo e do direito penal sancionador, seja no âmbito do direito ambiental, do direito 

tributário e, mais recentemente, em questões envolvendo o novo Código de Trânsito 

Brasileiro.71 

                                                 
70 PRADO, Luiz Régis. Direito penal ambiental: problemas fundamentais.  São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 1992, p. 38-39. 
 
71 No âmbito do direito tributário, recomenda-se a leitura da Tese de Doutorado defendida por Petrônio Maranhão 
Gomes de Sá na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo em 1995: A Potestade Administrativa de punir(jus 
puniendi): natureza, limite e controles.  Neste trabalho, o autor discute “a questão da identidade ontológica entre 
os diversos tipos de ilícitos: criminais, civis, tributários e administrativos de modo geral. Isto porque é sempre o 
ilícito, seja ele qual for, o antecedente obrigatório da sanção.”  Fábio Rodrigues Goulart e Valéria Diez 
Fernandes, por sua vez, justificam o tratamento sancionador mais rigoroso dado às questões do trânsito pelo 
CTB, tendo em vista a crise de eficácia dos diplomas anteriores: “É possível constatar no novo Código uma 
grande preocupação com a prevenção geral e específica das infrações penais e administrativas.  Busca-se punir o 
infrator e, ao mesmo tempo, evitar a conduta pelo medo da punição.”(O novo Código de Trânsito Brasileiro e a 
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Cumpre aqui estabelecer algumas relações, portanto, entre o direito administrativo 

e o direito penal ambiental (sob a perspectiva que chamamos de “direito ambiental 

sancionador”) a partir da análise de dispositivos constantes na Lei nº 9.605/98, observando os 

pontos de contato acaso existentes principalmente no tocante à tipicidade e à natureza das 

sanções. 

 

Uma advertência feita com propriedade por Flávio Dino de Castro e Costa refere-se 

à utilização da doutrina estrangeira sobre o assunto em comento: 

 

A razão para esta diferença de enfoque nas doutrinas estrangeira e nacional 
reside no grau de amplitude em que é admitida a incidência dos postulados 
do Direito Penal sobre o Direito Administrativo sancionador. A tradição 
brasileira é no sentido de aceitar tal influência, mas mantendo uma relativa 
autonomia de princípios específicos do Direito Administrativo(tipicidade 
mais aberta, maior atuação do poder normativo da Administração, 
admissibilidade de infrações objetivas, etc.).72 

 

Interessante a colocação dos autores espanhóis Carlos Lesmes Serrano, Fernando 

Román García, Santiago Milans Del Bosch y Jordán de Urríes e Eduardo Ortega Martín que 

dedicaram uma extensa obra coletiva ao direito penal administrativo voltado à proteção do 

ambiente em seus aspectos natural e cultural, considerando a importância da complementação 

entre o direito penal e o direito administrativo, a coexistência de tipos penais com infrações 

administrativas e as respectivas sanções. 

 

Destacamos abaixo alguns aspectos fundamentais apontados pelos referidos autores 

sobre a legalidade, a tipicidade e a culpabilidade que entendemos pertinentes para a análise da 

estrutura da Lei nº 9.605/98: 

 
[...] O princípio da legalidade, sem dúvida, é extensível a toda a legalidade 
sancionadora e implica ao menos a existência de uma lei - lex scripta - que a 
lei seja anterior - lex previa - e que a lei descreva um suposto de fato 
determinado - lex certa -.  Este princípio compreende uma dupla garantia: a 

                                                                                                                                                         
justiça penal. In Jacques de Camargo Penteado(Org.).  Justiça Penal - 6: críticas e sugestões: 10 anos da 
Constituição e a justiça penal, meio ambiente, drogas, globalização, o caso Pataxó. São Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais, 1999, p. 222). 

 
72 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 edição. Brasília: Brasília 
Jurídica, 2001, p. 378. 
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primeira, de ordem material e alcance absoluto, que supõe a imperiosa 
necessidade de predeterminação normativa das condutas infratoras e das 
sanções correspondentes; a segunda, de caráter formal, relativa à exigência 
de uma norma de adequada categoria, que nada mais é que a lei em sentido 
formal, ainda que no Direito Administrativo Sancionador seja admissível o 
desenvolvimento na norma de categoria regulamentar. 
 

[...] No entanto, a exigência do princípio da legalidade em matéria de 
potestade administrativa sancionadora da Administração está ajustada em 
respeito ao princípio da legalidade em matéria penal.  Assim, não é preciso 
que a lei em questão tenha categoria orgânica e se admite a remissão a 
normas regulamentares pela lei. 
 

Quanto ao princípio da tipicidade, claramente relacionado com o da 
legalidade, representa uma derivação da exigência de segurança jurídica, 
essencial no âmbito do direito repressivo e constitui um limite fundamental 
para a potestade sancionadora da Administração. Tipificar significa 
descrever ou definir com suficiente claridade na norma os comportamentos 
infratores e as sanções aplicáveis - lex certa. 
 

[...] A culpabilidade exigível em geral nas infrações administrativas, não o é 
nos mesmos termos do Direito Penal.  Uma primeira peculiaridade se 
encontraria no distinto conhecimento que os cidadãos tem dos ilícitos.  
Enquanto que os penais, por sua brevidade e por afetar valores essenciais à 
Comunidade, devem ser conhecidos por todos e o infrator tem consciência 
normalmente de sua falta, não ocorre o mesmo com o repertório dos ilícitos 
administrativos que vêm definidos com caráter muito mais genérico nas leis 
e que admitem a possibilidade de desenvolvimento regulamentar.  Surge 
assim o dilema do que fazer com o administrado que por um lado não é 
possível que conheça com certeza os ilícitos, numerosos e mutáveis, e por 
outro que não é possível refugiar-se em sua ignorância como simples excusa 
em desprezo ao Estado e aos interesses públicos que este representa.  Tem-
se proposto como resposta o conceito de diligência exigível ou devida.  
Haverá culpabilidade naqueles casos em que o infrator estava obrigado, 
atendidas certas circunstâncias, a conhecer a norma.73 

 

Algumas das mesmas técnicas utilizadas pelo legislador encontram-se presentes 

tanto nos tipos penais e nos tipos administrativos previstos, respectivamente, na Lei nº 

9.605/98 e no Decreto nº 3.179/99, como observa e critica Luiz Régis Prado: 

                                                 
73 SERRANO, Carlos Lesmes; GARCÍA, Fernando Román; JORDÁN DE URRÍES, Santiago Milans del Bosch e 
MARTÍN, Eduardo Ortega.  Derecho Penal Administrativo: Ordenación del Território, Patrimonio Histórico y 
Medio Ambiente. Granada: Editorial Comares, 1997, p. 4-7.  Tradução nossa.  No Brasil, o Professor Andreas 
Krell fez uma excelente reflexão acerca da existência de aspectos subjetivos da responsabilidade que deveriam ser 
observados no momento da concretização do dano ambiental a fim de mitigar os excessos da consagrada 
responsabilidade objetiva ambiental que se revela muitas vezes injusta na prática: “Uma responsabilização 
indiscriminada de pretensos ‘poluidores’ não parece ser a solução adequada para um Estado de Direito, onde existe 
o princípio da segurança e previsibilidade da situação jurídica e patrimonial do cidadão. Podendo ser justa a 
responsabilização do poluidor particular em alguns casos, pode se tornar esta uma solução injusta em outros como 
nos que envolvem pequenos produtores e fazendeiros bem como donos de pequenos e médios empresários.” 
(KRELL, Andreas Joachim.  Concretização do dano ambiental: algumas objeções à teoria do risco integral.  
Anuário dos cursos de pós-graduação em direito da UFPE, Recife, n. 8, 1997, p. 45). 
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[...] o legislador é pródigo em se utilizar de conceitos amplos e 
indeterminados - muitas vezes eivados de impropriedades técnicas, 
lingüísticas e lógicas -, permeados por cláusulas valorativas e, 
freqüentemente, vazados em normas penais em branco (v.g., arts. 34, 38, 40, 
45, 60 etc.), com excessiva dependência administrativa (v.g.: permissão, 
licença ou autorização da autoridade competente).  Aliás, essa ligação por 
demais estreita com a disciplina administrativa é, em muitos casos, fonte 
primeira do que se deve evitar: a grande indeterminação das descrições 
típicas.  A técnica da remissão só deve ser admitida em casos de 
indeclinável necessidade e dentro de certos parâmetros, entre os quais figura 
a exigência de certeza legal.  De igual modo, convém advertir que o 
entrecruzamento normativo tende a potenciar em certa medida a função 
simbólica penal-negativa, que de nada serve ou resolve.74 

 

Não é demasiado relembrar que o “direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado” é um direito difuso e como tal exige uma tutela específica sempre atenta às 

peculiaridades de um “direito emergente”, admitindo-se, portanto, a flexibilidade de 

determinados princípios, inclusive de natureza penal, para atender a essas novas situações 

jurídicas não contempladas pelos antigos dogmas, que devem ser mitigados em função da 

urgência e da necessidade de preservar o ambiente que vem sendo agredido em níveis 

intoleráveis. 

 

Os riscos e os danos ambientais não podem esperar as indefinições e os equívocos 

do legislador e da jurisprudência.  Por isso é tão importante o papel do administrador e do 

direito administrativo para uma proteção ambiental eficaz, principalmente no âmbito da 

prevenção. 

 

Sabemos que o estudo e a prática do direito ambiental exigem flexibilidade e bom 

senso, tanto por parte daqueles que elaboram as normas, tanto por parte de quem as executa ou 

as aplica.  Esta crítica sobre a interferência do direito administrativo no direito penal 

ambiental, em que pese a sua procedência, não deve ser utilizada como obstáculo ao 

desenvolvimento do direito penal ambiental e sim como um mecanismo necessário para uma 

aplicação de forma mais adequada e proporcional do direito ambiental sancionador aos casos 

concretos.  Acerca do assunto, pondera Fábio Medina Osório: 

 

                                                 
74 PRADO, Luiz Régis.  Crimes contra o ambiente: anotações à Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998: doutrina, 
jurisprudência, legislação. 2a edição.  São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001, p. 32-33. 
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Não basta, portanto, transferir do direito penal diretamente ao Direito 
Administrativo todas as discussões e significações da culpabilidade, embora 
tal técnica se apresente aparentemente confortável do ponto de vista teórico.  
Não cabe essa transposição, pura e simples, de lições doutrinárias e 
jurisprudenciais, comumente utilizadas no direito penal, ao terreno do 
Direito Administrativo Sancionatório. 
O problema, como sempre, parece ser encontrar o ponto de equilíbrio.  
Necessário resgatar algumas contribuições teóricas do direito penal para 
uma adequada compreensão do ilícito administrativo em geral.  Todavia, é 
indispensável que o intérprete saiba trabalhar as categorias penais com 
outras “cores”, ou seja, com as diferenças e cores do direito administrativo. 
A culpabilidade, sem dúvida, é um princípio comumente trabalhado no 
direito penal que, sem embargo, também atinge o Direito Administrativo 
Sancionador, porém com conotações diferenciadas.  Daí a importância e a 
urgência do seu exame.75 

 

A utilização de normas penais em branco, tão indesejadas pelos penalistas 

clássicos, ou de conceitos indeterminados próprios do direito administrativo não podem, 

portanto, macular ou servir como empecilho à efetividade do direito ambiental sancionador(no 

caso, o direito penal ambiental), mas devem contribuir para o aperfeiçoamento do sistema de 

proteção do ambiente, tornando-o, desta forma, mais abrangente. 

 

A relação entre a responsabilidade administrativa e responsabilidade penal deve 

ser, portanto, de colaboração ou complementaridade.  Cada uma possui a sua importância, 

cabendo-nos apenas analisar se os responsáveis pelo exercício das funções ambientais de 

prevenção e repressão, na seara administrativa e penal, vêm cumprindo o seu papel de forma 

eficiente. 

 

Outro ponto de aproximação que identificamos entre estas duas espécies de 

responsabilidade ambiental é a sua conseqüência jurídica, qual seja, a sanção.  A partir da 

confrontação entre os tipos e sanções administrativas e penais ambientais previstos na 

legislação vigente, tentaremos responder às indagações propostas na introdução do presente 

trabalho.  A sanção é o ponto de contato que elegemos como fundamental para uma devida 

compreensão do estágio atual de implementação da Lei dos Crimes Ambientais e que será 

objeto de análise nos capítulos seguintes. 

 

                                                 
75 OSÓRIO, Fábio Medina.  Direito administrativo sancionador.  São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
2000, p. 318. 
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4. AS DUAS FACES DO DIREITO AMBIENTAL SANCIONADOR. 
 

4.1. Confrontação entre os tipos penais e administrativos previstos na legislação 
ambiental vigente: a Lei nº 9.605/98 e o Decreto nº 3.179/99. 
 

O nosso objetivo no primeiro item deste capítulo é, inicialmente, fazer uma 

confrontação entre os tipos penais e os tipos administrativos previstos na legislação ambiental 

vigente, lembrando, mais uma vez, que a disciplina jurídica atual dos delitos e infrações 

administrativas ambientais a partir da edição da Lei nº 9.605/98 e do Decreto nº 3.179/99 não 

exauriu a matéria, como já foi explicitado no capítulo terceiro, item 3.1. Como se pode 

perceber, a proposta de sistematização não restou completamente concretizada.  No entanto, 

na Lei de Crimes Ambientais e no seu Decreto regulamentador concentram-se a maioria dos 

tipos e das sanções penais e administrativas ambientais. 

 

Não é difícil perceber, após uma rápida leitura dos mencionados diplomas, a 

semelhança entre os tipos penais e administrativos ambientais.  A redação da maioria dos 

dispositivos, no tocante à definição das condutas consideradas como ilícitos penais ou 

administrativos é idêntica.  As sanções penais e administrativas também não escaparão, 

evidentemente, da nossa análise.  Por esta razão, elaboramos um quadro comparativo para 

permitir ao leitor uma melhor visualização do material legislativo que nos propomos a 

analisar: 

 

QUADRO COMPARATIVO 
TIPOS PENAIS E ADMINISTRATIVOS 

LEI Nº 9.605/98 
CRIMES AMBIENTAIS 

DECRETO Nº 3.179/99 
INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS AMBIENTAIS 

Dos Crimes contra a Fauna 

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. 

Das Sanções Aplicáveis às Infrações Contra a Fauna 

Art. 11. 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: 

Multa de R$ 500,00 (quinhentos reais), por unidade 
com acréscimo por exemplar excedente de: 

I - R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por unidade de 
espécie constante da lista oficial de fauna brasileira 



 

 

56
 

 

§ 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. 

§ 2º No caso de guarda doméstica de espécie 
silvestre não considerada ameaçada de 
extinção, pode o juiz, considerando as 
circunstâncias, deixar de aplicar a pena. 

§ 3° São espécimes da fauna silvestre todos 
aqueles pertencentes às espécies nativas, 
migratórias e quaisquer outras, aquáticas ou 
terrestres, que tenham todo ou parte de seu 
ciclo de vida ocorrendo dentro dos limites do 
território brasileiro, ou águas jurisdicionais 
brasileiras. 

§ 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. 

§ 5º A pena é aumentada até o triplo, se o 
crime decorre do exercício de caça profissional.

§ 6º As disposições deste artigo não se aplicam 
aos atos de pesca. 

ameaçada de extinção e do Anexo I da Comércio 
Internacional das Espécies da Flora e Fauna 
Selvagens 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. 

§ 1o Incorre nas mesmas multas: 

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; ou 

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. 

§ 2o No caso de guarda doméstica de espécime 
silvestre não considerada ameaçada de extinção, 
pode a autoridade competente, considerando as 
circunstâncias, deixar de aplicar a multa, nos termos 
do § 2o do art. 29 da Lei nº 9.605, de 1998. 

§ 3o No caso de guarda de espécime silvestre, deve a 
autoridade competente deixar de aplicar as sanções 
previstas neste Decreto, quando o agente 
espontaneamente entregar os animais ao órgão 
ambiental competente. 

§ 4o São espécimes da fauna silvestre todos aqueles 
pertencentes às espécies nativas, migratórias e 
quaisquer outras, aquáticas ou terrestres, que tenham 
todo ou parte de seu ciclo de vida ocorrendo dentro 
dos limites do território brasileiro ou em águas 
jurisdicionais brasileiras. 
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Art. 30. Exportar para o exterior peles e couros 
de anfíbios e répteis em bruto, sem a 
autorização da autoridade ambiental 
competente: 

Pena - reclusão, de um a três anos, e multa. 

Art. 13. Exportar para o exterior peles e couros de 
anfíbios e répteis em bruto, sem autorização da 
autoridade competente: 

Multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com acréscimo 
por exemplar excedente de: 

I - R$ 200,00 (duzentos reais), por unidade; 

II - 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 da CITES; e 

III - 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. 

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. 

Art. 12. Introduzir espécime animal no País, sem 
parecer técnico oficial favorável e licença expedida 
pela autoridade competente: 

Multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com acréscimo 
por exemplar excedente de: 

I - R$ 200,00 (duzentos reais), por unidade; 

II - 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 da CITES; e 

III - 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. 

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. 

Art. 17. Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou 
mutilar animais silvestres, domésticos ou 
domesticados, nativos ou exóticos: 

Multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 2.000,00 
(dois mil reais), com acréscimo por exemplar 
excedente: 

I - R$ 200,00 (duzentos reais), por unidade; 

II - R$ 10.000,00 (dez mil reais), por unidade de 
espécie constante da lista oficial de fauna brasileira 
ameaçada de extinção e do Anexo I da CITES; e 

III - R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por unidade de 
espécie constante da lista oficial de fauna brasileira 
ameaçada de extinção e do Anexo II da CITES. 

Parágrafo único. Incorre nas mesmas multas, quem 
realiza experiência dolorosa ou cruel em animal vivo, 
ainda que para fins didáticos ou científicos, quando 
existirem recursos alternativos. 
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Art. 33. Provocar, pela emissão de efluentes ou 
carreamento de materiais, o perecimento de 
espécimes da fauna aquática existentes em 
rios, lagos, açudes, lagoas, baías ou águas 
jurisdicionais brasileiras: 

Pena - detenção, de um a três anos, ou multa, 
ou ambas cumulativamente. 

Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas: 

I - quem causa degradação em viveiros, 
açudes ou estações de aqüicultura de domínio 
público; 

II - quem explora campos naturais de 
invertebrados aquáticos e algas, sem licença, 
permissão ou autorização da autoridade 
competente; 

III - quem fundeia embarcações ou lança 
detritos de qualquer natureza sobre bancos de 
moluscos ou corais, devidamente demarcados 
em carta náutica. 

Art. 18. Provocar, pela emissão de efluentes ou 
carreamento de materiais, o perecimento de 
espécimes da fauna aquática existentes em rios, 
lagos, açudes, lagoas, baías ou águas jurisdicionais 
brasileiras: 

Multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 
1.000.000,00 (um milhão de reais). 

Parágrafo único. Incorre nas mesmas multas, quem: 

I - causa degradação em viveiros, açudes ou estações 
de aqüicultura de domínio público; 

II - explora campos naturais de invertebrados 
aquáticos e algas, sem licença, permissão ou 
autorização da autoridade competente; e 

III - fundeia embarcações ou lança detritos de qualquer 
natureza sobre bancos de moluscos ou corais, 
devidamente demarcados em carta náutica. 

Art. 34. Pescar em período no qual a pesca 
seja proibida ou em lugares interditados por 
órgão competente: 

Pena - detenção de um ano a três anos ou 
multa, ou ambas as penas cumulativamente. 

Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas 
quem: 

I - pesca espécies que devam ser preservadas 
ou espécimes com tamanhos inferiores aos 
permitidos; 

II - pesca quantidades superiores às 
permitidas, ou mediante a utilização de 
aparelhos, petrechos, técnicas e métodos não 
permitidos; 

III - transporta, comercializa, beneficia ou 
industrializa espécimes provenientes da coleta, 
apanha e pesca proibidas. 

Art. 19. Pescar em período no qual a pesca seja 
proibida ou em lugares interditados por órgão 
competente: 

Multa de R$ 700,00 (setecentos reais) a R$ 
100.000,00 (cem mil reais), com acréscimo de R$ 
10,00 (dez reais), por quilo do produto da pescaria. 

Parágrafo único. Incorre nas mesmas multas, quem: 

I - pescar espécies que devam ser preservadas ou 
espécimes com tamanhos inferiores aos permitidos; 

II - pescar quantidades superiores às permitidas ou 
mediante a utilização de aparelhos, petrechos, 
técnicas e métodos não permitidos; e 

III - transportar, comercializar, beneficiar ou 
industrializar espécimes provenientes da coleta, 
apanha e pesca proibida. 

Art. 35. Pescar mediante a utilização de: 

I - explosivos ou substâncias que, em contato 
com a água, produzam efeito semelhante; 

II - substâncias tóxicas, ou outro meio proibido 
pela autoridade competente: 

Art. 20. Pescar mediante a utilização de explosivos ou 
substâncias que, em contato com a água, produzam 
efeitos semelhantes, ou substâncias tóxicas, ou ainda, 
por outro meio proibido pela autoridade competente: 

 
 
Multa de R$ 700,00 (setecentos reais) a R$ 
100.000,00 (cem mil reais), com acréscimo de R$ 
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Pena - reclusão de um ano a cinco anos. 10,00 (dez reais), por quilo do produto da pescaria. 
Dos Crimes contra a Flora 

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. 

Das Sanções Aplicáveis às Infrações Contra a Flora 

Art. 25. Destruir ou danificar floresta considerada de 
preservação permanente, mesmo que em formação, 
ou utilizá-la com infringência das normas de proteção: 

Multa de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a R$ 
50.000,00 (cinqüenta mil reais), por hectare ou fração. 

Art. 39. Cortar árvores em floresta considerada 
de preservação permanente, sem permissão da 
autoridade competente: 

Pena - detenção, de um a três anos, ou multa, 
ou ambas as penas cumulativamente. 

Art. 26. Cortar árvores em floresta considerada de
preservação permanente, sem permissão da autoridade
competente: 

Multa de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a R$ 
5.000,00 (cinco mil reais), por hectare ou fração, ou R$ 
500,00 (quinhentos reais), por metro cúbico. 

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 06 de 
junho de 1990, independentemente de sua 
localização: 

Pena - reclusão, de um a cinco anos. 

Art. 27. Causar dano direto ou indireto às Unidades de 
Conservação e às áreas de que trata o art. 27 do 
Decreto no 99.274, de 06 de junho de 1990, 
independentemente de sua localização: 

 
Multa de R$ 200,00 (duzentos reais) a R$ 50.000,00 
(cinqüenta mil reais). 

Art. 41. Provocar incêndio em mata ou floresta: 

Pena - reclusão, de dois a quatro anos, e 
multa. 

Art. 28. Provocar incêndio em mata ou floresta: 

Multa de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), por 
hectare ou fração queimada. 

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. 29. 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: 

 
Multa de R$ 1.000,00 (mil reais) a R$ 10.000,00 (dez 
mil reais), por unidade. 

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. 

Art. 30. Extrair de florestas de domínio público ou 
consideradas de preservação permanente, sem prévia 
autorização, pedra, areia, cal ou qualquer espécie de 
minerais: 

Multa simples de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), 
por hectare ou fração. 

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. 

Art. 31. Cortar ou transformar em carvão madeira de 
lei, assim classificada em ato do Poder Público, para 
fins industriais, energéticos ou para qualquer outra 
exploração, econômica ou não, em desacordo com as 
determinações legais: 

 
Multa de R$ 500,00 (quinhentos reais), por metro 
cúbico. 

Art. 46. Receber ou adquirir, para fins Art. 32. Receber ou adquirir, para fins comerciais ou 
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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. 

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: 

 
Multa simples de R$ 100,00 (cem reais) a R$ 500,00 
(quinhentos reais), por unidade, estéreo, quilo, mdc ou 
metro cúbico. 
 
Parágrafo único. Incorre nas mesmas multas, 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. 

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. 

Art. 33. Impedir ou dificultar a regeneração natural de 
florestas ou demais formas de vegetação: 
 
 
Multa de R$ 300,00 (trezentos reais), por hectare ou 
fração. 

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. 

 

Art. 34. Destruir, danificar, lesar ou maltratar, por 
qualquer modo ou meio, plantas de ornamentação de 
logradouros públicos ou em propriedade privada 
alheia: 
 
Multa de R$ 500,00 (quinhentos reais), por árvore. 

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. 

Art. 37. Destruir ou danificar florestas nativas ou 
plantadas ou vegetação fixadora de dunas, protetora 
de mangues, objeto de especial preservação: 

 
Multa de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), por 
hectare ou fração. 

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. 

Art. 35. Comercializar motosserra ou utilizá-la em 
floresta ou demais formas de vegetação, sem licença 
ou registro da autoridade ambiental competente: 

 
Multa simples de R$ 500,00 (quinhentos reais), por 
unidade comercializada. 

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. 

Art. 36. 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: 

 
Multa de R$ 1.000,00 (mil reais). 

Art. 53. Nos crimes previstos nesta Seção, a  



 

 

61
 

 

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. 
Da Poluição e outros Crimes Ambientais 

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. 

§ 2º Se o crime: 

I - tornar uma área, urbana ou rural, imprópria 
para a ocupação humana; 

II - causar poluição atmosférica que provoque a 
retirada, ainda que momentânea, dos 
habitantes das áreas afetadas, ou que cause 
danos diretos à saúde da população; 

III - causar poluição hídrica que torne 
necessária a interrupção do abastecimento 
público de água de uma comunidade; 

IV - dificultar ou impedir o uso público das 
praias; 

V - ocorrer por lançamento de resíduos sólidos, 
líquidos ou gasosos, ou detritos, óleos ou 
substâncias oleosas, em desacordo com as 
exigências estabelecidas em leis ou 
regulamentos: 

Das Sanções Aplicáveis à Poluição e a Outras 
Infrações Ambientais 

Art. 41. 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: 

Multa de R$ 1.000,00 (mil reais) a R$ 50.000.000,00 
(cinqüenta milhões de reais), ou multa diária. 

§ 1o Incorre nas mesmas multas, quem: 

I - tornar uma área, urbana ou rural, imprópria para 
ocupação humana; 

II - causar poluição atmosférica que provoque a 
retirada, ainda que momentânea, dos habitantes das 
áreas afetadas, ou que cause danos diretos à saúde 
da população; 

III - causar poluição hídrica que torne necessária a 
interrupção do abastecimento público de água de uma 
comunidade; 

IV - dificultar ou impedir o uso público das praias; 

V - lançar resíduos sólidos, líquidos ou gasosos ou 
detritos, óleos ou substâncias oleosas em desacordo 
com as exigências estabelecidas em leis ou 
regulamentos; e 

VI - deixar de adotar, quando assim o exigir a 
autoridade competente, medidas de precaução em 
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Pena - reclusão, de um a cinco anos. 

§ 3º Incorre nas mesmas penas previstas no 
parágrafo anterior quem deixar de adotar, 
quando assim o exigir a autoridade 
competente, medidas de precaução em caso 
de risco de dano ambiental grave ou 
irreversível. 

caso de risco de dano ambiental grave ou irreversível. 

§ 2o As multas e demais penalidades de que trata este 
artigo serão aplicadas após laudo técnico elaborado 
pelo órgão ambiental competente, identificando a 
dimensão do dano decorrente da infração. 

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. 

Art. 42. Executar pesquisa, lavra ou extração de 
resíduos minerais sem a competente autorização, 
permissão, concessão ou licença ou em desacordo 
com a obtida: 

Multa de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), por 
hectare ou fração. 

Parágrafo único. Incorre nas mesmas multas, quem 
deixar de recuperar a área pesquisada ou explorada, 
nos termos da autorização, permissão, licença, 
concessão ou determinação do órgão competente. 

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. 

§ 1º Nas mesmas penas incorre quem 
abandona os produtos ou substâncias referidos 
no caput, ou os utiliza em desacordo com as 
normas de segurança. 

§ 2º Se o produto ou a substância for nuclear 
ou radioativa, a pena é aumentada de um sexto 
a um terço. 

Art. 43. 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 em seus 
regulamentos: 

Multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 
2.000.000,00 (dois milhões de reais). 

§ 1o Incorre nas mesmas penas, quem abandona os 
produtos ou substâncias referidas no caput, ou os 
utiliza em desacordo com as normas de segurança. 

§ 2o Se o produto ou a substância for nuclear ou 
radioativa, a multa é aumentada ao quíntuplo. 

Art. 58. Nos crimes dolosos previstos nesta 
Seção, as penas serão aumentadas: 

I - de um sexto a um terço, se resulta dano 
irreversível à flora ou ao meio ambiente em 
geral; 

II - de um terço até a metade, se resulta lesão 
corporal de natureza grave em outrem; 

III - até o dobro, se resultar a morte de outrem. 

Parágrafo único. As penalidades previstas 
neste artigo somente serão aplicadas se do 
fato não resultar crime mais grave. 

 

Art. 60. Construir, reformar, ampliar, instalar ou Art. 44. Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer 
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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. 

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 regulamentos pertinentes: 

 
Multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 
10.000.000,00 (dez milhões de reais). 

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. 

Art. 45. Disseminar doença ou praga ou espécies que 
possam causar dano à agricultura, à pecuária, à fauna, 
à flora ou aos ecossistemas: 

Multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 
2.000.000,00 (dois milhões de reais). 

Dos Crimes contra o Ordenamento Urbano e o 
Patrimônio Cultural 

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. 

Das Sanções Aplicáveis às Infrações Contra o 
Ordenamento Urbano e o Patrimônio Cultural 

Art. 49. Destruir, inutilizar ou deteriorar: 

I - bem especialmente protegido por lei, ato 
administrativo ou decisão judicial; ou 

II - arquivo, registro, museu, biblioteca, pinacoteca, 
instalação científica ou similar protegido por lei, ato 
administrativo ou decisão judicial: 

Multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a R$ 500.000,00 
(quinhentos mil reais). 

Art. 63. Alterar o aspecto ou estrutura de 
edificação ou local especialmente protegido por 
lei, ato administrativo ou decisão judicial, em 
razão de seu valor paisagístico, ecológico, 
turístico, artístico, histórico, cultural, religioso, 
arqueológico, etnográfico ou monumental, sem 
autorização da autoridade competente ou em 
desacordo com a concedida: 

Pena - reclusão, de um a três anos, e multa. 

Art. 50. Alterar o aspecto ou estrutura de edificação ou 
local especialmente protegido por lei, ato 
administrativo ou decisão judicial, em razão de seu 
valor paisagístico, ecológico, turístico, artístico, 
histórico, cultural, religioso, arqueológico, etnográfico 
ou monumental, sem autorização da autoridade 
competente ou em desacordo com a concedida: 

 
Multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a R$ 200.000,00 
(duzentos mil reais). 

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. 

Art. 51. 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: 

 
 
Multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a R$ 100.000,00 
(cem mil reais). 

Art. 65. Pichar, grafitar ou por outro meio 
conspurcar edificação ou monumento urbano: 

Pena - detenção, de três meses a um ano, e 

Art. 52. Pichar, grafitar ou por outro meio conspurcar 
edificação ou monumento urbano: 

Multa de R$ 1.000,00 (mil reais) a R$ 50.000,00 
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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. 

(cinqüenta mil reais). 

Parágrafo único.Se o ato for realizado em monumento 
ou coisa tombada, em virtude de seu valor artístico, 
arqueológico ou histórico, a multa é aumentada em 
dobro. 

Dos Crimes contra a Administração Ambiental 

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. 

 

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. 

 

Art. 69. Obstar ou dificultar a ação fiscalizadora 
do Poder Público no trato de questões 
ambientais: 

Pena - detenção, de um a três anos, e multa. 

 

 

Fazendo uma breve comparação com a legislação criminal ambiental anterior,76 

percebe-se as seguintes alterações promovidas com a edição da Lei nº 9.605/98 no tocante às 

sanções penais ambientais: 

                                                 
76 Para facilitar a confrontação e a comparação entre os dispositivos penais da Lei nº 9.605/98 e dos diplomas 
legislativos anteriores utilizamos como base para as observações críticas ao direito penal ambiental o quadro 
comparativo das infrações penais contra o ambiente elaborado por Luiz Régis Prado, que se encontra no apêndice 
das suas anotações à Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, obra inúmeras vezes citada nesta 
dissertação(PRADO, Luiz Régis.  Crimes contra o ambiente: anotações à Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 
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1. A diminuição no aspecto qualitativo e quantitativo das penas privativas de 

liberdade cominadas aos crimes previstos nos arts. 29, 31, 33, 55, 67 e 69. Na 

legislação anterior, as penas privativas de liberdade previstas para os referidos 

crimes eram de reclusão e após a edição da Lei de Crimes Ambientais passaram 

a ser detenção, além do quantum das respectivas penas ter sido minorado; 

2. A diminuição do quantum das penas privativas de liberdade na modalidade de 

reclusão nos crimes descritos nos arts. 30, 41, 56 e 61; 

3. A criminalização de antigas contravenções penais com a previsão, além da pena 

de privativa de liberdade, da pena de multa cumulativa nos arts. 32, 44, 45, 46, 

48, 49; da multa alternativa ou cumulativa nos arts. 38, 39 e 42 e sem a 

previsão da multa no art. 40; 

4. O aumento qualitativo e quantitativo da pena privativa de liberdade de detenção 

para reclusão no art. 62; 

5. O aumento do quantum da pena de reclusão para o crime descrito no art. 35. 

 

Ressaltamos, ainda, que o crime de poluição, de acordo com a nova previsão do art. 

54 da Lei nº 9.605/98, foi resultado da sistematização de alguns dispositivos previstos no CP 

(art. 252, 270, caput, 1a parte e 271), do art. 38 da LCP e do art. 15 da Lei nº 6.938/81.  Além 

disso, as condutas tipificadas como crimes no art. 34, 50, 60, 64, 65 e 66 não constavam na 

legislação anterior, havendo uma inovação positiva do legislador penal ambiental neste 

sentido. 

 

Mais uma inovação trazida pelo legislador diz respeito à aplicação da suspensão 

condicional do processo - prevista no art. 89 da Lei nº 9.099/95 - a determinados crimes 

ambientais cuja pena mínima cominada seja igual ou inferior a 1(um) ano.  Observamos na Lei 

nº 9.605/98 um grande elenco de crimes ambientais cujos autores, preenchendo os requisitos 

previstos no art. 28, podem se beneficiar do sursis processual: arts. 30, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 

42, 45, 54, § 2º, 56, 61, 62, 63, 66, 67, 68 e 69.  Dos trinta e três tipos penais ambientais, sem 

levar em consideração a contagem dos subtipos existentes, pode-se afirmar que um pouco 

                                                                                                                                                         
1998: doutrina, jurisprudência, legislação.  2a edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001, p. 257-
252). 
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mais da metade dos crimes ambientais permite a aplicação da suspensão condicional do 

processo, que, ressalte-se, é uma forma de despenalização. 

 

Ao que nos parece, na prática, o instituto da suspensão condicional do processo 

tem sido a forma mais utilizada nas ações penais públicas ambientais para “sancionar” os 

infratores pela prática de crimes ambientais, com a aplicação imediata de pena restritiva de 

direitos, sem qualquer outra conseqüência negativa para o beneficiado, possibilitando-lhe 

ainda, caso devidamente comprovada a reparação do dano, a extinção da sua punibilidade. O 

citado art. 28 dispõe sobre a reparação integral do dano ambiental, mas sabemos que na 

maioria das vezes a recomposição de um dano ambiental não é plenamente possível, 

principalmente no que diz respeito à poluição e ao extermínio de determinadas espécies da 

flora e da fauna, por exemplo. 

 

Identificamos, também, um tratamento diferenciado conferido pelo legislador 

ambiental no que tange ao rigor da reprimenda aplicada aos crimes e infrações administrativas 

praticados contra a fauna e a flora, sendo os primeiros sancionados com um maior rigor, 

havendo uma desproporção entre as condutas e as sanções aplicadas aos infratores que 

praticam crimes contra a fauna, geralmente de alcance mais restrito que os crimes praticados 

contra a flora, que não raras vezes, acarretam a destruição da fauna que habita o local, em caso 

de incêndio ou destruição de florestas, por exemplo. 

 

Essa constatação pode ser interpretada sob dois aspectos: como uma incoerência ou 

impropriedade técnica do legislador em não adaptar a antiga legislação às novas exigências de 

proteção ambiental, mais amplas e rigorosas, ou como resultado de uma forte pressão exercida 

pelo poder econômico na elaboração e na aprovação do texto final da Lei nº 9.605/98, como já 

fizemos referência ao mencionar os vetos ou “cortes” ao respectivo anteprojeto, resultando 

num tratamento mais “brando” aos crimes praticados contra a flora. 

 

Pode-se ir mais além, como fez Luiz Régis Prado ao criticar o sistema da Lei nº 

9.605/98, pondo em questão a necessidade e a eficácia repressiva de alguns dos seus 

dispositivos: 
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Para logo, fica assentado seu caráter altamente criminalizador, visto que 
erige à categoria de delito uma grande quantidade de comportamentos que, a 
rigor, não deveriam passar de meras infrações administrativas ou, quando 
muito, de contravenções penais, em total dissonância com os princípios da 
intervenção mínima e da insignificância (v.g. arts. 32, 33, III, 34, 42, 44, 49, 
52, 55, 60 etc.).77 

 

Entendemos que o princípio da insignificância também tem contribuído para o 

enfraquecimento do direito penal ambiental, gerando precedentes negativos no tocante à 

proteção do ambiente.  O legislador deveria, portanto, evitar ao máximo a “criminalização 

indiscriminada” de condutas que não justifiquem a aplicação de uma sanção penal mais 

rigorosa, abrangendo inclusive os crimes que ensejam a suspensão condicional do processo, 

tendo em vista o descrédito que já atravessa o direito penal ambiental, que insistiremos em 

dizer, não é a forma adequada de “educar” o infrator ambiental.  A impunidade dos crimes 

ambientais é a principal causa da crise de eficácia que salta aos olhos até mesmo do cidadão 

mais leigo no assunto.78 

Há, portanto, um problema a ser dirimido no que diz respeito à superposição de 

tipos penais e administrativos ambientais, que será objeto de análise no item seguinte.  Neste 

sentido, procuraremos investigar a real intenção do legislador, no momento em que optou por 

criminalizar inúmeros comportamentos tipificados como infrações administrativas, e o real 

                                                 
77 PRADO, Luiz Régis.  Crimes contra o ambiente: anotações à Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998: 
doutrina, jurisprudência, legislação. 2a edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001, p. 32. Os tipos 
penais em questão constam no quadro comparativo elaborado no início deste capítulo.  Discordamos do autor 
quanto à inclusão do art. 32 da Lei nº 9.605/98 no rol de condutas penalmente insignificantes.  Trata-se da prática 
de ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, ativos ou exóticos, 
incluindo-se também o ato de realizar experiência dolorosa ou cruel em animal vivo, ainda que para fins didáticos 
ou científicos, quando existem recursos alternativos. Entendo, neste caso, que agiu acertadamente o legislador 
ambiental quando erigiu à categoria de crime as referidas condutas que, durante muito tempo, foram disciplinadas 
como meras contravenções penais, em total desrespeito às convenções internacionais que tratam dos “direitos dos 
animais”, ratificadas pelo Brasil, e ao novo tratamento constitucional do ambiente introduzido na CF/88.  Em que 
pese à inovação positiva do legislador, permanece questionável o quantum(bastante reduzido) da pena privativa de 
liberdade cominada para tais atos.  Leitura interessante acerca do tema sob a perspectiva da Teoria Geral do 
Direito acerca dos direitos dos animais encontra-se no artigo de Eduardo Ramalho Rabenhorst. Sujeito de direito: 
algumas considerações em torno do ‘direito dos animais’. Revista da ESMAPE, Recife, v. 2, n. 3, jan./mar., 1997, 
p. 119-130. 
 
78 A imprensa vem denunciando constantemente o menosprezo à repressão aos crimes ambientais, alertando para a 
necessidade de investir e estimular a formação de agentes especializados, inclusive na Polícia Federal, para reprimir 
o tráfico internacional de animais, que muitas vezes está aliado a outras espécies de crimes, como é o caso do 
tráfico ilícito de substâncias entorpecentes. A impunidade e a previsão de penas irrisórias(como a multa ou a 
prestação de serviços) são os maiores estímulos para a prática dos crimes ambientais.  Neste caso, ao contrário do 
ditado popular, “o crime compensa” e é bastante rentável aos criminosos.  Acerca do assunto, confira-se a matéria 
de Paloma Cotes: A arara e a cocaína. Traficantes de drogas descobriram que o comércio de animais dá muito 
dinheiro e pouca cadeia.  Revista Época, nº 270, 21 de julho de 2003, Meio Ambiente, p. 96. 



 

 

68
 

 

sentido deste duplo aspecto sancionador da norma ambiental que, ante o descumprimento no 

âmbito penal ou administrativo, pode ter conseqüências jurídicas semelhantes. 

 

 

4.2. Cumulatividade na aplicação das sanções e bis in idem. 
 

Antes da edição da Lei nº 9.605/98 e do seu respectivo Decreto nº 3.179/99, 

Vladimir passos de Freitas já enfrentava a dificuldade em distinguir um ilícito penal e 

administrativo, reconhecendo que definir um crime ou uma infração administrativa através da 

sanção prevista na descrição típica não pode ser considerado um critério infalível: 

 
O ilícito ambiental pode ser civil, administrativo e penal. Não há critério rígido 
para punir uma conduta lesiva ao meio ambiente como crime ou considera-la 
como sendo, apenas, infração administrativa.  O Estado faz a opção, tendo em 
vista a gravidade do fato. 
[...] 
Nem sempre é fácil distinguir um ilícito penal de um administrativo.  Na maior 
parte das vezes, as leis que tratam do meio ambiente são redigidas de forma 
pouco clara e objetiva.  O primeiro critério será o de verificar se o tipo refere-
se a crime ou contravenção.  O segundo será observar qual a pena imposta.  Se 
houver referência a prisão estar-se-á diante de figura criminosa.  Caso haja a 
menção de multa, suspensão de atividade e outras análogas, a infração será, 
provavelmente, administrativa. Dissemos provavelmente, porque não é esta 
regra absoluta.79 

 

Adotaremos o critério utilizado por Petrônio Maranhão Gomes de Sá,80 

estabelecendo duas linhas básicas para distinguir o ilícito penal e o ilícito administrativo 

ambiental: a diferença ontológica acaso existente entre esses dois tipos de ilícito e os efeitos 

produzidos quando da aplicação das sanções penais e administrativas da mesma espécie. 

 

                                                 
79 FREITAS, Vladimir Passos de. Direito administrativo e meio ambiente. 3a edição. Curitiba: Juruá Editora, 2002, p. 
80-81.  Os destaques em negrito constam no texto original. 
 
80SÁ, Petrônio Maranhão Gomes de.  A Potestade Administrativa de punir(jus puniendi): natureza, limites e 
controles. Tese (Doutorado em Direito) - Faculdade de Direito, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 1995, 
p. 92-93 e 104-105.  Em sua tese, o autor faz uma comparação entre as três espécies de ilícito - civil, administrativo e 
penal – e as sanções respectivas.  No entanto, o direito ambiental sancionador, objeto da nossa reflexão, limita-se a 
disciplinar as sanções aplicáveis aos crimes e infrações administrativas ambientais.  No entanto, é importante 
observar que a obrigatoriedade da reparação do dano se encontra presente em todas as esferas de proteção ambiental, 
não sendo exclusiva da tutela do ambiente pelo direito civil. 
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É interessante observar que a maioria dos autores brasileiros, inclusive os 

especialistas em direito ambiental, sequer enfrentam o tema, limitando-se a afirmar que a 

vontade do legislador constituinte teria sido a de proteger o ambiente de todas as formas de 

ameaça ou lesão, estabelecendo uma distinção meramente formal do tríplice aspecto da 

responsabilidade ambiental ou, ainda, afirmando que o legislador entendeu que todas essas 

condutas, principalmente as que nos referimos no item antecedente, mereceriam uma ampla 

reprimenda tendo em vista o seu alto potencial lesivo, o que justificaria a forma mais grave de 

intervenção estatal. 

 

Por outro lado, os autores espanhóis têm enfrentado esse problema, pondo em 

questão essa simbiose entre o direito penal e o direito administrativo ambiental face ao 

princípio da intervenção mínima do direito penal.  A superposição de tipos penais e 

administrativos bem como as respectivas sanções sofreriam a incidência do princípio do non 

bis in idem, já que ambos os sistemas teriam o mesmo objetivo(a proteção do ambiente) e 

cumpririam a mesma finalidade no tocante à repressão aos agentes infratores: 

 

As estreitas relações existentes entre o Direito penal e o administrativo em 
matéria de meio ambiente, que se articulam através da técnica legislativa da lei 
penal em branco, dão um especial relevo ao princípio do non bis in idem, já 
que, ao exigir-se pela lei penal a infração de uma norma administrativa 
protetora do meio ambiente, adquire uma grande importância o problema que 
se estabeleceria com a imposição de uma sanção penal e outra administrativa 
pelos mesmos fatos. 
[...] 
Existe outro argumento fundamental que, uma vez mais, deriva das relações 
entre o Direito penal e o administrativo no campo do meio ambiente, e é que 
não se pode falar de objetivos diversos em ambos os ramos do ordenamento.  
Por isso, tem-se o defendido o mesmo conceito de meio ambiente para as duas 
matérias, pois ambas protegem o mesmo bem jurídico, sendo a única diferença 
que o Direito penal se reserva para as hipóteses mais graves.81 

 

No tocante à diferença ontológica entre ilícito penal e administrativo em matéria 

ambiental, no sistema inaugurado pela Lei nº 9.605/98, a nossa resposta é negativa.  Se 

observarmos atentamente o quadro comparativo elaborado no item anterior com o objetivo de 

confrontar os dois tipos de ilícitos ambientais, não há como distingui-los na essência, pois até 

a redação dos dispositivos não foi sequer alterada pelo legislador, na tentativa de reforçar o 
                                                 
81 RODRÍGUEZ-ARIAS, Antonio Mateos.  Derecho penal y proteccion del medio ambiente.  Madrid: Editorial 
Colex, 1992, p. 51-52.  Tradução nossa. 
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tríplice aspecto da responsabilidade ambiental prevista no art. 225 da CF, que prevê a 

responsabilidade civil, penal e administrativa pela prática de condutas e atividades lesivas ao 

meio ambiente. 

 

Talvez o legislador ambiental, por precaução, tenha optado pela criminalização 

máxima das condutas afrontosas ao ambiente, transformando-as também em infrações 

administrativas, entendendo que se todas as condutas previstas como tipos penais justificam o 

grau máximo de intervenção estatal, evidentemente, também deveriam os infratores sofrer as 

penalidades num nível mais brando, já que as sanções administrativas seriam, em tese, menos 

gravosas que as sanções de natureza penal.  Trata-se, portanto, de uma questão de política 

criminal, do juízo de valoração do legislador sobre a maior ou menor gravidade do ilícito 

ambiental, que ensejaria sua inclusão na tutela penal ou simplesmente na tutela administrativa 

ou, ainda, em ambas as formas. 

 

Formalmente, poderíamos estabelecer alguns critérios de diferenciação entre essas 

duas modalidades de ilícitos, como por exemplo: as autoridades competentes para a aplicação 

das sanções penais e administrativas ambientais que são distintas, o cerceamento da liberdade 

que é próprio do direito penal etc.  Mas a nossa preocupação, no momento, é com as questões 

de ordem prática, com a repercussão da incidência das normas administrativas e penais sobre 

um mesmo fato, a possibilidade de cumulação das sanções respectivas e os seus efeitos 

práticos para uma adequada proteção jurídica do ambiente. 

 

Dentre as sanções penais e administrativas previstas, respectivamente, na Lei nº 

9.605/98 e no Decreto nº 3.179/99,82 aplicáveis às pessoas físicas e jurídicas apontamos as 

                                                 
82 As infrações administrativas são punidas isoladas ou cumulativamente com as seguintes sanções, nos termos do 
art. 2o, do Decreto nº 3.179/99:  I - advertência; II - multa simples; III - multa diária; IV - apreensão dos animais, 
produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza 
utilizados na infração; V - destruição ou inutilização do produto; VI - suspensão de venda e fabricação do 
produto; VII - embargo de obra ou atividade; VIII - demolição de obra; IX - suspensão parcial ou total de 
atividades; X – restritiva de direitos (suspensão de registro, licença, permissão ou autorização; cancelamento de 
registro, licença, permissão ou autorização;perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais;perda ou 
suspensão da participação em linhas de financiamento em   estabelecimentos oficiais de crédito; e proibição de 
contratar com a Administração Pública, pelo período de até três anos); XI – reparação dos danos causados.  As 
sanções penais, passíveis de aplicação isolada, cumulativa ou alternativa encontram-se previstas nos dispositivos 
legais constantes no capítulo II da Lei nº 9.605/98, nas seguintes modalidades: cominadas às pessoas físicas – 
penas privativas de liberdade (quase sempre substituíveis), restritivas de direitos (prestação de serviços à 
comunidade, interdição temporária de direitos, suspensão parcial ou total de atividades, prestação pecuniária e 
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penas restritivas de direitos e a pena de multa.  As penas restritivas de liberdade e o 

recolhimento domiciliar(modalidade de pena restritiva de direitos), evidentemente, somente se 

aplicam às pessoas físicas.  Uma diferença formal, ainda, sobre as penas restritivas de direitos 

no âmbito penal é o seu caráter substitutivo das penas privativas de liberdade, o que não 

ocorre no direito administrativo.  Lembramos, ainda, que as três formas de responsabilidade 

ambiental são independentes entre si e podem ser imputadas simultaneamente ao infrator por 

um mesmo ato ilícito lesivo ao ambiente. 

 

Consideremos a hipótese, por exemplo, de um indivíduo primário e com bons 

antecedentes que tenha praticado o delito descrito no art. 29, caput, da Lei nº 9.605/9883 cujo 

tipo corresponde à infração administrativa prevista no art. 11, caput, do Decreto nº 3.179/99.  

A conduta típica praticada foi “matar animal silvestre sem permissão da autoridade 

competente”.  Neste caso, por exemplo, não será possível a reparação integral ou parcial do 

dano. 

 

Seria aplicável, portanto, ao caso: pela autoridade administrativa a multa de R$ 

500,00(quinhentos reais) e, no âmbito penal, a pena de detenção de 3(três) meses a 1(um) ano 

e multa.  Comprovada a impossibilidade de reparar o dano e preenchidos os demais requisitos 

previstos na Lei nº 9.099/95, poderá haver em favor do agente a suspensão condicional do 

processo.  Sendo assim, não haverá a aplicação da pena privativa de liberdade, podendo ser 

fixada como condição do sursis processual uma pena restritiva de direitos, que, inclusive, pode 

se assemelhar também às sanções administrativas desta mesma natureza. 

 

A multa penal seria irrisória, ainda que não fosse aplicada em seu grau mínimo, já 

que deve ser calculada dentro dos limites estabelecidos pelo Código Penal.  Normalmente, as 

                                                                                                                                                         
recolhimento domiciliar) e multa; cominadas às pessoas jurídicas: multa, restritivas de direitos (suspensão 
parcial ou total de atividades; interdição temporária de estabelecimento, obra ou atividade; proibição de contratar 
com o Poder Público, bem como dele obter subsídios, subvenções ou doações) e prestação de serviços à 
comunidade. 

83 “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.” 
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multas penais são bem inferiores às multas administrativas, estas sim capazes de onerar mais 

severamente o infrator ambiental. 

 

Alterando alguns elementos da hipótese ora apresentada, considerando agora um 

indivíduo que não preenchesse os requisitos da suspensão condicional do processo, mas 

pudesse ter a pena de detenção substituída por uma pena restritiva de direitos, além da multa 

cominada no tipo do art. 29.  Mais uma vez, seria suficiente, no caso, as sanções aplicadas pela 

autoridade administrativa, tendo em vista que também é competente para aplicar sanções 

restritivas de direitos(com o mesmo efeito prático das multas previstas no CP) e multa pela 

infração administrativa do art. 11 do Decreto nº 3.179/99 cujo tipo é idêntico ao do citado art. 

29 da Lei nº 9.605/98. 

 

São hipóteses como essas, bastante freqüentes na prática, que denominamos de bis 

in idem, no que diz respeito à essência de determinados tipos penais e administrativos 

ambientais idênticos e as respectivas sanções aplicadas, que possuem o mesmo efeito prático.  

No mais das vezes, as penas aplicadas pela administração e pelo judiciário, principalmente no 

âmbito penal, são idênticas na prática, se considerarmos a questão das penas de multa e de 

algumas penas restritivas de direitos, e nada acrescentam à proteção da melhoria da qualidade 

ambiental.  De nada adiantaria também a reparação do mesmo dano no âmbito civil, penal e 

administrativo.  Sabe-se, ainda, que nem sempre a reparação do dano será possível. 

 

Sabemos que não é recomendável que o potencial lesivo da infração administrativa 

ou do crime ambiental sejam valorados de acordo com as respectivas penalidades cominadas, 

mas não se deve desconhecer também o chamado bis in idem material quando as sanções 

penais e administrativas previstas para uma mesma conduta, que é ao mesmo tempo crime e 

infração administrativa ambiental, apresentam os mesmos efeitos práticos no que se refere à 

qualidade do ambiente que é o bem jurídico que se deseja proteger.  Não podemos incorrer 

neste equívoco.  A proteção penal do ambiente contida na Lei nº 9.605/98, apesar de ser 

bastante recente, precisa se adequar melhor à realidade. 

 

Criminalizar condutas para logo em seguida despenalizá-las, como o fez o 

legislador ambiental em 1998, significa enfraquecer ainda mais segurança jurídica ambiental 
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e representa mais uma forma de “premiar” o infrator ambiental, que certamente não deixará 

de praticar os seus crimes vislumbrando uma garantia da impunidade, considerando também a 

aplicação de penas irrisórias que “compensariam” a sua contumácia em agredir o ambiente. 

 

Ignorar essa realidade seria mais um grande equívoco por parte de todos aqueles 

que desejam e colaboram para a concretização efetiva do direito ambiental como um todo e 

principalmente daqueles que acreditam ser o direito penal como “mais um” dos instrumentos 

de tutela do ambiente.  Sua função deve ser, portanto, subsidiária e não substitutiva de 

eventuais fracassos nas outras esferas, como se perceberá nas declarações dos representantes 

de órgãos ambientais e pelo Ministério Público no próximo capítulo. 

 

Ora, o pressuposto da despenalização é a descriminalização que, por sua vez, 

informa o princípio da intervenção mínima do direito penal.  Tal princípio seria plenamente 

concretizado(e de forma coerente) se determinadas condutas simplesmente não constassem do 

rol dos tipos penais ambientais previstos pela Lei nº 9.605/98, ficando sujeitas apenas às 

sanções civis e administrativas.  O que temos visto na jurisprudência é uma sucessiva e 

excessiva aplicação do princípio da insignificância penal aos crimes ambientais e a aplicação 

de penas que em nada revertem em favor da melhoria da qualidade ambiental, tampouco 

conseguem produzir a intimidação sobre os infratores, caindo por terra, desta forma, o caráter 

educativo e preventivo que poderia ser atribuído às sanções previstas pela Lei nº 9.605/98. 

 

Todas essas distorções presentes na atual Lei dos Crimes Ambientais refletem-se, 

como não poderia deixar de ser, na jurisprudência ambiental pátria, como se pode observar nos 

acórdãos abaixo transcritos:84 

 
EMENTA. PENAL.  CRIME CONTRA A FAUNA.  ART. 1º DA LEI Nº 
5.197/67 C/C O ART. 27 DA REFERIDA LEI COM A REDAÇÃO DADA 
PELA LEI Nº 7.653/88. APLICAÇÃO DA NOVATIO LEGIS IN 
MELLIUS (LEI Nº 9.605/98). PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO 

                                                 
84 Os acórdãos colacionados encontram-se disponíveis no site do Conselho da Justiça Federal: 
<http://www.cjf.gov.br/>.  Acesso em: junho de 2003.  Não há destaques na redação original das ementas.  A nossa 
intenção, ao colacionar os acórdãos era colocar um acórdão proferido em cada região, mas a tentativa restou 
frustrada na pesquisa simultânea, com base nas palavras-chave “condenação e crime ambiental”.  No TRF da 5a 
Região, os acórdãos encontrados em matéria ambiental eram bastante antigos, muitos deles proferidos 
anteriormente à edição da Lei nº 9.605/98.  No STJ, a grande maioria dos acórdãos encontrados versava sobre os 
conflitos de competência em matéria penal ambiental. 
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PUNITIVA.EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECRETADA (ART. 107, 
IV DO CÓDIGO PENAL). APELAÇÃO PREJUDICADA. 
1. COMO A LEI NOVA (LEI Nº 9.605/98), MODIFICA O REGIME 
ANTERIOR, BENEFICIANDO O AGENTE, HÁ DE SER APLICADA. 
2. A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO 
OCORREU EM 02(DOIS) ANOS, POIS A PENA MÁXIMA PRIVATIVA 
DE LIBERDADE IMPOSTA PARA O CRIME, É DE 01(ANO) DE 
DETENÇÃO. 
3. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECRETADA(ART. 107, IV DO 
CÓDIGO PENAL). 
4. APELAÇÃO PREJUDICADA. 
[TRF 5a REGIÃO, APELAÇÃO CRIMINAL Nº 00857/PB Processo: 
9305383670, PRIMEIRA TURMA, Relator: JUIZ UBALDO ATAÍDE 
CAVALCANTE, Julgamento: 11/03/1999, Publicação: 21/05/1999, Fonte: 
DJ Pag:000585] 
 

EMENTA. PENAL. CRIME CONTRA A FAUNA. EXISTÊNCIA DE 
NUMEROSOS EXEMPLARES DA AVE ABATIDA.  EXCLUSÃO DA 
ILICITUDE DO FATO.  ERRO DE PROIBIÇÃO. 
INADMISSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. 
SUPERVENIÊNCIA DE LEI MAIS FAVORÁVEL. 
APLICABILIDADE. PENA REDUZIDA. CONDENAÇÃO 
MANTIDA. EXAME DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO.  
PUNIBILIDADE EXTINTA. 
1. MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA PELO AUTO DE 
APREENSÃO E EXIBIÇÃO. 
2. A CONFISSÃO DOS APELANTES EM CONJUNTO COM OS 
TESTEMUNHOS PRESTADOS SE CONSTITUEM EM PROVA 
SUFICIENTE DA AUTORIA DELITIVA. 
3. A EXISTÊNCIA DE NUMEROSOS EXEMPLARES DA AVE 
ABATIDA, NA REGIÃO, NÃO EXCLUI A ILICITUDE DO FATO, EM 
FACE DO OBJETIVO DA NORMA QUE É PRESERVAR O 
PATRIMÔNIO AMBIENTAL DO PAÍS. 
4. A LEI QUE PROÍBE A CAÇA AOS ANIMAIS SILVESTRES É 
AMPLAMENTE DIVULGADA, PRINCIPALMENTE NAS ZONAS 
RURAIS, E FOI EDITADA HÁ MAIS DE VINTE ANOS.  POR ISSO, 
NÃO SE PODE ACOLHER A TESE DO ERRO DE PROIBIÇÃO. 
5. EDITADA NOVA LEI, QUE COMINA PENA MAIS BRANDA AOS 
ACUSADOS, ESTA É DE SER APLICADA, NOS TERMOS DO QUE 
DISPÕE O ARTIGO 2º, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO PENAL. 
6. RECURSO IMPROVIDO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA 
REDUZIDA, DE OFÍCIO. 
7. PUNIBILIDADE EXTINTA EM FACE DA PRESCRIÇÃO, 
VERIFICADA EM FUNÇÃO DA NOVA PENA APLICADA. 
[TRF 3a REGIÃO, Processo: 95030230012, UF: SP, Órgão Julgador: 
QUINTA TURMA, Relatora: JUIZA RAMZA TARTUCE, decisão 
unânime, Data da decisão: 16/11/1998, DJ DATA:23/02/1999, PÁGINA: 
395] 
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EMENTA. PENAL. CRIME AMBIENTAL. PESCA DE ARRASTO. LEI 
9.605/98, ARTIGO 34 C/C PORTARIA 21/99 DO MINISTÉRIO DO 
MEIO AMBIENTE. 
Tendo sido o agente surpreendido pela polícia ambiental praticando pesca de 
arrasto em período declarado de defeso por portaria do Ministério do Meio 
Ambiente, impõe-se a sua condenação por incurso nas penas do artigo 34, da 
Lei 9.605/98, devendo a pena corporal ser substituída por prestação de 
serviços à comunidade, preferencialmente, na defesa do meio ambiente. 
[TRF 4a REGIÃO, ACR 7898 SC, Processo: 200072000045026, Órgão 
Julgador: SÉTIMA TURMA, Relator: JUIZ VLADIMIR FREITAS, decisão 
unânime, Data da decisão: 05/02/2002, DJU DATA: 13/03/2002, PÁGINA: 
1088]  
 
EMENTA. PENAL. CRIME CONTRA A FAUNA PRATICADO EM 
UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. LEI 9.605/98, ART. 29, 4º. 
DOSAGEM DA PENA. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE 
DIREITOS. LEI 9.605/98, ART. 8º, INC. I. 
Tendo sido o acusado surpreendido com um espécime da fauna silvestre 
morto(uru) e instrumentos utilizado na caça, imperativa é a sua condenação, 
inclusive com a elevação da pena em razão do ato ter sido praticado no 
interior de unidade de conservação(reserva  florestal).  A sanção corporal, 
todavia, será substituída por prestação de serviços à comunidade, à base de 
uma hora por dia, em local a ser definido pelo Juízo da Execução e em 
atividade diretamente ligada à proteção ambiental. 
[TRF 4a REGIÃO, Processo: 9604634305, UF: SC, Órgão Julgador: 
PRIMEIRA TURMA, Relator: JUIZ FABIO ROSA, decisão não unânime, 
Data da decisão: 15/06/1999, DJ DATA:14/07/1999, PÁGINA: 261] 

 

Como se observa nos acórdãos acima colacionados, a extinção da punibilidade pela 

ocorrência da prescrição e as condenações ínfimas aplicadas pelo Poder Judiciário aos 

delinqüentes ambientais, de acordo com os “benefícios” previstos na própria Lei dos Crimes 

Ambientais, têm sido uma constante na jurisprudência ambiental pátria.  Vale ressaltar, ainda, 

que o princípio da insignificância e a suspensão condicional do processo, mecanismos de 

“despenalização”, têm sido bastante utilizados pelo Poder Judiciário na resolução das 

demandas ambientais. 

 
A sanção penal, como se sabe, é a conseqüência de um crime ou de uma 

contravenção penal, ou seja, da prática de condutas tipificadas em normas proibitivas.  De 

caráter predominantemente punitivo, busca também através da intimidação, a prevenção de 

futuros delitos. 

 

Modernamente, tem-se observado uma crescente movimentação por parte da 

doutrina penalista no tocante à inversão da finalidade da pena, primeiramente, como 
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prevenção geral, motivando os indivíduos a observar a ordem jurídico-penal no sentido de 

evitar ou desestimular a prática de crimes.  Apenas se não houver êxito na “função 

motivadora” da norma penal, tem-se a conversão da prevenção genérica, destinada a todos, em 

prevenção especial sobre o indivíduo infrator, realizando-se, na prática, a coerção própria ao 

direito penal.85 

 

Interessante notar que essa mesma tendência do moderno direito penal se aplica 

também ao direito ambiental, quando acrescenta à tutela penal um novo bem ou valor jurídico, 

dando-lhe uma nova feição e uma distinta valoração, daquela conferida por outros ramos do 

direito, a exemplo do direito civil.  O meio ambiente sadio e equilibrado é esse novo bem 

jurídico cuja relevância restou acolhida pela sociedade e pelo direito, demandando uma tutela 

penal específica.86 

 

O direito penal ambiental, ao contrário do que apregoam os penalistas tradicionais, 

resultou da necessidade de imposição de um maior rigor na proteção ambiental com a 

criminalização de condutas lesivas, tendo em vista que as medidas civis e administrativas 

existentes têm-se revelado insuficientes nesse mister. 

 

Nesse mesmo sentido, encontra-se o fundamento para a responsabilização penal 

das pessoas jurídicas que são os principais agentes degradadores do ambiente.  Em que pese a 

polêmica gerada em torno do tema, o certo é que a realidade a ser enfrentada e não 

simplesmente descartada é a de que trata Fernando da Silva Quadros: 

 
A responsabilidade criminal da pessoa jurídica, opção clara do legislador 
ambiental brasileiro, provocará o surgimento de uma nova dogmática penal, 

                                                 
85 Este é o entendimento de Cezar Roberto Bitencourt extraído do seu Manual de direito penal – parte geral.  5a 
edição.  São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1999, p. 34.  O Professor Paulo de Souza Queiroz durante o 
minicurso sobre as “funções do direito penal”, ministrado nos Cursos de Mestrado em Direito da Universidade 
Federal de Perrnambuco no ano de 2001, afirmou enfaticamente que o direito penal nada tem a contribuir na 
proteção do ambiente cujo caráter deve ser eminentemente preventivo.  Ensina o autor: “Prevenir 
comportamentos delituosos nem sempre significa, portanto, apelar ao direito penal, pois, não raro, sua 
intervenção se revela criminógena, contraproducente aos fins visados. (QUEIROZ, Paulo de Souza. Funções do 
direito penal: legitimação versus deslegitimação do sistema penal.  Belo Horizonte: Del Rey, 2001, p. 127). 
 
86 Vale dizer que a proteção ao meio ambiente antes da elaboração das leis esparsas (parcialmente revogadas com 
a nova legislação) e da sistemática atual, era tida como uma proteção apenas reflexa, e não direta, específica, 
como conhecemos hoje. 
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que deverá compatibilizar a vontade do constituinte com os fundamentos da 
ciência penal.87 

 
A responsabilização penal das pessoas jurídicas por danos ambientais e o seu 

respectivo regime sancionador, da mesma forma que a responsabilização das pessoas físicas, 

independentemente da “boa intenção do legislador”, tem-se revelado também como um 

substitutivo do poder sancionador da Administração Pública, visto que o interesse público que 

se protege está presente tanto no direito penal, como no direito administrativo.  Fernando 

Quadros da Silva apresenta justificativas bastante razoáveis para a adoção da responsabilidade 

penal coletiva: 

 

A simples imposição de multas administrativas ou obrigação de indenizar, 
além de não tutelar eficazmente o bem jurídico ambiental, ainda atinge 
terceiros.  Ocorre o indesejável fenômeno da “socialização punitiva”.  O 
cidadão é vitimado duas vezes: de um lado como vítima da degradação 
ambiental e de outro como devedor final do quantum reparatório ou 
sancionatório.  A aplicação das penas criminais atinge diretamente a pessoa 
jurídica. 

 

Outro fundamento, em favor da tese, está na “relativa ineficácia da atividade 

administrativa para tutela do meio ambiente.  Por outro lado, a imposição de sanção penal traz 

conseqüências às empresas, que teriam sua imagem afetada por uma condenação criminal”88.  

Note-se que os efeitos publicitários do direito penal são bem maiores sobre a imagem das 

empresas, que também constitui uma parcela importante do patrimônio das mesmas. 

 

A imputação de responsabilidade às pessoas jurídicas, como condição para a 

aplicação da sanção penal, não se afastou do caráter pessoal, desde que haja a “dupla 

imputação” ou o concurso necessário entre pessoa física e jurídica nesses casos, para alcançar 

os interesses da empresa.  A existência do substrato humano (vontade humana intencional), 

pois, afasta a idéia da responsabilidade penal objetiva, independente de dolo ou culpa. 

 
O direito administrativo sancionador também pode ser analisado sob a perspectiva 

disciplinar em que o “princípio da capacidade infratora” corresponderia ao princípio da 
                                                 
87 SILVA, Fernando Quadros da.  Responsabilidade penal da pessoa jurídica: a Lei nº 9.605, de 13.02.1998 e os 
princípios constitucionais penais.  Revista de Direito Ambiental, n. 18, ano 5, abr./jun., 2000, p. 195. 
 
88 SILVA, Fernando Quadros da.  Responsabilidade penal da pessoa jurídica: a Lei nº 9.605, de 13.02.1998 e os 
princípios constitucionais penais.  Revista de Direito Ambiental, n. 18, ano 5, abr./jun., 2000, p. 195. 
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imputabilidade vigente no direito penal.  Trata-se da capacidade legal que o agente deve 

ostentar para ser devidamente enquadrado na lei repressora.  A grande dificuldade existente na 

teoria do direito administrativo sancionador apontada por Fábio Medina Osório reside na 

definição da culpabilidade administrativa que pode ser considerada como fundamento da pena, 

como medição da pena e como conceito contrário à responsabilidade objetiva.89 

 

Nesta perspectiva, o direito administrativo trabalha com os graus de “culpa”, com 

a intensidade da ameaça ou lesão praticada, quando se trata, por exemplo, de infração 

cometida por agentes públicos.  Esse sistema alcança, portanto, apenas as pessoas físicas 

enquanto no exercício de um dever funcional. 

 

Quanto à responsabilidade das pessoas jurídicas, esta possui regime jurídico 

próprio, distinto do direito penal tradicional.  Neste particular, ensina Fábio Medina Osório: 

 

O direito administrativo, muito mais próximo da realidade social e à 
necessidade de tutela do interesse público, depara com o concreto problema 
gerado por pessoas jurídicas que atuam ilicitamente em detrimento de 
importantes valores tutelados e protegidos pela ordem jurídica.  Essa atuação, 
essa objetiva capacidade de atuar, resulta da personalidade jurídica dessas 
entidades, que podem, portanto, manifestar uma específica vontade 
juridicamente relevante, embora fictícia, na vida de relações, sem que se 
identifiquem, muitas vezes, as pessoas físicas que realmente comandam e 
ditam essas decisões com pleno domínio dos fatos e seus desdobramentos.  A 
pessoa jurídica, por essa realista perspectiva, atua ilicitamente, pratica fatos 
objetivamente proibidos pela ordem jurídica.90 

 

A conseqüência jurídica do descumprimento de um dever imposto por lei - aos 

administrados, agentes públicos, indivíduos ou pessoas jurídicas - constitui a sanção 

administrativa, imposta pela Administração Pública, com alcance geral e futuro e finalidade 

repressora ou disciplinar. 

 

Distinguem-se as sanções administrativas, aplicadas em caráter punitivo ou 

disciplinar, das medidas administrativas que, embora tenham o caráter aflitivo ou de restrição, 

                                                 
89 OSÓRIO, Fábio Medina.  Direito administrativo sancionador.  São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2000, 
p. 311-312. 
 
90 OSÓRIO, Fábio Medina.  Direito administrativo sancionador.  São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2000, 
p. 343. 
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não se confundem com as primeiras.  São medidas administrativas: as medidas de polícia (que 

podem ser de natureza preventiva), as medidas rescisórias (decorrente da prática de atos ou 

contratos administrativos), as medidas de ressarcimento ao erário (mais próximas da 

reparação do dano do direito civil) e medidas coativas e preventivas. As sanções 

administrativas, ao contrário, decorrem sempre do cometimento de infrações administrativas, 

daí o seu caráter eminentemente repressivo. 

 

Pode-se aproximar, pois, o direito penal e o direito administrativo, considerando a 

unidade do poder de punir do Estado, o “jus puniendi”, que repousa em normas de direito 

público.  Com acerto, mais uma vez, ensina Fábio Medina Osório que “a mais importante e 

fundamental conseqüência da suposta unidade do jus puniendi do Estado é a aplicação de 

princípios comuns ao direito penal e ao Direito Administrativo Sancionador, reforçando-se, 

nesse passo, as garantias individuais”.91  A existência de uma unidade substancial das normas 

penais e administrativas sancionadoras aplica-se, portanto, ao direito ambiental sancionador. 

 

Prosseguindo na análise atenta da Lei nº 9.605/98 que disciplina as sanções penais 

e administrativas derivadas de condutas lesivas ao meio ambiente, verifica-se que não há 

diferenças essenciais, mas tão somente de forma, em determinadas sanções penais e 

administrativas aplicáveis, principalmente, em relação às pessoas jurídicas, muitas vezes 

inviabilizando a aplicação cumulativa de sanções.  Desta forma, a “autonomia” entre os 

sistemas de responsabilidade penal, civil e administrativo restaria mitigada, e até mesmo, 

ineficaz e insuficiente na solução das questões ambientais. 

 

Dentre as inúmeras hipóteses previstas na Lei, cabe, de logo, a referência ao art. 21 

da Lei nº 9.605/98 e ao art. 2o do Decreto nº 3.179/99, que dispõem sobre as penas aplicáveis 

às pessoas jurídicas que podem se apresentam na forma isolada, cumulativa ou alternativa.  

Dentre elas encontra-se, por exemplo, a suspensão parcial ou total de atividades como pena ou 

sanção administrativa.  Ora, se as searas penal e administrativa são independentes e, portanto, 

cumuláveis, temos que uma das formas de repressão (penal ou administrativa) restará 

                                                 
91 OSÓRIO, Fábio Medina.  Direito administrativo sancionador.  São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2000, 
p. 102. 
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prejudicada, visto que, na prática, não poderá haver a aplicação simultânea de duas penas de 

“suspensão total de atividades” numa mesma empresa, por exemplo. 

 

A situação é bastante curiosa se vislumbrarmos que a possível intenção do 

legislador foi de ampliar a responsabilização pela prática de condutas lesivas ao meio 

ambiente.  Por outro lado, há quem considere que, inexistindo diferença substancial entre as 

sanções, ocorreria o “bis in idem”, repudiado pela ordem jurídica. 

 

Outros aspectos contraditórios podem ser observados com uma leitura mais atenta 

da legislação, como por exemplo, o valor da multa administrativa ser, em determinados casos, 

superior ao da multa penal, além da disparidade entre o mínimo e o máximo do quantum 

fixado para as sanções pecuniárias que podem oscilar entre R$ 500,00 (quinhentos reais) e R$ 

10.000.000,00 (dez milhões de reais), como se observa no art. 44 do Decreto nº 3.179/99. 

Além de não ser criteriosa, a legislação privilegia, dessa forma, os grandes poluidores. 
 

Nem é preciso lembrar que a pena pecuniária nada restaura, nem tem contribuído 

com a finalidade preventiva do direito ambiental, como se percebe na prática.  Urge, pois, 

repensar e reexaminar o sistema sancionatório adotado com esse novo diploma legal, a fim de 

não comprometer a sua aplicação e eficácia. 
 

O advento da Lei nº 9.605/98 representa um marco na formação do direito 

ambiental brasileiro, quando tentou sistematizar o direito ambiental sancionador, referentes às 

esferas penal e administrativa.  É preciso expandir, de forma coerente, a responsabilização 

pela degradação ambiental a todos aqueles que de alguma forma contribuem na prática 

delitiva.   Nesse ponto, a Lei da Natureza apresenta algumas falhas a serem sanadas.  Basta 

apenas acompanhar os resultados obtidos com a sua aplicação.  Uma melhor interpretação da 

norma em face dos casos concretos certamente resultaria numa maior efetividade na solução 

das questões ambientais, mesmo com todas as dificuldades apresentadas na implementação 

desse diploma tão inovador. 
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5. A QUESTÃO AMBIENTAL SOB A PERSPECTIVA DA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 
 

5.1. O tratamento das questões ambientais pela Administração Pública 
Ambiental e pelo Ministério Público.  Esclarecimentos prévios sobre a pesquisa. 

 
Este capítulo é o resultado de um contato direto estabelecido com determinadas 

instituições que, no nosso entender, encontram-se hoje mais próximas dos problemas 

ambientais, tendo em vista a relevância da atuação preventiva das referidas instituições, 

perspectiva fundamental e prioritária no que diz respeito à proteção do ambiente.  Ao lado da 

prevenção, há também a atuação de caráter repressivo com a imposição de sanções 

administrativas e a instauração de ações penais públicas tendo como objeto a proteção do 

ambiente, considerado em sua mais ampla definição. 

 

A pesquisa foi feita por meio de visitas e entrevistas feitas pessoalmente a 

representantes da Companhia Pernambucana de Meio Ambiente(CPRH), do Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis(IBAMA), do Ministério 

Público de Pernambuco(Promotoria de Justiça de Meio Ambiente e Patrimônio Cultural) e do 

Ministério Público Federal(Ofício da Tutela Coletiva) em dias distintos e com uma duração 

média de duas horas para cada entrevistado. 

 

Os órgãos da administração pública ambiental foram procurados considerando a 

condição de entidades responsáveis pela execução da Política Nacional de Meio Ambiente e 

como detentores do poder de polícia ambiental, o que implica na aplicação do direito 

ambiental sancionador ora em estudo. 

 

A ausência de entrevistas com representantes de órgãos municipais se justifica pelo 

fato de que ainda hoje, nos municípios do Estado de Pernambuco, inclusive no Recife, a 

gestão ambiental encontra-se basicamente concentrada nos órgãos estadual e federal, no 

exercício de sua competência administrativa supletiva, ante a falta de estrutura e recursos 

municipais dirigidos a este setor.  Os órgãos da administração ambiental municipal, como a 

Empresa de Urbanização do Recife(URB) e a Diretoria Geral de Coordenação e Controle 

Urbano Ambiental(DIRCON), sendo esta última vinculada à Secretaria de Planejamento, 
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Urbanismo e Meio Ambiente do Recife, cuidam basicamente do planejamento urbano e da 

poluição sonora. 

 

A importância do Ministério Público na proteção do ambiente mereceu também o 

nosso reconhecimento pelo caráter combativo com que tem exercido a difícil missão da 

defender os interesses difusos e coletivos, fazendo valer a ampla legitimidade processual que 

lhe foi conferida pela Constituição Federal de 1988, no sentido de levar ao Poder Judiciário, 

quando necessário, as demandas ambientais com a maior celeridade e transparência possível. 

Além disso, é importante reconhecer a função de “coordenação” que tem desempenhado 

juntamente com a Administração Pública e com os cidadãos, seus principais colaboradores. 

 

A realização da pesquisa visou a atender uma necessidade de ordem prática, qual 

seja, a complementação dos elementos teóricos expostos ao longo do presente trabalho.  A 

base teórica, por si só, não seria capaz de oferecer as respostas aos questionamentos propostos 

em nossas considerações introdutórias.  O conteúdo das entrevistas forneceria, portanto, os 

subsídios necessários para a conclusão do presente estudo. 

 

O roteiro das entrevistas, em linhas gerais, procurou abranger os seguintes pontos: 

estrutura do órgão, instrumentos utilizados para a proteção do ambiente, dificuldades para o 

exercício de suas atribuições institucionais, comentários ou críticas sobre a edição, a 

implementação ou a efetividade da Lei nº 9.605/98, cooperação com outras instituições, 

projetos desenvolvidos junto à sociedade civil.  Foi solicitado também a cada órgão um 

levantamento estatístico sobre as respectivas atividades após a edição da Lei nº 

9.605/980(número de autuações, de ações civis e penais públicas interpostas, de termos de 

ajustamento de conduta e termos de compromisso celebrados, a depender da natureza do 

órgão). 

 

A qualificação de cada um dos entrevistados e a transcrição integral do conteúdo 

das respectivas entrevistas(gravadas em mini-fitas de sessenta minutos), bem como a 

documentação fornecida pelos órgãos consultados seguem em anexo à presente dissertação.  

Todos os entrevistados foram informados previamente sobre a finalidade da pesquisa e que o 

resultado final da transcrição seria encaminhado por meio eletrônico a cada entrevistado para a 
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revisão do conteúdo.  Tal medida teve a finalidade de garantir a publicidade do material 

colhido somente após a aprovação dos entrevistados, com o máximo de segurança e fidelidade 

às respostas.  Após pequenas alterações pontuais sugeridas e a revisão do texto final alterado, 

foi autorizada a publicação do material que será exposto parcialmente nos itens seguintes.  Os 

trechos destacados das entrevistas que no nosso entender têm uma maior pertinência com o 

tema em estudo terão a respectiva autoria identificada ao final de cada bloco ou de cada item, 

conforme o caso. 

 

 

5.2. A Companhia Pernambucana de Meio Ambiente(CPRH). 
 
 

5.2.1. Estrutura interna e âmbito de atuação. 
 
 

A CPRH - Companhia Pernambucana de Meio Ambiente, antiga Companhia 
Pernambucana de Recursos Hídricos - desde a sua criação em 1976 é uma Sociedade de 
Economia Mista, passando a ser autarquia em 1o de maio de 2003 e, em 31 de julho deste 
mesmo ano, será transformada na Agência Estadual de Meio Ambiente e Recursos 
Hídricos. Esta transformação faz parte da Reforma Administrativa do Governo do Estado 
de Pernambuco, com o enxugamento da estrutura física e orgânica. 
O processo de transformação ainda está em curso e sinaliza no sentido de conferir à CPRH 
uma maior mobilidade, um maior poder de atuação, mesmo incorporando novas 
atribuições. Com o contrato de gestão vai haver a possibilidade de melhorar os serviços 
prestados pela CPRH, de melhor equipar, de fazer mais projetos de cooperação 
internacional.  Será um novo modelo de administração, mais moderno. 
As atividades de execução da Secretaria de Recursos Hídricos(SRH) estão sendo 
incorporadas pela CPRH, mas ainda não temos o corpo técnico para desempenhar essas 
atividades.  A minha expectativa é de que se possa admitir pessoal para formar uma equipe 
e suprir esta área, mas não sei se através de concurso ou por meio de contratações. 
Desde a sua criação, ainda não houve concurso para admissão de pessoal na CPRH.  As 
formas de admissão têm sido feitas através de contratos temporários, de bolsas, de 
terceirização de serviços. A situação funcional da CPRH é complicada, pois o quadro é 
muito pequeno para atender ao Estado de Pernambuco.  São cerca de 70(setenta) pessoas 
que são funcionários do quadro desde a criação, os demais são requisitados de outros 
órgãos e ainda existem os bolsistas.  O total é de 220(duzentas e vinte) pessoas.  O maior 
problema da CPRH hoje é a equipe técnica que não se sabe se vai permanecer com as 
mudanças. A equipe veio se especializando na área ambiental, tanto teoricamente, quanto 
na prática, o que não é um processo rápido, nem fácil.  Há uma preocupação grande 
nesse sentido.  Por outro lado, a direção tem sinalizado o interesse em preservar os dois 
patrimônios da empresa: a marca, que já tem 26 anos, e o corpo técnico. 
Na área de fiscalização, há cerca de 30(trinta) fiscais em atividade na CPRH.  O trabalho 
da CPRH é feito por região, por áreas em pontos do Estado.  As emergências, de uma 
forma geral, têm sido cobertas.  O monitoramento tem ficado prejudicado, em virtude do 
número reduzido de fiscais para atender as denúncias, por exemplo.  A situação é tão 
complicada que não promovemos campanhas publicitárias para divulgar o “disque-
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denúncia”, por exemplo.  Existe, ainda, o canal on-line, em que a denúncia pode ser feita 
por meio do acesso ao portal da CPRH na internet.  Sabemos que as denúncias não serão 
atendidas com a agilidade que deveriam, exceto nos casos de maior gravidade. É 
necessário fazer a triagem das denúncias para fazer o encaminhamento.  Mas, no geral, 
todas as denúncias são atendidas. 
Em geral, a atividade de licenciamento fica concentrada no órgão estadual.  Uma vez ou 
outra, há uma confusão, uma superposição de funções entre a CPRH e o IBAMA.  
Normalmente isso acontece na área de florestas. 
A tendência é descentralizar algumas atividades para os órgãos municipais, como já foi 
feito com a poluição sonora. Há, inclusive, uma diretoria de descentralização trabalhando 
neste processo. Os municípios de Recife, Olinda e Jaboatão já receberam treinamento e 
equipamentos(decibelímetros) para aferir a poluição sonora.  Este processo de 
descentralização é bastante lento e tem que ser bem planejado, pois muitas vezes os 
municípios não têm condições de absorver essas atividades. Há cerca de 5 anos a CPRH 
trabalha neste processo de descentralização e tem conseguido passar muito pouco até 
agora. 
A CPRH não é uma empresa com fins lucrativos e não tem autonomia financeira.  Não se 
pode comparar a CPRH com a COMPESA ou a COPERGÁS, por exemplo, que vendem 
os seus serviços e geram uma receita.  A CPRH jamais vai dar lucro, mas ela pode auferir 
alguma receita mediante alguns serviços, como o serviço de laboratório que é bastante 
reconhecido(a análise mais confiável bacteriológica e físico-química é do laboratório da 
CPRH) e que tem uma equipe bastante antiga. Muitas empresas têm contratado os 
serviços da CPRH.  As publicações geram uma receita menor. A arrecadação das taxas de 
licenciamento também gera alguma receita. 
A CPRH tem um grupo de educação ambiental com 8(oito) pessoas que dão cursos, mini-
cursos, palestras.  No setor industrial, a cultura mudou bastante, com a exigência da 
certificação da ISO 14001 para as multinacionais e acabou “contaminando” o 
empresariado nacional que está investindo neste aspecto, seja através de melhorias no 
sistema de tratamento de efluentes, licenciando-se no período, seja renovando as licenças.  
Em conseqüência disso, os autos de infração estão diminuindo, pois as empresas temem 
em perder a certificação quando forem auditadas. Hoje em dia, está muito mais fácil fazer 
parcerias de campanhas ambientais com as indústrias, o que dá uma certa tranqüilidade à 
CPRH, já que esta cooperação é feita se a indústria vem operando regularmente.  Por outro 
lado, com a responsabilidade social ambiental, as pesquisas mostram que o consumidor 
está bem mais exigente e prefere comprar produtos de empresas que sejam eticamente e 
ambientalmente responsáveis. 
A CPRH tem 24 ações de responsabilidade social, sendo algumas na área de educação 
ambiental, outras em áreas protegidas, recursos humanos e comunicação. São 24 ações 
identificadas de trabalhos que a CPRH faz diretamente em prol da sociedade.  Então, hoje, 
não há mais aquele enfoque estritamente repressivo, passando ao papel conscientizador e 
educativo.  Hoje essas duas funções – preventiva e repressiva - estão bem equilibradas.  
Na década de 80, a CPRH era um órgão basicamente repressor.  Mas, com o tempo, a 
questão ambiental tomou força e a CPRH foi se abrindo, houve a criação dos 
CONDEMAS(Conselhos de Desenvolvimento do Meio Ambiente), e o papel repressor 
perdeu um pouco de força para a função de orientador.  Mas, há casos que só a repressão 
soluciona, quando se esgotam as possibilidades de atuação da CPRH(do exercício do 
poder de polícia) e o caso é encaminhado ao MP.  Mas, na maioria dos casos, as questões 
se resolvem no âmbito da CPRH com a feitura de TC´s e TAC´s, assinados pelo órgão e 
pelo infrator. Quando há o encaminhamento ao MP, a CPRH também acompanha, 
participa e há uma cobrança do próprio MP da participação do órgão ambiental na 
solução das questões ambientais. 



 

 

85
 

 

A CPRH ainda tem muito que crescer.  Apesar do Estado de Pernambuco não ser o pior em 
termos ambientais, tem problemas sérios: desmatamento, poluição hídrica(que hoje está 
um pouco mais controlada), poluição atmosférica.  Hoje, a questão ambiental em maior 
evidência é o uso e ocupação do solo, as construções irregulares têm sido bastante 
freqüentes na atualidade.  Uma outra questão urbanística séria é o lixo. 
A CPRH participou da elaboração da Agenda 21 Estadual. 
[Por Evângela Andrade, Relações Públicas da CPRH] 
 
 
A CPRH está estruturada com três diretorias: a Diretoria de Recursos Hídricos e Florestais, 
a Diretoria de Controle Ambiental e a Diretoria de Planejamento e Integração.  Na 
Diretoria de Controle Ambiental, há a parte de controle industrial tanto da região 
metropolitana, como do interior e do que chamamos de “pequenas fontes” (padarias, 
oficinas, etc).  Dentro do controle industrial existe a questão específica da indústria 
sucroalcooleira(as usinas) e outras indústrias(de papel, metalúrgicas etc). A Diretoria de 
Recursos Hídricos e Florestais compreende as questões relacionadas aos recursos naturais: 
loteamento, uso do solo, gerenciamento costeiro(projeto nacional que cuida da orla), áreas 
protegidas e desenvolvimento florestal.  A CPRH está sofrendo uma modificação de 
natureza jurídica.  A sociedade de economia mista foi extinta e o governo decidiu 
transformá-la em autarquia, ou seja, uma agência.  Administrativamente, torna-se mais 
fácil a questão do controle ambiental por causa da fiscalização, da autuação, dos autos de 
infração.  Não é uma sociedade de economia mista que vai autuar, embora sob essa forma 
a CPRH também tivesse a função de poder de polícia por delegação.  Na CPRH, a força de 
trabalho, para diferenciar os empregados de outros tipos de relação de trabalho, fica em 
torno de 220(duzentos e vinte) funcionários.  O IBAMA, em Pernambuco, também conta 
com mais ou menos esse número no seu quadro de pessoal.  Até pela natureza do nome, 
Companhia Pernambucana de Meio Ambiente(em julho passará a ser Agência Estadual de 
Meio Ambiente e Recursos Hídricos), a CPRH tem uma atribuição estadual bastante 
ampla, “do cais ao sertão”.  No entanto, a autuação é eminentemente metropolitana por 
causa desses problemas de pessoal e de orçamento.  Já houve várias tentativas de criar 
escritórios regionais, como o IBAMA e outros órgãos ambientais, como na Bahia, por 
exemplo. Mas, administrativamente, não seria viável, pois equivaleria a criar “várias 
CPRH´s”.  Operacionalizar hoje é um problema.  O que se faz, hoje, por exemplo, é 
quando se vai fazer uma vistoria em Petrolina, aproveitamos e levamos 4(quatro) ou 
5(cinco) processos e fazemos o serviço numa mesma oportunidade.  Mas aí se enfraquece 
a presença do órgão ambiental em áreas distantes.  Por exemplo, agora nós estamos com 
um projeto de descentralização do pólo gesseiro do Araripe, lá haverá um escritório da 
CPRH com pessoas daqui indo periodicamente e também em Petrolina tentou-se fazer 
uma parceria com o município, havendo a opção da descentralização nesse caso, o que 
significa repassar algumas atribuições do órgão ambiental para as Prefeituras, até 
porque as Prefeituras têm atribuição constitucional na questão de meio ambiente, onde os 
impactos são eminentemente locais.  Isso acontece mais ou menos em nível nacional onde 
se tem o SISNAMA, com o IBAMA em nível federal e no Estado de Pernambuco há a 
CPRH. O IBAMA autuaria supletivamente na questão ambiental, já que existe o órgão 
estadual.  O mesmo ocorre com o município.  Se o município se organizar, se tiver uma 
estrutura ambiental, poderá exercer a sua atribuição constitucional.  O processo de 
descentralização foi iniciado com a questão de poluição sonora com a Prefeitura do 
Recife.  E agora existe um projeto-piloto no âmbito da GTZ(Gesellschaft für Technische 
Zusammenarbeit - Cooperação Técnica Alemã), para descentralizar as ações da CPRH em 
4(quatro) municípios: Ipojuca, Cabo, Paulista e Recife.  Esse projeto tem a finalidade de 
repassar paulatinamente as atribuições ambientais para os municípios.  O ponto de 
partida vai ser pequenas atividades que não demande muito pessoal como o esgotamento 
sanitário, por exemplo.  Toda construção ou projeto é aprovado no município e depois 
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vem para a CPRH para verificar a questão do esgotamento sanitário.  Com a realização 
deste projeto, a Prefeitura ficaria autorizada a emitir a licença de construção.  Essa 
atividade pode ser realizada pelo município desde que tenha as condições necessárias 
para o atendimento. Esse projeto não tem a finalidade de repassar recursos às Prefeituras, a 
GTZ vai cooperar apenas com a consultoria técnica, com a metodologia e treinamento. 
Isso é muito importante porque descentralizaria as ações mais simples (pequenas fontes, 
poluição sonora, por exemplo) para os municípios e deixaria as mais complexas para a 
CPRH. 

 
 

5.2.2. Instrumentos de prevenção e controle ambiental. 
 
 

O principal instrumento de controle ambiental é a licença, instrumento que habilita o 
empreendedor de uma atividade potencialmente poluidora para operar de acordo com a 
legislação vigente.  Os autos seriam um outro instrumento, já é uma forma punitiva.  
Temos o auto de intimação, que é um instrumento para fixar prazo ou convocar o 
empreendedor que está sem licença ambiental para se regularizar, como se fosse uma 
advertência.  Em seguida, temos o auto de constatação que é lavrado pelo agente fiscal 
quando a degradação é iminente, por exemplo, no caso de derramamento de óleo no mar 
ou desmatamento haverá uma constatação.  Estes dois autos o fiscal lavra em sua atividade 
“no campo” e depois estes autos são trazidos para a Diretoria da CPRH que, em reunião do 
colegiado, julga estes autos.  Se o auto de intimação não for atendido no prazo, quando 
julgado poderá gerar um auto de infração.  Se o auto de intimação for atendido no prazo, 
vai haver a perda do objeto quando for julgado.  O auto de constatação é julgado pela 
Diretoria, gerando o auto de infração que pode conter duas penalidades: a advertência por 
escrito e a multa. 
A diferença entre o IBAMA e a CPRH na questão de autos de infração é a seguinte: o 
fiscal do IBAMA, no campo, já lavra o auto de infração(com o valor, inclusive) e o 
autuado já fica com o auto de infração.  Na CPRH não.  O fiscal constata e a Diretoria é 
quem aplica o auto. A CPRH, na constatação, concede prazo para o infrator se 
manifestar.  A legislação não prevê isso, mas seria uma garantia de ampla defesa também.  
É uma forma de interpretar a lei.  Na constatação, ainda não há punição e, portanto, o 
infrator pode se manifestar, esclarecer o fato constatado.  Mas a nossa legislação é clara: 
o prazo é de 15(dias) para recorrer do auto de infração.  Aqui nós já fizemos reunião da 
Diretoria no mesmo dia da constatação.  Por exemplo, em caso de derramamento de óleo 
ou afundamento de navios, o fiscal faz a constatação pela manhã e à tarde a Diretoria se 
reúne e emite o auto.  Encerra-se aí a questão dos instrumentos de controle.  Ainda sobre 
a licença, é importante dizer que ela é um documento que autoriza o funcionamento.  
Porém, para atividades que têm um prazo determinado, como uma dragagem, um aterro, o 
instrumento é outro e chama-se autorização.  A legislação diz que as licenças podem ter a 
validade de até 4(quatro) anos, porém as licenças da CPRH são anuais devido à carência de 
pessoal.  Por isso, o fiscal necessariamente faz uma visita por ano.  Quando as indústrias 
precisam renovar a licença de operação, o fiscal vai à indústria e verifica in loco qual é a 
situação. 
No Estado não existe a TFCA (taxa de fiscalização e controle ambiental) que é cobrada 
em nível federal, inclusive isto foi questionado na justiça e no âmbito do Ministério do 
Meio Ambiente.  Por exemplo, os postos de gasolina têm licença estadual da CPRH. No 
entanto, os proprietários dos postos receberam pelo correio bloquetos de pagamento de 
uma taxa de licenciamento que diziam que em caso de não pagamento seriam inscritos na 
dívida ativa da União.  Esta questão foi muito contestada na época, mas eu não sei como 
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foi resolvida.  A licença anual, portanto, obriga o fiscal a estar na indústria uma vez por 
ano. 
Outro instrumento é a denúncia. O fiscal da CPRH age no licenciamento ou quando há 
denúncias do público, da própria diretoria ou de um fiscal. Outra fonte de denúncias é o 
Ministério Público, quando a população procura o MP, por exemplo.  A população 
comparece bastante na CPRH e, além disso, as denúncias podem ser feitas também por 
telefone ou via internet, acessando o site da CPRH.  No ano passado(2002), foram 
421(quatrocentas e vinte e uma) petições só do MP, tanto federal como estadual, o que dá 
uma média de 9,8 processos por semana (considerando os cinco dias úteis). Dentre as 
solicitações encontram-se denúncias, vistorias, comparecimento a audiências, laudos.  
Talvez as denúncias da população sejam em número superior às solicitações do MP.  A 
própria legislação ambiental diz que todos os autos de infração devem ser encaminhados 
ao MP. Nós encaminhamos ao CAOP que é o Centro de Apoio Operacional às 
Promotorias e o CAOP distribui para as comarcas, cabendo ao Promotor de Justiça iniciar 
uma investigação preliminar e, dependendo desta investigação, ele pode encaminhar esse 
processo ao judiciário.  O autuado tem o direito à ampla defesa e no próprio auto consta 
que ele tem o prazo de 15(quinze) dias para agir de três formas: saldar o débito, 
contestar(ou recorrer) ou utilizar parte da multa para reverter a situação por meio de um 
termo de compromisso(TC) firmado entre a CPRH e o infrator que, em determinado 
período de tempo, compromete-se a realizar determinada ação.  Se no fim desse prazo ele 
não cumpriu o TC, o auto de infração é encaminhado para a Secretaria da Fazenda para 
que seja feita a cobrança dessa multa.  Todo produto da multa reverte para o Fundo 
Estadual do Meio Ambiente, o FEMA, que é gerido pela Secretaria de Ciência, Tecnologia 
e Meio Ambiente, a SECTMA.  Mas, se o infrator não saldar o débito, ele vai ser inscrito 
na dívida ativa do Estado e, a partir desse momento, deixa de ser uma multa e passa a ser 
um título do Estado, competindo à Procuradoria Geral do Estado entrar com a ação de 
execução judicial.  Quanto à questão do licenciamento como instrumento de prevenção, o 
que se pode dizer é que, pela quantidade de autos, os prazos têm sido cumpridos.  O pique 
de autos se deu de 1999 a 2000.  Em 2001 e 2002, verificou-se que o número de autos de 
infração caiu.  O que se pode aferir, consultando esses dados, é que a ação realizada no 
ano anterior foi benéfica porque foram verificadas menos irregularidades ambientais.  Se 
o número de autos caiu, pode-se inferir que realmente a CPRH estava cumprindo com o 
seu papel, porque o papel da CPRH não é punir.  Não se pode medir a eficiência da CPRH 
apenas com o número de autos emitidos, mas se houve uma diminuição no número de 
autos é porque se está atuando. 
 
Ambos os mecanismos de prevenção e repressão devem existir.  Por exemplo, em anos 
anteriores, a CPRH realizou a operação “fumaça negra” voltada para a questão da emissão 
de gases dos ônibus, do transporte público.  Num primeiro momento, a campanha foi 
educativa, então a CPRH saía com um medidor de emissão e, nos principais corredores, 
parava-se o ônibus que era considerado unidade poluidora, era feita a medição e a empresa 
era notificada caso a emissão de gases estivesse acima do permitido.  Essa campanha 
educativa durou 6(seis) meses.  Num segundo momento, passou-se para a fase repressiva.  
Vale a pena fazer uma campanha educativa antes de fazer a repressão.  O projeto “praia 
limpa” também seguiu a mesma linha. 

 
 

5.2.3. Infrações administrativas mais freqüentes. 
 
 

Com base na experiência na Gerência de Controle Industrial, a falta de licença seria a 
infração mais freqüente, que se aplicaria mais a pequenas fontes.  Geralmente, as grandes 
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indústrias se policiam.  Em Pernambuco, há pólos industriais importantes no Curado, no 
Cabo de Santo Agostinho, em Paulista e em Igarassu, onde se localizam a Phillips do 
Brasil, a Rodia e a Alcoa, que estão interessadas na qualidade total, na certificação da ISO 
9000, ISO 14000.  Em Suape, há um complexo portuário-industrial com empresas de 
grande porte como a Coca-Cola.  Pela natureza dessas indústrias, elas já têm um padrão 
ambiental bom, elas fazem um auto-monitoramento restando, principalmente, o problema 
das pequenas fontes.  A falta de informação, de recursos e de visão empresarial seriam as 
principais causas do funcionamento irregular das pequenas fontes.  Um exemplo de que 
eu me recordo é que a CPRH chamou algumas pessoas que trabalhavam com 
galvanoplastia(cromagem) em oficinas pequenas, artesanais até.  O efluente que resulta 
desta atividade é muito poluente, são metais pesados.  Esse tipo de indústria se concentra 
na Avenida Recife, é um setor importante, são aquelas atividades de fabricação de bottons 
e bijouterias que têm o “dourado”(cromado) e, para se obter esse efeito, eles mergulham a 
peça dentro de um recipiente com cromo e, infelizmente, esse resíduo é despejado na rede 
de esgotamento sanitário, chegando fatalmente aos rios.  Por isso, houve o convite da 
CPRH(através de carta pessoal) a 20(vinte) pequenas empresas do ramo para dois dias de 
conversa sobre essa atividade, num programa da GTZ.  Só compareceram 2(dois) 
representantes no primeiro dia.  Em Curitiba, houve uma resposta quanto a esta mesma 
questão, mas isso é uma questão cultural e de recursos também. 
Um caso de repercussão quanto à aplicação de sanção administrativa foi divulgado pela 
imprensa: a autuação de uma indústria de refrigerantes que foi multada no valor de 
50.000,00(cinqüenta mil) reais. A indústria estava funcionando com um projeto aprovado, 
porém aumentou a produção sem aumentar também o tratamento de efluentes.  A 
explicação foi a seguinte: não se pode parar a fábrica para aumentar a capacidade de 
tratamento de efluentes que estavam sendo jogados no rio aqui na região metropolitana.  
Ora, esse argumento não tem o menor fundamento.  Para aumentar a capacidade, deve 
haver um planejamento e deve ser apresentado um projeto de ampliação.  A multa foi 
aplicada pela CPRH em razão da poluição hídrica.  A multa ainda não foi paga, pois o 
autuado recorreu e o processo ainda se encontra em tramitação e acredita-se que haverá 
a celebração de um TC, porque o importante para a CPRH não é recolher os 
50.000,00(cinqüenta mil) reais.  O importante para a CPRH é reverter a situação.  Então 
se houver esse ajuste e o infrator aplicar parte desses 50.000,00(cinqüenta mil) reais na 
recuperação do ambiente, a multa poderá ser reduzida.  Outro caso que não se pode 
deixar de mencionar é a indústria de papel em Jaboatão que melhorou bastante o seu 
sistema de tratamento de efluentes líquidos industriais e agora está em vias de resolver a 
questão da poluição atmosférica.  Tudo isso, é importante dizer, foi um trabalho feito em 
conjunto com o MP, com a celebração de um TC com a intervenção do MP.  Outra questão 
de prevenção no Estado de Pernambuco é o arquipélago de Fernando de Noronha: lá 
60%(sessenta por cento) do território é Área de Preservação Permanente(APP) e Unidades 
de Conservação(Parque Marinho) e 30%(trinta por cento) é a parte de Pernambuco.  
Através do MPF foi celebrado um TAC para gerir o Território de Fernando de Noronha e o 
IBAMA se comprometeu a elaborar um plano de manejo, porque toda Unidade de 
Conservação(UC) deve ter um plano de manejo.  A legislação diz que criada a unidade, no 
prazo de um ano, deve ser elaborado esse plano.  Já fazia dez anos que não havia esse 
plano de manejo.  Houve uma grande discussão sobre essa questão de Fernando de 
Noronha e na décima-quarta versão foi celebrado o TAC.  Esse também é um bom 
exemplo de como se preocupar com a prevenção. 

 
 
 
 



 

 

89
 

 

5.2.4. Dificuldades enfrentadas no exercício de suas atribuições institucionais. 
 
 

A grande dificuldade no órgão ambiental é a falta de pessoal.  Com a transformação da 
CPRH em Agência haverá a possibilidade de criar um grupo de técnicos, uma quantidade 
importante de recursos humanos para realizar a sua função. No IBAMA, o problema é 
semelhante, só recentemente houve o primeiro concurso para analistas e técnicos 
ambientais, com um número grande de vagas.  Em nível estadual, há sempre a 
preocupação do governo, mas quem cuida das finanças tem o poder de decidir.  Tenho 
certeza de que não existe governo – federal, estadual e municipal -, que não esteja 
preocupado, que não queira todos os órgãos funcionando bem e que sejam bem pagos.  O 
problema talvez não seja enxugar a estrutura e sim racionalizar. Isso é um problema da 
Administração Pública da América Latina como um todo. 
 
Podemos relembrar o que foi falado no início da conversa de que com o quadro atual, a 
CPRH está sobrecarregada, porque há aquela atribuição estadual para ser cumprida. Mas, 
estamos vendo o caminho de descentralizar a atuação da CPRH, pois hoje a CPRH licencia 
Petrolina, Garanhuns, Araripina, São José do Egito, todas as usinas do interior, loteamento, 
linhas de transmissão no Rio São Francisco, perímetros irrigados,  poços tubulares etc.  
Um exemplo: o município de Tamandaré foi criado há sete anos.  Como se pode esperar 
que o município de Tamandaré tenha um quadro qualificado de técnicos para analisar 
sistema final de tratamento sanitário, loteamentos, aterro sanitário, enfim, para resolver 
todas as questões ambientais?  A realidade é que não existe o quadro e nem há recursos.  
Então o município fica dependendo ainda da fiscalização do Estado e, se o Estado faltar, 
tem o IBAMA. 

 
 

5.2.5. Comentários sobre a importância da Lei nº 9.605/98. 
 
 

A Lei dos Crimes Ambientais tornou mais rígida a questão ambiental principalmente 
porque a Lei 9.605 prevê a punição de funcionários públicos na omissão e se repassar 
informações falsas também é punido.  O aspecto que considero de maior importância é a 
questão da punição da pessoa física das empresas.  O caso de Cataguazes que é bastante 
recente, por exemplo.  Antigamente, a legislação punia a Fazenda ABC ou a Usina DEF, 
que praticou um crime ambiental enorme, a empresa faliu e ninguém foi responsabilizado.  
Não existe mais apenas a figura da pessoa jurídica para se punir e, mesmo se for punida, 
vai punir o quê neste caso?  Vamos supor na área federal, que os autos podem chegar até 
50(cinqüenta) milhões de reais, um auto de infração lavrado com a multa de 2(dois) 
milhões a uma empresa falida, não se ganha nada.  Voltando ao caso de Cataguazes.  
Cataguazes é uma empresa de papel que foi vendida, houve um crime ambiental lá e quem 
foi preso foi o diretor, uma pessoa física da diretoria.  Isto é muito importante.  É preciso 
colocar que às vezes o fiscal da CPRH confunde os limites da atuação, já que o órgão 
ambiental não é o aplicador da lei, mas apenas executa a lei.  A lei é aplicada pelo Poder 
Judiciário.  É preciso iniciar uma ACP através de um grupo de pessoas, ONG, associações, 
MP, sociedade de economia mista, de acordo com a lei específica da ação civil.  O fiscal é 
apenas um veículo de constatação e tem fé de ofício.  A lei estadual prevê a possibilidade 
de embargos, mas dificilmente se chega a isso.  Já houve alguns casos de interdição em 
padaria, postos de gasolina(em razão de um derramamento no subsolo).  Mas essas 
situações ocorrem dificilmente.  O próprio autuado tende a recuar porque ele também sabe 
o que pode acontecer, se não houver o atendimento ao órgão ambiental.  Eu conheço 
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apenas duas ações civis públicas aqui: uma contra a Usina 13 de maio (em 1991 ou 1992) e 
a outra em Jaboatão, contra um matadouro. 
 
Como já foi falado, verificou-se a diminuição do número de autos de infração nos últimos 
dois anos e isso demonstra que a LCA, neste ponto, vem cumprindo o seu papel.  A 
questão da lei é acessória. A conscientização da população como um todo tem contribuído 
bastante para esse resultado.  Hoje existe o Globo Ecologia, uma Comissão de meio 
ambiente na Assembléia Legislativa e na Câmara Municipal(os representantes no Poder 
Legislativo estão mais conscientes), o Ministério Público. Com tudo isso, despertou-se 
mais a consciência para a preservação e para os empreendimentos potencialmente 
poluidores. 
[Por Nelson Maricevich, Assessor da Diretoria da CPRH] 

 
 
5.3. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis(IBAMA). 

 
 

5.3.1. Estrutura interna e âmbito de atuação. 
 
 

A estrutura interna da gerência do IBAMA em Pernambuco, após as últimas mudanças que 
ocorreram em 2001 e 2002 na reestruturação do órgão, ainda não foi definida oficialmente.  
Mas, temos aqui 5(cinco) divisões e alguns núcleos.  Temos a Divisão de Fiscalização(que 
atua em todas as áreas: pesca, flora, fauna, degradação ambiental e poluição ambiental), a 
Divisão Técnica(que cuida mais da parte de florestas), o Núcleo de Licenciamento 
Ambiental, o Núcleo de Fauna(que cuida da parte de registro, controle da fauna, centro de 
triagem de animais silvestres, animais recolhidos e apreendidos), o Núcleo de Pesca(que 
cuida também da parte de apicultura, de licenciamento de viveiros, de desenvolvimento e 
controle da pesca) e o Núcleo de Educação Ambiental. 
O IBAMA tem sempre uma competência supletiva.  O município teria, em primeiro lugar, 
a obrigação de cuidar do meio ambiente.  Em Pernambuco, são poucos os municípios que 
cuidam do meio ambiente e que efetivam a fiscalização.  A Prefeitura do Recife está se 
organizando neste sentido.  Em segundo lugar, o Estado de Pernambuco teria essa 
obrigação.  A CPRH, que é um órgão estadual, não cuida de todas as áreas.  Não se vê por 
parte da CPRH a fiscalização da flora(dos desmatamentos), da fauna, da pesca.  
Basicamente, a CPRH fiscaliza os casos de degradação e poluição.  Como a competência 
da União é supletiva, o IBAMA tenta suprir estas lacunas. A CIPOMA(Companhia 
Independente de Policiamento do Meio Ambiente) dá um apoio policial ao IBAMA, que é 
o órgão fiscalizador, que atua no exercício do poder de polícia administrativo, nas áreas de 
fauna, flora e pesca, basicamente. 
A estrutura só ficou definida quando saiu a Portaria nº 230 de 14 de maio de 2002 do 
Ministério do Meio Ambiente definindo uma estrutura em Brasília e o Decreto 4.756 de 20 
de junho de 2003. 
Nos Estados existem as gerências, nas gerências há 5(cinco) divisões e existem também 
outras unidades descentralizadas que são os escritórios regionais, as unidades de 
conservação, os centros de pesquisa.  A estrutura vem funcionando de forma oficiosa, com 
todas as divisões instaladas, falta apenas definir formalmente em portaria.  Como houve 
uma mudança de governo, há estudos para adequar essa estrutura a uma nova realidade. A 
estrutura que está funcionando hoje é bastante complexa e não é uma estrutura boa porque 
todas as unidades(divisões e núcleos) estão ligadas diretamente ao gabinete da gerência, 
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tornando-se uma estrutura pesada, dificultando o trabalho do próprio gerente, face à grande 
quantidade de servidores que estão diretamente subordinados a ele.  Foi sugerido e já está 
em estudo a criação de 5(cinco) divisões e os núcleos ficariam vinculadas às divisões e 
apenas as divisões ficariam vinculados ao gabinete, facilitando o trabalho do gerente.  O 
número de servidores não é suficiente, tanto que foi realizado no ano passado um concurso 
público para a admissão de analistas ambientais, com 616(seiscentas e dezesseis) vagas, 
mas a maioria das lotações foi feita na região amazônica.  O número total de vagas 
previstas é de 2000(duas mil) vagas.  Aqui em Pernambuco, foram lotados apenas 2(dois) 
novos analistas.  Eles deveriam ser lotados no Parque Nacional Marinho de Fernando de 
Noronha, mas por falta de moradia no local, eles foram transferidos para a Reserva 
Biológica de Saltinho.  Pernambuco necessita urgentemente desses novos analistas, 
principalmente nos escritórios do interior, em Caruaru e Salgueiro.  No escritório de 
Caruaru, apesar de ter 7(sete) funcionários, apenas 1(um) tem poder de polícia para lavrar 
auto de infração e apreender.  No escritório de Salgueiro, há 5(cinco) funcionários e 
4(quatro) com poder de polícia.  Enfim, há necessidade de mais recursos humanos para o 
IBAMA desenvolver o seu trabalho em Pernambuco.  O poder de polícia é restrito ao 
servidor da área de fiscalização, após a realização de um curso preparatório e uma 
avaliação e, se for aprovado, o Presidente do IBAMA através de Portaria confere o poder 
de polícia administrativo.  Logo, nem todo servidor ou analista ambiental (eles podem 
atuar também na área técnica, de licenciamento, na área de florestas, por exemplo) tem 
poder de polícia. 

 
 
5.3.2. Instrumentos de prevenção e controle ambiental. 

 
 

O melhor mecanismo é a prevenção e a educação, evidentemente.  Mas o IBAMA tem 
atuado predominantemente de forma repressiva, tendo em vista a falta de funcionários para 
realizar a atividade preventiva, de educação e fiscalização preventiva.  Por esta razão, tem 
ocorrido mais o dano e o crime.  Constatado o ilícito, é lavrado o auto de infração, o termo 
de embargo, apreensão ou interdição, a depender do caso, para cessar o dano.  A partir 
deste momento, tem início o processo administrativo, além do processo judicial, já que a 
maioria dos ilícitos administrativos ambientais também é tipificada como crime e ainda 
pode haver a reparação do dano nos casos previstos(e quando for possível tal reparação), 
na área cível.  A ação penal é de responsabilidade do MP.  O IBAMA, através da sua 
Procuradoria Jurídica, pode ingressar com ACP, com ação de execução fiscal para 
cobrança judicial de débitos, de multas ou penas pecuniárias não pagas.  O IBAMA pode, 
ainda, celebrar TAC ou TC para prevenir danos ou nos casos de realização de determinada 
obra ou serviço que ameacem ou causem danos ao ambiente. 
A grande maioria dos infratores não paga as multas, entram com defesa e recorrem até a 
última instância administrativa; alguns pedem parcelamento e não cumprem.  A maioria 
das multas tem que ser cobradas por meio de ação de execução fiscal.  Aqui no IBAMA, 
temos uma média 600(seiscentas) a 700(setecentas) autuações por ano no Estado de 
Pernambuco.  Em torno de 400(quatrocentas) autuações ou mais terminam no executivo 
fiscal. 
 
 
A fiscalização preventiva e a educação ambiental são os melhores mecanismos de 
prevenção e essa deveria ser a principal atuação do IBAMA.  Infelizmente não tem 
ocorrido isso.  Primeiro porque a quantidade de fiscais é tão pequena e a demanda do que 
se tem que reprimir é tão grande que mal se dá conta da repressão e muito menos da 
prevenção.  O que se procura fazer é dividir e realizar tanto a fiscalização preventiva 



 

 

92
 

 

como a repressiva.  Infelizmente, nesse ano ainda não foi possível realizar a fiscalização 
preventiva.  Mas todo ano é feita, dividindo-se a equipe de fiscalização.  Como houve um 
atraso muito grande na liberação de recursos, o início dos trabalhos praticamente teve 
início em abril, estamos só atendendo a demanda da repressão.  Mas o trabalho de 
prevenção também é feito pelo IBAMA, por exemplo, com o comparecimento dos fiscais 
nas indústrias, mesmo porque o IBAMA cobra uma Taxa de Fiscalização e Controle 
Ambiental(TFCA), que vira receita para o órgão, em razão do exercício do poder de 
polícia, o que o obriga a fiscalizar.  Não se pode, portanto, cobrar a taxa e não comparecer 
na indústria para fiscalizar.  O IBAMA tem procurado fiscalizar sempre e, em algumas 
empresas e indústrias, a fiscalização comparece 3(três) vezes por ano, dependendo do 
potencial poluidor da atividade. Um exemplo é o pólo gesseiro de Ararapina, onde estão 
localizadas mais de 100(cem) indústrias, que consomem lenha, extraem minerais, onde o 
grau de destruição e de poluição do meio ambiente é muito alto, tanto do solo com a 
extração de minerais, como a poluição do ar com a fumaça, a destruição da flora com a 
queima da lenha, etc.  É um pólo preocupante que engloba além de Araripina, Ipubi, 
Trindade e Ouricuri. Naquela região, normalmente, visitamos para fazer fiscalização 
preventiva, no mínimo, 3(três) vezes por ano.  Existem outros locais, outros municípios em 
que a densidade de empresas e indústrias que, de certa maneira, prejudicam o meio 
ambiente ou utilizam recursos ambientais é tão pequena em certas regiões que nem 
sempre se faz uma fiscalização anual, às vezes de dois em dois anos, também porque não 
há fiscais suficientes.  Outra região crítica é em Paudalho, com 38(trinta e oito) indústrias 
de cerâmica de barro vermelho, que consomem lenha e onde se faz a extração de barro.  
Tem-se trabalhado, portanto, em cima de prioridades por causa da falta de pessoal, 
identificando as localidades com maiores problemas ambientais. 

 
 
5.3.3. Infrações administrativas mais freqüentes. 

 
 

A quantidade de infrações é bastante alta, mas a incidência varia de acordo com 
determinadas épocas do ano e com o setor que é fiscalizado.  De acordo com os períodos 
do ano, a fiscalização é dirigida para determinada área e sempre se encontram infrações. 
Por exemplo, na área da flora, principalmente mata atlântica, há uma grande quantidade de 
desmatamento ilegal pelos proprietários de terra com o fim de aumentar a área de cultura 
ou para vender o produto do desmatamento.  Há, ainda, muitas ocorrências de furto de 
madeira.  Hoje em dia, o governo tem desapropriado uma grande quantidade de terra para 
reforma agrária e parte dessa terra possui uma quantidade de mata razoável que deve ser 
preservada.  Mas, muitas vezes, há um problema de entendimento entre o INCRA e o 
IBAMA.  O INCRA faz um parcelamento de forma que aquela mata não seja utilizada 
dentro dos lotes ou deixa uma parte dentro dos lotes de uma forma que seja preservada.  
Depois que o INCRA faz a entrega dos lotes aos parceleiros, não tem a preocupação de 
manter aquela mata preservada, havendo muitas ocorrências e denúncias de furtos 
chegando ao IBAMA.  Ocorre que esta questão já deixou de ser competência do IBAMA, 
tornando-se mais uma questão de polícia do que de fiscalização ambiental.  A partir desse 
momento, já começa a ser furto em área pública, já que essa área de mata foi desapropriada 
pelo governo, é terra que pertence ao governo para fazer o assentamento e a reforma 
agrária.  Não há nenhuma parceria entre o INCRA e o IBAMA neste sentido.  O INCRA 
apenas encaminha as denúncias de parceleiros ou de vizinhos ao IBAMA.  O caso dos 
usineiros já é um pouco diferente. Com a LCA, os usineiros deixaram de desmatar, mas ao 
mesmo tempo deixaram de preservar a mata existente em suas propriedades, alegando que 
não têm condições de investir em vigilância armada, já que o porte de arma é crime e que 
os bandos que furtam a mata estão armados. A responsabilidade, nesse caso, acaba 
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recaindo também sobre o IBAMA.  A mentalidade do usineiro contribui para o 
desmatamento, pois com os furtos e a mata destruída, essa área ficaria liberada para a 
agricultura, embora ele não possa usar essa área, que deve ser preservada.  Mas, por outro 
lado, como a responsabilidade do furto não seria do usineiro, ele não poderia ser obrigado 
a reflorestar a área, mas no mínimo ele teria que preservar essa área para que ela se 
regenere. 
Há um caso, que aconteceu há 3 ou 4 anos, em que o IBAMA apreendeu uma grande 
quantidade de animais numa granja em Paulista, de propriedade de um indivíduo de 
nacionalidade estrangeira, onde havia um criadouro com mais de 400(quatrocentos) 
animais, alguns deles ameaçados de extinção, inclusive.  Apenas a multa administrativa 
aplicada cuja execução fiscal ainda está em andamento foi arbitrada em torno de R$ 
235.000,00 (duzentos e trinta e cinco mil) reais.  Os processos de execução fiscal e a ação 
penal ainda estão em tramitação.  Em Caruaru, no ano de 2001, foram apreendidos mais 
de 600(seiscentos) canários em uma rinha num sítio.  Foi um trabalho difícil que não 
contou com o apoio da Polícia Federal, nem da CIPOMA. Na última hora, 6(seis) 
policiais militares fizeram o apoio aos 10(dez) funcionários do IBAMA que fizeram o 
trabalho, pois havia muita gente no sítio durante a rinha.  Foi feita a apreensão, mas os 
infratores recorreram até a última instância administrativa e na via judicial, e 
conseguiram nas duas esferas desconstituir as penalidades aplicadas. 

 
 
5.3.4. Dificuldades enfrentadas no exercício de suas atribuições institucionais. 
 
 

A dificuldade maior está na falta de recursos, principalmente de recursos humanos, mas 
também de recursos materiais.  O IBAMA precisa aumentar o seu quadro de pessoal, 
reciclar e preparar melhor os seus servidores.  Outra dificuldade é que o Orçamento 
Geral da União tem demorado muito para ser liberado.  Em 2002, os recursos foram 
liberados na primeira quinzena de março e este ano(2003) apenas no final de março. 
Ocorre que há alguns períodos críticos, no início do ano, em que a fiscalização tem que 
ser feita, por exemplo: na área de pesca, a piracema do rio São Francisco que começa no 
dia 1o de dezembro e termina no dia 30 de março e a pesca da lagosta, de 1o de janeiro a 
30 de abril.  Na área de desmatamento, a retirada da madeira é feita no verão, pois as 
chuvas dificultam o acesso, tendo em vista que as estradas são de barro e não são 
conservadas.  O desmatamento e os furtos ocorrem, portanto, no período de verão.  
Justamente nestes períodos não há recursos para fazer a fiscalização, o que tem 
dificultado bastante o trabalho.  Se o órgão fosse mais bem distribuído, com mais 
escritórios no interior, seria mais fácil, pois os fiscais estariam mais próximos do local 
onde ocorrem os ilícitos e, desta forma, não seria preciso tantos recursos para trabalhar.  
Mas como o órgão é bastante centralizado, com a sede em Recife e apenas dois escritórios 
no interior(o escritório de Caruaru foi criado há apenas um ano e o de Salgueiro, há dez 
anos), tudo demanda uma quantidade grande de recursos para combustível, diárias, 
veículos.  Além disso, os escritórios do interior também trabalham de forma deficitária, 
havendo sempre a necessidade de deslocamento de servidores para atender a demanda de 
trabalho.  Essa falta de recursos atrapalha muito o trabalho. 
Não, não há sobrecarga de competências.  O problema é que a atuação do IBAMA deveria 
ser apenas supletiva, restrita a casos de grande impacto, de impacto regional, por exemplo. 
Primeiramente, quem deveria agir na proteção do ambiente é o município.  Em segundo 
lugar, viria o Estado.  Em terceiro lugar, o IBAMA.  O município não cuida e não tem o 
menor interesse em cuidar do meio ambiente e o Estado age, mas de forma muito 
deficitária, então sobrecarrega o IBAMA.  Se cada esfera fizesse o seu papel, não haveria 
essa sobrecarga porque o IBAMA só agiria supletivamente. 
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Primeiramente, para melhorar o trabalho do IBAMA é preciso aumentar o número de 
pessoal, porque quanto mais gente houver trabalhando, visitando municípios e indústrias, 
fiscalizando rios e florestas, a tendência é diminuir a quantidade de ilícitos, já que com a 
freqüência da fiscalização, o infrator percebe que não vale a pena arriscar.  Se a 
freqüência é baixa, o infrator arrisca.  Segundo, a reciclagem desse pessoal, com a 
realização de cursos, sem que haja um grande espaço de tempo entre um curso e outro, 
pois o que se tem observado no IBAMA em Pernambuco é que há um espaço de tempo 
muito grande entre um curso e outro, o que prejudica a atualização do pessoal.  O curso 
de fiscalização englobaria o uso de instrumentos e equipamentos, a legislação ambiental, 
o uso de formulários, procedimentos de atuação, o que se deve documentar, enfim, todas 
as noções necessárias para que o funcionário compreenda os limites de sua função, 
evitando o abuso de poder. 
O IBAMA tem multado, inclusive, com freqüência entes públicos como o INCRA, por 
exemplo. No ano passado, o INCRA foi multado por fazer um assentamento ao lado da 
Reserva Biológica de Saltinho, município de Rio Formoso.  Além disso, foi construída 
uma vila em cima de um morro embaixo do qual passa o rio que abastece o açude de 
Saltinho.  Aquela vila de moradores, portanto, iria causar uma poluição imensa, pois com 
certeza o esgoto iria ser despejado naquele riacho que abastece o açude de Saltinho.  É 
importante dizer que os órgãos públicos não têm pago as multas, pelo menos os órgãos 
federais.  Por outro lado, isso não tem ocorrido com algumas Prefeituras, pois quando o 
IBAMA as inscreve na dívida ativa e no CADIN(cadastro de inadimplentes do Banco 
Central), quaisquer recursos que a União tenha que repassar para os municípios ficam 
suspensos por causa do débito com a União.  Por isso, as Prefeituras procuram sanar este 
problema, pedindo parcelamento e, de alguma maneira, pagam o débito.  Já o Governo do 
Estado e a União, não tenho conhecimento de terem pago até hoje.  Mas, de qualquer 
maneira, o IBAMA realizou o seu trabalho.  Do Governo do Estado, já foram multados, 
dentre outros órgãos, a COMPESA, a Agência de Desenvolvimento Econômico de 
Pernambuco(AD/DIPER) que insiste em fazer centros industriais em área de mata, 
derrubando a mata.  Recentemente, embargamos uma obra da Prefeitura de Paulista que 
estava construindo um calçadão na praia de Enseadinha no Janga e outra da Prefeitura do 
Cabo que estava construindo um centro de coleta de esgoto e desmatou uma área próxima 
ao mangue, junto ao rio. As obras foram autuadas e embargadas até que fossem resolvidas 
todas as pendências para ver se aquelas obras poderiam continuar, devidamente 
licenciadas.  Em relação aos infratores pessoas físicas ou jurídicas públicas ou privadas 
que cometem mais infrações ambientais, vai depender para onde se dirige a fiscalização.  
Na área de pesca e fauna, por exemplo, a grande maioria dos infratores são pessoas 
físicas.  Na área de flora, a armazenagem de lenha, geralmente é feita por pessoa jurídica.  
Com certeza, a maioria dos infratores geralmente são pessoas físicas e pessoas jurídicas 
privadas, muito mais do que as públicas.  O IBAMA tem um sistema, que é abastecido 
aqui, que é o Sistema Nacional de Informações de autos de infração, mas o controle é feito 
pela sede em Brasília, que condensa todos dados, discriminando os números por estado, 
por região, por tipo de crime, por área e fazendo comparações entre os estados e as 
regiões, até para se fazer um acompanhamento do que tem sido feito nos estados.  Aqui na 
Gerência Executiva do IBAMA em Pernambuco, nós recebemos o relatório de 2002.  
Deste ano de 2003, ainda não temos nada.  Dentro deste sistema, pode-se coletar os dados 
para fazer uma análise.  Mas, como o relatório é feito em Brasília, não se faz nada por 
aqui.  Talvez no site do IBAMA esse relatório esteja disponível, mas não tenho 
conhecimento se está atualizado.  Ultimamente, o que se tem pedido sempre é que, quando 
for fazer a autuação, sejam informadas as coordenadas geográficas (utilizando o 
equipamento GPS, para informar a latitude e a longitude do local) para que sejam 
identificados as áreas fiscalizadas e os principais problemas dessas áreas, que também 
seriam objeto de relatório. Os recursos orçamentários, inclusive, são repassados às 
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gerências de acordo com os resultados, mas nem sempre chega tudo que se pede, pois às 
vezes é necessário dar prioridade a outras áreas.  Tudo depende da época e da 
disponibilidade dos recursos.  Quanto à qualidade dos recursos humanos, aqui não há 
problema.  Na área da região amazônica(região norte), por exemplo, recursos humanos são 
deslocados de todo o Brasil para fazer operações nessa região.  Inclusive, recentemente, foi 
deslocado 1(um) funcionário daqui de Recife para Santarém para fazer um levantamento 
de serrarias, pois o Pará é uma área muito carente de recursos humanos e com uma 
demanda muito grande para a fiscalização. Às vezes, deslocamos 3(três) ou 4(quatro) 
funcionários para trabalhar naquela região.  No Nordeste também acontece esse tipo de 
situação.  Por exemplo, há um ano e meio, houve no Rio Grande do Norte uma operação 
grande realizada em viveiros de camarão localizados em área de mangue.  Uma fiscal do 
IBAMA, inclusive, chegou a morrer lá.  Havia muita gente suspeita de envolvimento no 
caso: o Prefeito, o Governador, o próprio Gerente do IBAMA(que foi afastado na época).  
Houve uma mobilização muito grande em todo o Nordeste para realizar essa operação 
porque as pessoas estavam sendo ameaçadas. Outra operação grande feita pelo IBAMA 
ocorreu no sul da Bahia, na área de mata atlântica onde existe uma reserva indígena, além 
de dois Parques Nacionais: o do Monte Pascoal e o do Descobrimento.  Nessa área, havia 
uma grande quantidade de desmatamento.  Para esta operação, o IBAMA em Recife 
enviou uma equipe e os veículos para colaborar na fiscalização.  Há, portanto, essa 
cooperação entre as gerências do IBAMA dentro da própria região e entre regiões.  Na 
área de limites entre os Estados também há esta cooperação, já que a competência do 
IBAMA é federal.  Por exemplo, durante uma fiscalização em São José da Coroa 
Grande(Pernambuco), chega ao conhecimento dos fiscais de Recife de uma infração em 
Maragogi(Alagoas), então os fiscais de Recife podem agir e depois comunicam à Gerência 
do IBAMA em Alagoas.  Quando o caso se resolve de imediato, termina por aqui.  Quando 
precisa de um trabalho maior, aí se comunica à gerência do outro Estado para eles darem 
continuidade ao trabalho. 
O IBAMA tem as gerências, que hoje em dia são chamadas de regionais, porque em alguns 
Estados da federação há mais de uma gerência.  Em Pernambuco, só existe uma gerência, 
que é estadual, abrangendo todo o Estado.  Na Bahia e no Pará, por exemplo, há 3(três) 
gerências. Mas já houve uma tentativa de criar apenas 7(sete) gerências regionais em todo 
o Brasil e o restante seriam apenas escritórios.  Essa estrutura nunca chegou a ser 
implantada, pois houve muita briga política acerca de onde seria implantada a sede de cada 
gerência e o projeto acabou não tendo êxito.  Hoje, cada capital tem a sua gerência regional 
e alguns Estados podem possuir mais de uma gerência.  No Nordeste, a maioria dos Estado 
têm apenas uma gerência, exceto a Bahia(três) e o Maranhão(duas).  Em Pernambuco, não 
haveria a necessidade ter mais gerências, precisaria ter mais escritórios regionais para 
descentralizar mais as ações e um número de pessoal suficiente para realizar os trabalhos 
de fiscalização.  O quadro pessoal do IBAMA é todo de servidores estáveis, antigamente 
eram regidos pela CLT e depois absorvidos pelo regime estatutário.  Muitos servidores 
vieram transferidos de outros órgãos, alguns já extintos, como a SUDENE e o IAA.  
Muitos servidores do IBAMA também foram transferidos para outros órgãos, como o 
Ministério da Agricultura, por exemplo.  Mas, até hoje, só houve um concurso realizado 
pelo IBAMA desde a sua criação realizado no ano passado(2002).  Já se planeja um novo 
concurso para finalizar o preenchimento das vagas. 

 
 

5.3.5. As mudanças promovidas pela Lei nº 9.605/98 e algumas impropriedades 
legislativas. 
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A Lei dos Crimes Ambientais foi boa tanto para as pessoas sem instrução, como para os 
empresários.  Houve uma época em que se autuava muito as usinas por desmatamento com 
o fim de ampliar a sua área de plantio de cana-de-açúcar.  As multas eram irrisórias e não 
havia punição, pois a que existia no Código Florestal era uma contravenção penal de 
3(três) meses, 6(seis) meses de detenção.  Os infratores não se sentiam intimidados. A 
multa aplicada era a mesma para quantidades diversas de áreas desmatadas, por exemplo: 
se ele desmatasse meio hectare ou dez hectares, ele pagava a multa e ainda ganhava a terra.  
Com a LCA, até no aspecto preventivo foi melhor.  Hoje em dia, há um certo temor de 
responder criminalmente e até mesmo na via administrativa, para quem tem como pagar.  
Para quem não tem bens, de nada adianta a aplicação de multas e a execução fiscal, pois 
não há nada a arrestar.  Restaria apenas a via criminal.  No âmbito administrativo, há a 
possibilidade de prestação de serviços em substituição à pena pecuniária, mas não se 
pode, nesse caso, obrigar o infrator à prestação do serviço, só através de acordo.  A 
apreensão dos petrechos e do produto do crime, que também é uma penalidade 
administrativa, isso sim acarreta um real prejuízo aos mais desfavorecidos, além de uma 
possível condenação criminal. Um exemplo freqüente são os barcos lagosteiros e os 
pescadores em geral, que realizam a sua atividade em período proibido ou com 
equipamento proibido. 

 
Ainda há muitas lacunas na legislação.  Em 1991, foi elaborado um projeto de lei dentro no 
IBAMA e depois o Poder Executivo encaminhou ao Congresso sobre a criação de um 
Código Ambiental.  Primeiro, porque a gama de legislação ambiental é muito grande. O 
IBAMA veio de quatro órgãos: IBDF(Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal), 
SUDEPE(Superintendência do Desenvolvimento da Pesca), 
SUDHEVEA(Superintendência do Desenvolvimento da Borracha), SEMA(Secretaria 
Especial de Meio Ambiente). Essa legislação é muito complexa e às vezes entra em atrito, 
além de ter muitas lacunas.  O Código de Meio Ambiente tinha o objetivo de reunir essa 
legislação e codificá-la.  Não tenho conhecimento de como anda esse projeto no Congresso 
Nacional, o fato é que há muito tempo não se fala mais nesse Código de Meio Ambiente.  
Seria uma maneira mais prática de agir, assim como existem os outros códigos: civil, penal 
etc. Há umas lacunas na legislação, por exemplo: em 2000, houve uma fiscalização no 
início do período defeso de pesca da lagosta, em janeiro.  Quem tinha lagosta armazenada 
deveria declarar o seu estoque ao IBAMA para que se fizesse o controle, já que se no 
estabelecimento houvesse um estoque de lagosta, este teria que ter sido pescado até o dia 
31 de dezembro.  Havia uma prática aqui, constatada no ano de 2000 quando assumi a 
chefia da fiscalização, de que os restaurantes e algumas empresas declaravam estoques 
maiores do que os que realmente possuíam.  Por exemplo, declarava-se que tinha 
300(trezentos) a 500(quinhentos) quilos de lagosta, quando na realidade só possuíam 
10(dez), 20(vinte) quilos.  A pesca ilegal continuava(e a fiscalização sempre constatava 
isso) e eles adquiriam esse pescado e alegavam que eram do seu estoque, quando na 
realidade eles haviam adquirido dos pescadores no período defeso da pesca da lagosta.  
Nesse caso há um impasse, pois não existe previsão na legislação ambiental de multa 
quando se declara a maior o estoque, devendo ser aplicado ao caso o tipo de falsidade 
ideológica do CP.  Se houver a declaração a menor, há multa prevista.  Há, portanto, uma 
falha na legislação ambiental nesse sentido, o que impede o IBAMA de autuar.  Nesse 
caso, havendo a constatação, leva-se o fato à Polícia Federal para que seja instaurado 
inquérito policial para apurar o dano e ao MPF para instauração de ação penal, se for o 
caso.  A sanção aplicada, nesse caso, é só a de natureza penal pela prática de falsidade 
ideológica, já que o IBAMA está impedido de autuar e aplicar a multa administrativa.  O 
correto seria declarar o que existe, mas sabemos que nunca se declara a menor porque seria 
fácil constatar que a aquisição do pescado foi posterior, que houve a comercialização ilegal 
em período defeso(proibido).  O que ocorre é que, para burlar a fiscalização do IBAMA, 



 

 

97
 

 

tem-se constatado que se declara o estoque a maior para ter um “saldo” e poder adquirir o 
produto depois(mesmo ilegalmente), no período defeso à pesca da lagosta, e, sendo assim, 
o pescado adquirido faria parte do estoque anteriormente declarado, que na realidade 
nunca existiu. 
 
A LCA dispõe que a multa administrativa pode variar de 50,00(cinqüenta reais) a 
50.000.000,00(cinqüenta milhões de reais) e assim ficou no decreto regulamentar. Mas o 
decreto foi infeliz em certas situações, por exemplo: desmatar 1(um) hectare de mata 
atlântica a multa é de 1.500,00(mil e quinhentos reais); um caminhão com vinte 
estéreos(metros) de lenha, a multa é de 2.000,00(dois mil reais). Ora, em 1(um) hectare de 
mata atlântica extrai-se no mínimo 250(duzentos e cinqüenta) estéreos de lenha e a lenha 
extraída pode ser multada de 100,00(cem reais) a 500,00(quinhentos reais) o estéreo.  O 
desmatamento de 1(um) hectare de mata atlântica só pode ser autuado em 1.500,00(mil e 
quinhentos reais), esse valor é fixo.  Se a lenha for encontrada no local do desmatamento, 
não poderá haver a autuação por armazenamento, porque a lenha só foi retirada.  Muitas 
vezes, a situação é a seguinte: há o desmatamento de 2((dois) hectares e a multa é de 
3.000,00(três mil reais).  Só a venda da lenha, que foi produto do desmatamento, vale 
muito mais do que o valor da multa pelo desmatamento. Se a multa fosse pela lenha e não 
pelo desmatamento 2(dois) hectares de mata equivaleria a 500(quinhentos) estéreos de 
lenha e o valor mínimo da multa seria de 5.000,00(cinco mil reais) podendo chegar a 
25.000,00(vinte e cinco mil reais).  O entendimento da Procuradoria é o de que a multa da 
lenha é aplicada no caso de receber e armazenar.  Se a lenha é encontrada no local, ainda 
não houve o recebimento e a armazenagem, apenas houve o desmatamento, e a lenha seria 
apenas a conseqüência da infração ou do crime de desmatamento. Nesse caso, haveria 
apenas a aplicação de uma única penalidade.  Mas, se a lenha for transportada, haveria a 
aplicação de uma outra penalidade.  No entanto, é difícil fazer esse controle.  Nesse caso, 
há uma falta uma adequação, um estudo melhor desse decreto que regulamentou a LCA.  
Em relação ainda ao desmatamento, além da questão da flora, deve se analisar também a 
fauna que habita a mata atlântica.  Nesse ponto, há uma desproporção em relação há outras 
infrações praticadas contra a fauna, como por exemplo, a apreensão de 3(três) aves, em 
que a multa é de 1.500,00(mil e quinhentos reais), sendo 500,00(quinhentos reais) por 
animal.  Então, pergunta-se: qual seria o dano maior?  Desmatar um hectare de mata 
atlântica que atinge não apenas a flora, mas a fauna que habita o local, ou possuir 3(três) 
aves em casa?  A resposta é muito simples, evidentemente, o dano maior será o decorrente 
do desmatamento da mata atlântica e a fauna que se perdeu em conseqüência disso.  No 
entanto, o valor da multa é o mesmo para as duas situações.  Esse decreto deveria ser 
reexaminado e os valores das multas devem ser adequados à realidade.  Outra lacuna na 
LCA seria referente ao dispositivo de exportar animal, que só trata de anfíbios e répteis, da 
mesma forma que a antiga legislação de proteção à fauna, a Lei nº 5.197, que foi feita em 
outra época, quando havia uma outra mentalidade, na década de 60.  Naquela época, a 
preocupação maior era com a matança e o contrabando de couro de jacarés. A LCA, 
quando fala na exportação sem autorização, só trata no artigo 30 de peles e outros couros 
de anfíbios e répteis, não há menção ao próprio animal.  A hipótese de exportação acaba 
tendo que ser enquadrada como guarda ou transporte, o que acaba nivelando de forma 
equivocada as duas situações, pois estará sujeito à mesma pena quem transporta aves, por 
exemplo, para Caruaru ou exporta para a Europa.  A LCA deveria, portanto, ter sido 
remodelada também nesse aspecto, e não ter copiado integralmente o dispositivo da antiga 
legislação, que era considerado, inclusive, como contravenção penal.  A LCA deveria ter 
sido mais abrangente no caso do transporte e ter previsto as diferentes situações de tráfico 
internacional e local. 
 
Na realidade, a multa penal é pequena.  Nesta lei, quando foi feita, a parte penal teve uma 
função mais educativa.  Acredito que o legislador, quando elaborou a LCA, pensou que 
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não teria sentido, na maioria dos casos, aplicar penas privativas de liberdade a este tipo 
de infrator.  Na parte administrativa há muitas penas que possuem uma margem de 
aplicação, dependendo do caso; outras penas são fixas. Algumas sanções administrativas 
realmente são excessivas, como ocorre no caso do tráfico ilícito e da simples guarda ou 
transporte de animais silvestres, situações distintas enquadradas num mesmo dispositivo 
legal e apenadas com o mesmo tipo de sanção, ou seja, multa de 500,00(quinhentos reais) 
por animal.  A única diferença é se o animal está na relação do CITES ou não.  Não se 
pode igualar quem cria animais em casa e quem pratica o tráfico de animais silvestres 
como meio de vida. 
[Por Paulo Henrique Malta de Sá Barreto, Chefe da Divisão de Controle e 
Fiscalização do IBAMA em Pernambuco] 

 
 

5.4. O Ministério Público do Estado de Pernambuco. 
 
 

5.4.1. Estrutura interna e forma de atuação. 
 
 

Em cada comarca há um Promotor com funções ambientais e no Recife há dois Promotores 
de Justiça de Meio Ambiente.  No interior, em cada comarca, há um Promotor com 
funções de defesa da cidadania.  Na maioria das comarcas há um Promotor com 
atribuições de defesa da cidadania envolvendo tudo.  Nas cidades médias, em comarcas de 
segunda entrância, há Promotores especializados na defesa do meio ambiente.  Nas cidades 
e comarcas menores, há apenas um Promotor para todas as matérias.  Na capital, os 
Promotores de defesa do meio ambiente só atuam na área cível com inquéritos civis, 
procedimentos de investigação, ações civis públicas e quando há a notícia de um crime, 
encaminha-se para a Central de Inquéritos, onde é feita a denúncia.  Nas cidades do 
interior, em comarcas de primeira e segunda entrância, os Promotores de Justiça com 
atribuições de defesa do meio ambiente atuam nas duas áreas: civil e criminal. 
As promotorias especializadas foram criadas pela Lei nº 10.863 de 14 de janeiro de 1993 e 
ganharam denominação específica com o art. 117 da Lei Complementar nº 12 de 27 de 
dezembro de 1994(Lei Orgânica Estadual do Ministério Público). 
O CAOP é uma estrutura separada da Promotoria de Justiça.  O CAOP quer dizer 
Coordenadoria de Apoio Operacional às promotorias.  É uma espécie de coordenação 
estadual.  Na área de meio ambiente, há um Promotor de Justiça que é o Coordenador do 
CAOP de Meio Ambiente e que coordena politicamente a atuação do Ministério Público 
em defesa do meio ambiente no Estado. 
O Ministério Público tem ainda uma equipe de apoio de médicos, engenheiros, arquitetos, 
psicólogos, sociólogos, advogados, profissionais de diversas áreas que fazem parte do 
quadro do MP como uma equipe de apoio técnico.  Essa equipe especializada auxilia na 
leitura de peças e informações técnicas como o Estudo de Impacto Ambiental(EIA). 
É absolutamente essencial a divisão da Promotoria de Justiça de Defesa do Meio 
Ambiente e do Patrimônio Público e Social que está aqui instalada, com atuação apenas 
na área cível, da Central de Inquéritos para onde são encaminhadas as notícias e peças 
referentes a crimes ambientais. Essa separação, inclusive, partiu de uma reivindicação 
dos Promotores que atuam na área de cidadania, porque nós aqui trabalhamos com 
inquéritos civis(IC´s), nós temos um índice de êxito dos inquéritos civis perto de 
100%(cem por cento).  Normalmente nós encerramos um IC fazendo um termo de 
transação ou um termo de ajustamento de conduta(TAC) e ficaria absolutamente inviável, 
na prática, compor um conflito de interesses, fazer um TAC e logo em seguida denunciar o 
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sujeito pela prática de ilícito ambiental.  A propositura de uma ação penal pública 
inviabilizaria, portanto, a transação, o TAC ou o termo de compromisso(TC). 
O IC é um procedimento prévio a uma ACP.  Normalmente no IC nós investigamos e 
tentamos compor a lide, chegar a um acordo com parte infratora.  Nós temos sempre 
100%(cem por cento) de êxito nos IC’s e sempre 100%(cem por cento) de fracasso nas 
ACP’s, ou seja, não temos uma resposta do Poder Judiciário nas ACP’s que são propostas.  
Não são julgadas, terminam prescrevendo, e, quando são julgadas, são julgadas 
desfavoravelmente aos interesses do MP. 
 
 

5.4.2. Instrumentos utilizados na solução das demandas ambientais e a atividade 
extrajudicial do MP/PE. 
 
 

O Inquérito Civil Público(ICP), que é previsto na Lei da ACP.  Mas, que por ser 
burocrático, sujeito a prazos e à avaliação do Conselho Superior do Ministério 
Público(CSMP), nós temos deixado de utilizar o ICP e passado a usar duas variantes do 
ICP: o procedimento de investigação preliminar(PIP) e o procedimento 
administrativo(PA).  Esses foram criados pela praxe, pelo costume, não têm previsão legal, 
muito embora Hugo Nigro, outros autores e a jurisprudência consideram que esses tipos de 
PA’s são, na verdade, IC’s. A natureza jurídica seria de IC, mas não estariam sujeitos a 
prazos, à avaliação e controle do CSMP, seriam menos formais.  Já há na jurisprudência 
entendimento neste sentido. 
Na Promotoria de Defesa do Meio Ambiente da capital, há uma média de 
400(quatrocentos) procedimentos dos quais mais de 300(trezentos) são PIP’s e PA’s, meia 
dúzia de IC’s e meia dúzia de ACP’s na capital, somente. 
Em Recife, há apenas 6(seis) ações civis públicas em tramitação, mas em todas as 
comarcas do Estado há ACP´s ambientais propostas.  Os outros procedimentos são em 
média de 400(quatrocentos), também na capital. Todos esses inquéritos civis caracterizam 
crimes ambientais.  Normalmente, concluídos esses inquéritos civis, eles são enviados para 
a Central de Inquéritos, que analisa e faz a denúncia, nem sempre possível porque às vezes 
falta a prova da materialidade, prova testemunhal.  Nem sempre todos os requisitos 
necessários à propositura da ação penal pública estão presentes no inquérito civil, mas 
deve haver uma resposta eqüitativa com relação ao número de ações penais públicas e à 
quantidade de inquéritos civis.  O IC corresponderia então ao IP. 
A proposição de ACP’s só é feita em situações extremas, se não for possível compor a lide 
ou resolver o problema dentro do IC.  Mas, normalmente se consegue resolver dentro do 
inquérito, porque o infrator tem todo interesse em fazer um TAC ou um TC e evitar uma 
ACP, que também poderá resultar numa ação penal pública porque todo ilícito civil 
caracteriza também um ilícito criminal, muito embora me pareça que a Lei 9.605/98, a Lei 
dos Crimes Ambientais(LCA), prevê um mecanismo de compensação para evitar o bis in 
idem, que se pague duas vezes pelo mesmo fato.  Abate-se, então, o que já foi pago a título 
de indenização e de multa no cível no crime, há alguma coisa nesse sentido. O inquérito 
civil recupera o ambiente, talvez a ação penal pública eduque o infrator. 
A ação penal pública pode ser proposta em caso de descumprimento do TAC ou do IC, 
mas não necessariamente.  Muitas vezes o IC é bem sucedido, há uma transação, o que é 
até contestado, a possibilidade de o MP transacionar com bens indisponíveis, mas muitas 
vezes o IC é bem sucedido, há uma transação, há o TAC e mesmo assim a ação penal 
púbica é proposta posteriormente, até porque é educativo e também porque recupera o 
meio ambiente dentro daquele conceito de restaurar o ambiente.  É preciso penalizar o 
infrator para que ele sinta a dimensão do erro cometido e não volte a delinqüir.  O IC 
recupera o ambiente, talvez a ação penal pública eduque o infrator, até porque a Lei 
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9.605 permite, na maioria dos tipos lá previsto, que haja a utilização dos Juizados 
Especiais Criminais(JEC´s).  Neste caso, as sanções sempre são alternativas e educativas.  
Não há na lei penal ambiental o objetivo de cercear a liberdade, por exemplo.  A Lei 9.605 
fala que as punições devem ser sempre ligadas à proteção do meio ambiente e à educação 
ambiental também. A aplicação de sanções alternativas e de penas alternativas deve estar 
ligada ao meio ambiente. Isso é uma imposição da Lei 9.605/98. 
Agora veja como é uma decisão política a questão de utilizar a via civil ou a ação penal 
pública.  No MPF também há uma atuação dirigida à proteção do meio ambiente. Nós já 
estivemos conversando com Procuradores da República e eles disseram que raramente 
abrem IC´s, eles propõem a ação penal pública e fazem a composição ou a transação 
durante a ação penal.  Eles acham que a melhor forma de coagir o infrator a compor é 
dentro da ação penal pública.  Eles acham mais interessante essa via do que o IC.  Nós, 
do MP estadual, já agimos de uma forma completamente oposta.  Eu acho que quando se 
faz um IC, deixa-se a presidência do inquérito, a responsabilidade de apurar e investigar, 
a tomada de decisões nas mãos do membro do MP.  Se você joga para a justiça, fica tudo 
nas mãos do magistrado, do juiz, que tem muitas outras ações pra julgar, acaba caindo 
numa vala comum. 

 
 
5.4.3. Um caso emblemático: a transformação do lixão da Muribeca em aterro 
sanitário. 
 
 

Aqui nós temos alguns casos emblemáticos. A primeira preocupação do MP é a 
recomposição do meio ambiente.  A recuperação do meio ambiente importa numa 
obrigação de fazer.  Mas, muitas vezes, a recomposição do meio ambiente é bastante cara. 
Um exemplo: a transformação do lixão da Muribeca em aterro sanitário e, futuramente, 
numa usina de reciclagem.  Este é um procedimento que está em andamento, foi objeto de 
um TC assinado pelo MP e pelos Prefeitos de Recife e Jaboatão, impondo como obrigação 
de fazer a recuperação do meio ambiente.  Várias obras foram realizadas no local, obras 
que importaram em milhões de reais e que não cessam.  Essas obras estão sendo realizadas 
em caráter permanente.  Se você faz uma visita ao local percebe que realmente houve 
muito investimento.  Já não há mais contaminação dos mananciais hídricos pelo chorume, 
há o tratamento do lixo no local, já foi cercado o aterro sanitário, houve a transformação do 
lixão em aterro sanitário e hoje uma das lutas é para se promover a retirada de catadores de 
lixo, crianças que furam a cerca que já foi construída por obrigação imposta no TC 
assinado com o MP.  Não há como coibir isso porque é um movimento social grande, 
intenso, ativo, de toda uma comunidade que foi construída no entorno do aterro sanitário 
da Muribeca, que vive do lixo que é recolhido naquele local.  Já houve a implantação de 
programas sociais do Governo Federal, como o bolsa-escola(uma ajuda de custo para as 
famílias), para retirar as crianças do local.  O Secretário Municipal de Resíduos Sólidos é 
quem coordena atualmente o aterro sanitário da Muribeca. Hoje há o tratamento biológico 
do local, onde há anos havia montanhas de lixo equivalente a um prédio de vinte andares 
entulhado no local (que durante dez, quinze, vinte anos foi colocado ali). Tudo coberto 
com grama, com plantas, parecendo com um jardim.  O que havia de mais grave era a 
contaminação de rios da região pelo chorume.  Foi feita uma barragem de contenção e, 
hoje, este chorume é contido e tratado.  Isto também foi obrigação de fazer imposta pelo 
MP, que impôs a obrigação de se fazer o replantio de vegetação nativa do local, o 
tratamento do lixo do local, a cerca que foi construída no local, a barragem de contenção 
do chorume, o tratamento do chorume com modernas técnicas existentes.  Tudo isso sem 
recorrer ao Poder Judiciário.  A adesão aos programas sociais do Governo Federal pelas 
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Prefeituras de Recife e Jaboatão também foi obrigação de fazer imposta pelo MP.  Esse é 
um caso em que nós visamos à recuperação do meio ambiente, ao abrandamento de um 
problema social e não faria qualquer sentido a propositura de uma ação penal pública 
por crime de poluição imposta aos Prefeitos ou uma ação de improbidade administrativa.  
Normalmente, feito o TC ou TAC, não há propositura de ação penal pública pela Central 
de Inquéritos, muito embora a Promotoria de Justiça do Meio Ambiente sempre comunica, 
sempre envia cópia ou até o original para a Central de Inquéritos, que decide sobre a 
propositura ou não das ações penais pertinentes.  Muitas ações têm sido propostas, mas 
sempre numa etapa posterior à conclusão do IC, até para não inviabilizar a transação. 

 
 

5.4.4. Relacionamento com os órgãos da Administração Pública Ambiental. 
 
 

Estes órgãos que compõem a administração pública ambiental como a CPRH e o IBAMA 
têm a função de exercer o poder de polícia ambiental: prender, apreender, interditar, 
fechar, embargar, atuar, multar.  Fazendo um raciocínio paralelo, da mesma forma que a 
ação penal pública precisa de um inquérito policial(IP), a ACP precisa da atuação de 
órgãos ambientais detentores do poder de polícia ambiental.  Trabalhamos muito em 
cooperação com estes órgãos, mas é fácil verificar que ainda há uma interferência muito 
grande do poder político sobre estes órgãos.  O CPRH e o IBAMA são órgãos vinculados 
ao Poder Executivo.  Sua diretoria, seus principais cargos são cargos de confiança 
indicados pelo Governador do Estado de Pernambuco e pelo Presidente da República, o 
que interfere na atuação dos referidos órgãos. 
O MP fiscaliza isto com o máximo de rigor, mas uma conduta de improbidade é muito 
difícil de ser apurada.  Na prática, quando notamos que o órgão detentor do poder de 
polícia ambiental está de alguma forma se furtando a cumprir a sua função, nós enviamos 
recomendações ao órgão para ele cumpra com o seu dever.  A principal função desses 
órgãos para o MP é o fornecimento de informações para instruir um IC, por exemplo.  
Essas recomendações, previstas na Lei da ACP, que nós enviamos a esses órgãos têm um 
efeito, por exemplo, quando se diz: “recomendo que se investigue a fábrica tal e mande, no 
prazo tal, as informações tais ao MP”.  Se a recomendação não for cumprida poderá 
ensejar a aplicação de sanções civis, criminais e administrativas. O sujeito fica, de certo 
modo, coagido a cumprir aquela recomendação de modo a evitar processo por 
improbidade administrativa ou crime ambiental praticado por servidor contra a 
administração ambiental. Por isso sempre estamos recomendando porque a interferência 
do poder político é muito grande. 

 
 
5.4.5. Dificuldades enfrentadas no exercício de suas atribuições institucionais. 

 
 
O Ministério Público praticamente nasceu com a CF/88, é uma instituição que ainda está 
se instrumentalizando e precisa de mais pessoal, inclusive de apoio, já que até hoje só foi 
realizado apenas um concurso para as atividades-meio(cujo prazo expirou há algum 
tempo) de apoio aos Promotores de Justiça.  Há também uma carência muito grande de 
Promotores de Justiça (mais de cem vagas) e no último concurso, ainda em andamento, 
ainda restaram muitas vagas, mesmo com todos os candidatos aprovados.  Continuamos, 
ainda, com um déficit grande de promotores.  
Há um bom tempo, apenas uma Promotora de Justiça acumula as duas Promotorias 
de defesa do meio ambiente e patrimônio cultural pela falta de Promotores.  Só no 
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Estado de Pernambuco há 180(cento e oitenta) vagas.  Com o último concurso para 
Promotor de Justiça do Estado, vão ser preenchidas 100(cem) vagas, restando ainda 
um número grande de cargos vagos.  Há também uma grande carência de 
servidores, a começar pelos funcionários que fazem o serviço de apoio. 
Não tenha dúvida que há uma grande sobrecarga, uma estúpida sobrecarga.  Na capital é 
impossível uma Promotora de Justiça, como ocorre no presente, responder pelo 
andamento de 300(trezentas) ou mais investigações ou IC´s, audiências que são realizadas 
todos os dias nos três expedientes, reuniões com o Conselho Estadual de Meio 
Ambiente(CONSEMA) e o Conselho Municipal de Meio Ambiente(COMAM), pois é bom 
lembrar que o MP é membro desses conselhos, muito embora não tenha direito à voto, 
apenas tem direito à voz e há sempre audiências, particulares que vêm a procura do MP 
para realizar denúncias.  Note que é impossível, com a estrutura atual, prestar um serviço 
eficiente. 
É difícil haver um compartilhamento com outras instituições porque o MP funciona como 
órgão fiscalizador, então ele supervisiona a atividade de proteção ambiental destas outras 
instituições que também estão envolvidas no processo.  Esta atividade de supervisão tem 
de ser feita mesmo pelo MP.  As pessoas recorrem ao MP quando perderam as esperanças 
de recorrer ou quando não encontraram uma resposta quando recorreram a outros 
órgãos.  Na verdade, eu penso que tem que haver mais promotores atuando na defesa do 
meio ambiente e também uma melhoria da estrutura de trabalho daqueles que já estão 
atuando em defesa do meio ambiente. 
Havia uma carência também de instalações físicas, pois há cinco ou seis anos não havia 
sequer um prédio para o MP, nós funcionávamos numa sala no segundo andar do TJPE e 
agora nós temos na capital quatro prédios, temos prédios próprios em todas as comarcas do 
Estado, mas tudo isso é um trabalho ainda incipiente e que precisa ser concluído. 
A morosidade do judiciário, sem dúvida, é um grande problema. Mas o desconhecimento 
do direito ambiental é gritante também. Houve aquele caso emblemático sobre o Estudo de 
Impacto Ambiental(EIA) da “Linha Verde” quando uma empresa, casualmente dirigida 
por um advogado, foi contratada para realizar o EIA. Foi aberto um IC no MP para 
acompanhar este EIA que já vinha atrasado em quase um ano e o dono da empresa, 
casualmente advogado, ingressou com um mandado de segurança para que o MP ficasse 
proibido de acompanhar o desenvolvimento do EIA, que é público por natureza. O TJPE 
concedeu a liminar, depois confirmada, sustentando que o EIA é atividade privativa de 
advogado e protegida pelo sigilo profissional do advogado do Estatuto dos Advogados e, 
portanto, o MP estava proibido de receber qualquer informação a respeito do EIA da Linha 
Verde, uma obra que propunha a destruição de 400(quatrocentos) hectares de mangue na 
cidade do Recife, o último manguezal da cidade do Recife, que hoje é um Parque 
Municipal, também protegido por lei estadual(como Reserva Estadual) e protegido pela 
própria Constituição.  O mangue tem proteção, como os ecossistemas de mata atlântica, do 
art. 225 da CF.  Isso mostra a falta de conhecimento, porque não é caso má-fé, é caso de 
ignorância do direito ambiental, na verdade. 
 
 

5.4.6. Comentários acerca da importância da Lei nº 9.605/98. 
 
 

Acho que essa lei tem pouquíssimos defeitos e muitas virtudes, muito embora tenha sido 
bastante criticada pela doutrina especializada.  Mas acho que os excessos da lei se 
revertem em favor do meio ambiente na prática.  O fato dela ser extremamente rigorosa, 
com penas pecuniárias vultosas, possibilidade de cerceamento da liberdade em situações 
extremas e essa grande virtude de permitir, via de regra, a utilização dos JEC´s.  Ela tem 
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sido, sem dúvida, o maior instrumento de defesa do meio ambiente na prática, mesmo com 
um número de demandas inferior na área criminal do que na área cível.  Mas você veja 
que as coisas não chegam à área criminal, muitas vezes são resolvidas na área cível, 
porque há o receio de chegar na área criminal, com a aplicação da Lei 9.605/98. Então 
novamente o infrator ambiental, coagido pela possibilidade de ser punido pela Lei 9.605, 
ele procura transacionar e resolver no cível para não chegar à via criminal porque ele 
sabe que se chegar, há as sanções pecuniárias de até 150(cento e cinqüenta) milhões de 
reais, prestação de serviços.  As sanções são muitas e bastante rigorosas.  Na verdade, a 
Lei 9.605 criminalizou tudo aquilo que no passado era visto como contravenção.  Quando 
eu ingressei no MP, toda e qualquer infração ambiental era contravenção penal e as 
sanções eram ridículas, como é próprio das contravenções.  O pouco que havia previsto 
como crime tinha essa distorção, uma desproporção entre o crime e a sanção penal.  Um 
crime ambiental muito comum nas cidades do interior era o desmatamento e sempre que eu 
chegava no fórum lá estava o mesmo caminhoneiro detido porque estava transportando 
madeira irregularmente, retirada de mata atlântica, de reserva florestal, mas ele sempre era 
liberado.  A gente não tinha como prendê-lo, tampouco puni-lo de forma adequada.  Então 
as pessoas praticavam delitos ambientais, eram reincidentes, ficava por isso mesmo e eles 
sabiam que as sanções eram ínfimas e valia a pena ser infrator ambiental.  Agora não mais. 
O sujeito perde o caminhão, a embarcação, os instrumentos, apetrechos utilizados na 
prática criminosa, ele pode ser severamente punido, inclusive se ele for pessoa jurídica 
pode haver até o encerramento da atividade, a dissolução da pessoa jurídica, sanções 
pecuniárias enormes.  Então hoje a realidade é outra, porque há como punir.  Isso não 
existia até 98. 
Muita gente critica a Lei 9.605 porque ela terminaria por retornar ao cível, já que 
normalmente na aplicação prática da Lei 9.605 nós terminamos obtendo sanções 
pecuniárias.  Raramente haverá situações de cerceamento da liberdade pela prática de 
crime ambiental, muito embora haja essa previsão em todos os tipos lá previstos.  Mas, na 
prática, a lei abre mais essa perspectiva de reeducação do infrator por meio da aplicação de 
sanções pecuniárias.  Eu vejo essa lei com muito bons olhos.  Eu acho que ela foi criticada 
pelos puristas do direito, aqueles que vêem o direito muito apegado à forma, à doutrina.  
Essa Lei 9.605 foi aprovada no Brasil por pressão da comunidade internacional.  Na 
Rio/92, a comunidade internacional exigiu que o Brasil fizesse uma rigorosa lei de 
proteção ambiental, a Lei 9.605, que na verdade era o projeto de um Código Nacional de 
Meio Ambiente, só que todas as partes foram extirpadas do projeto,  restando apenas a 
parte criminal, já que é sempre muito mais fácil conseguir a aprovação no Congresso 
Nacional de leis penais. 
Nesses dez anos de MP, eu tenho visto na área criminal muitos pobres e desfavorecidos no 
banco dos réus.  Essa lei penal ambiental tem levado também muitos poderosos, 
detentores do poder econômico, ao banco dos réus porque os grandes poluidores têm sido 
punidos.  Mas não há dúvida de que essa lei joga boa parte da responsabilidade para o 
Poder Judiciário, quando na verdade, no passado, essa responsabilidade de punir estava 
nas mãos do Estado-Administração, no exercício do poder polícia ambiental.  Então 
agora especialmente diante dessa ineficiência dos detentores do poder de polícia 
ambiental, jogou-se boa parte da responsabilidade para o MP e o Poder Judiciário que 
atuam diretamente com a Lei 9.605/98.  Infelizmente, os órgãos da administração 
ambiental são sempre compostos por pessoas que ocupam cargos de confiança, nomeados 
pelo Governador do Estado ou pelo Presidente da República, ficando bastante expostas a 
este tipo de pressão. 
[Por Ricardo Van Der Linden de Vasconcelos Coelho, Promotor de Justiça do 
Ministério Público em Pernambuco] 
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5.5. O Ministério Público Federal em Pernambuco. 
 

5.5.1. Estrutura interna e forma de atuação. 
 
 

Na Procuradoria da República em Pernambuco, há a especialização na área criminal e a 
tutela coletiva e dentro da tutela coletiva há as subespecializações.  São Ofícios da Tutela 
Coletiva, com cinco Procuradores da República. Todos são Procuradores do Cidadão e há 
o Procurador Regional dos Direitos do Cidadão (PRDC) que tem atribuições apenas 
burocráticas, administrativas, de gerência.  Cada Ofício possui as suas atribuições: meio 
ambiente, comunidades indígenas, saúde, patrimônio público, ordem econômica, 
consumidor e cidadania (esta última comum a todos os Ofícios da Tutela Coletiva).  
Apenas dois Procuradores da República atuam na área de meio ambiente.  O ideal seria a 
especialização, com menos áreas para trabalhar.  Mas, como isso não é possível, o trabalho 
é distribuído de forma que os Procuradores saiam de algumas áreas. Há, em princípio, uma 
distribuição equânime dessas áreas. 
Não há no Brasil uma uniformidade entre as Procuradorias da República quanto à divisão 
entre as áreas cível e criminal.  Em Pernambuco, há a área da tutela e a área criminal.  No 
entanto, a partir da Lei 9.605, verificou-se que um dos melhores instrumentos de atuação 
no combate à degradação ambiental, mesmo a reparação do dano é a área criminal.  
Sendo assim, a divisão na PR/PE foi feita da seguinte forma: os inquéritos e ações são 
propostas pelos ofícios ambientais da tutela.  Nós vamos as audiências para ver se 
conseguimos a reparação do dano, seja do meio ambiente natural, seja do meio ambiente 
cultural.  Se não é feito o acordo na audiência, a ação penal tem continuidade pelos 
ofícios criminais, sendo extraídas cópias para a propositura da ação civil pública.  
Primeiro, portanto, recorre-se à via criminal. 

 
 
5.5.2. Instrumentos utilizados na solução das demandas ambientais e a atividade 
extrajudicial do MPF. 
 
 

Em termos de prevenção, a própria atuação do Ministério Público Federal e dos órgãos 
ambientais na fiscalização têm esse caráter preventivo. Previne-se a partir do momento 
em que se reprime.  Do ponto de vista da atuação do MP, existe uma atividade judicial ou 
extrajudicial.  Na atividade extrajudicial ou se antecipa a uma situação de risco ou a uma 
atividade que vai ser licenciada de forma inadequada, através da expedição de 
recomendações aos órgãos licenciadores. A recomendação não é obrigatória, mas a sua 
força está nos argumentos.  Se se traz bons argumentos, o administrador que recebe uma 
recomendação já não poderá dizer que desconhece determinado fato e vai estar assumindo 
o risco de estar cometendo uma ilegalidade e poderá ser responsabilizado.  Embora a 
recomendação não seja obrigatória, ela acaba tendo uma força persuasiva muito forte.  
Existe, portanto, o instituto da recomendação para as situações em que ainda não ocorreu o 
dano ou em que se possa evitar. Havendo o dano, é instaurado um procedimento 
administrativo(PA) dentro do MP para apurar esse dano e ele tem dupla perspectiva: ou se 
pode entrar com a denúncia ou com uma ação civil pública(ACP), dependendo da situação.  
Pode ser que o fato não seja crime, havendo o arquivamento, mas seja um ilícito civil, 
cabendo a instauração de uma ACP.  É possível também que se faça um acordo ou um 
termo de ajustamento de conduta(TAC) para reparar o dano.  Isso mudou um pouco com a 
edição da LCA e também com a Lei dos Juizados Especiais Federais(JEF´s).  Então o que 
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vem do IBAMA já se encaminha direto ao Juizado.  Isso não é feito em casos 
excepcionais, quando há necessidade de requisitar informações à polícia ou a oitiva de 
pessoas. Hoje, com a LCA e o JEF, as infrações ambientais que têm chegado ao MPF 
geralmente já são encaminhadas diretamente ao JEF, passam apenas um dia no MPF. 
Nem sempre vem o PA do IBAMA, às vezes é encaminhado ao MPF apenas o auto de 
infração.  Na realidade, o IBAMA precisa mudar um pouco o seu paradigma de atuação 
porque a partir da LCA naquela autuação geralmente está consubstanciado também um 
fato criminoso, mas a forma de preencher os formulários e as informações que são 
colocadas são muito frágeis.  Às vezes, a própria qualificação do infrator não é feita de 
forma adequada, não se sabe se foi o empregado ou o proprietário quem recebeu a 
infração, dentre outras coisas.  Deveria haver, portanto, mais do que uma simples 
autuação(um formulário padrão), um maior detalhamento nessas informações 
provenientes do IBAMA acerca da autoria e das circunstâncias dos fatos que são 
apurados.  Esta perspectiva não está muito presente ainda no IBAMA, o que talvez mereça 
uma provocação do MPF dirigida à Presidência do IBAMA para alterar esse procedimento 
em nível nacional.  Isso pode ser feito através de provocação por qualquer Procurador da 
República ou através de um simples contato com a Presidência do IBAMA para que, pelo 
menos, esse formulário seja o mais completo possível.  Deve-se ter um cuidado maior 
porque aquele fato não é mais só uma infração administrativa, quase 98%(noventa e oito 
por cento) do que o IBAMA autua pode ser tipificado como crime, havendo, portanto, 
indícios de atividade ilícita criminosa.  O próprio Juizado Especial não foi feito ou 
pensado para tratar de ilícitos ambientais, já que quem primeiro se depara com o crime 
ambiental é o órgão administrativo fiscalizador ou licenciador ou a polícia ambiental do 
Estado.  Nesse caso, os órgãos administrativos deveriam funcionar mais ou menos como 
um delegado fazendo um breve relato com substância para ser diretamente encaminhado 
ao JEF. 
 
O MPF tem uma cultura hoje que é boa, de procurar resolver o que for possível 
extrajudicialmente, mas tem que saber aplicar.  Essa dificuldade com a jurisprudência do 
Supremo impediu muitas medidas, pois nós estávamos aguardando o posicionamento do 
Supremo para definir isso.  Tudo que se refere à mata atlântica que chega do IBAMA está 
sendo encaminhado diretamente ao juizado especial.  Na área ambiental, hoje, não há 
muitas ações civis públicas propostas.  Deveria haver um número maior, embora nem 
sempre a ACP seja a melhor solução e nem sempre remeter questões dessa natureza ao 
judiciário é a melhor solução.  Para o MPF é bom, pois ele realizou o seu trabalho, mas 
nem sempre se consegue a melhor resposta através da via judicial.  Como há essa cultura 
de se resolver extrajudicialmente, de chamar as pessoas para fazer acordo, isso acaba 
diminuindo a quantidade de ACP´s, até porque nem sempre se conseguia uma resposta 
positiva no judiciário: saía a liminar, mas o Tribunal cassava.  Isso nos leva a pensar se 
realmente vale a pena entrar no judiciário.  O TAC de Fernando de Noronha é um bom 
exemplo, em que tudo se resolveu na base da negociação que durou 1(um) ano e 6(seis) 
meses e que está dando certo.  Talvez numa batalha judicial, nós tivéssemos perdido.  O 
ideal é se buscar um equilíbrio entre as três vias: os acordos, as ações civis públicas e as 
ações criminais.  A maior parte das ACP´s que existia antigamente decorria dessas 
autuações que são encaminhadas atualmente para os JEF´s.  A criação dos JEF´s também 
fez diminuir o número de ACP´s e vai diminuir ainda mais, restringindo o seu cabimento 
para outras questões que escapam dos juizados.  A morosidade também é um problema na 
resolução das questões ambientais porque para formar o convencimento é necessário não 
apenas ter conhecimento jurídico, mas também o conhecimento técnico.  Para se obter esse 
conhecimento técnico, depende-se de laudos e não há no MP em Recife esse apoio técnico, 
que muitas vezes é dado pelas Câmaras de Coordenação em Brasília que dão apoio e que 
possuem peritos e às vezes eles vêm pra cá, mas deveria haver peritos aqui.  O MPF ainda 



 

 

106
 

 

não tem convênio com a UFPE, mas pretende estabelecer parcerias também com empresas 
de vigilância via satélite e com a Fundação Joaquim Nabuco.  A gente consegue superar 
essas dificuldades de ordem técnica recorrendo às universidades, requisitando ao IBAMA 
ou a CPRH, aos técnicos um laudo ou uma vistoria para examinar.  Às vezes a resposta 
não é satisfatória, mas na média os técnicos têm uma boa capacidade, mas tudo depende da 
situação, porque pode se requisitar algo muito específico e que o técnico não conhece.  
Deveria haver um fundo dentro da justiça ou dentro do MP para contratar com as 
universidades este tipo de serviço ou com um órgão técnico.  É preciso também haver um 
corpo de pessoas que saiba filtrar essas informações que chegam. 
Hoje não há diferença entre inquérito civil(IC) e procedimento administrativo(PA). 
Antigamente, a diferença entre os dois era que o PA não ia à revisão.  No MPF, 
praticamente não há inquéritos civis.  Raramente um procedimento é convertido em IC.  
Tudo é PA e todos eles sempre são remetidos à revisão do CSMPF para a segurança da 
própria sociedade, principalmente nos casos de atuação negativa do MP.  Nesses casos, o 
Procurador da República deve fundamentar e encaminhar à revisão.  No PA, geralmente há 
a necessidade de tomar uma providência, havendo a atuação positiva do MP, que pode 
consistir na propositura de uma ação ou na realização de um acordo.  Nesta última 
hipótese, deixou-se de atuar na área judicial e existe ainda a hipótese de arquivamento.  
Nestes dois últimos casos, o Procurador deve justificar a sua atuação e remeter à revisão.  
Se o caso chegar ao ofício onde existam as duas atribuições, civil e criminal, pode-se fazer 
um acordo na área civil e justificar porque não se vai entrar na área criminal.  O 
Procurador tem, portanto, o dever de demonstrar que o fato não é crime.  Se houver a 
transação, o acompanhamento é feito pelos ofícios criminais.  Se não houver a transação, 
não é o caso do juizado especial, mas é o caso de sursis onde se impõe a reparação do 
dano como condição. Havendo a aceitação quanto à reparação do dano, o processo vai 
ficar suspenso e não há mais o que fazer.  Se for descumprido, o processo vai continuar.  
É feito o traslado dos autos do processo e encaminha-se ao MPF para a área civil.  Então 
a regra é a seguinte: se houver a reparação do dano, o processo se encerra.  Se não 
conseguir a reparação do dano por qualquer motivo, seja porque não foi aceita, não era 
cabível, ou não foi possível, o MPF(da tutela) vai à audiência, acompanha a audiência e 
se não tiver êxito, pede a extração das cópias e a partir daí o processo criminal continua, 
mas sob a responsabilidade dos ofícios criminais. 
 
 

5.5.3. Relacionamento com os órgãos da Administração Pública Ambiental. 
 
 
Na área criminal, a propositura de ações penais é atividade exclusiva do MP.  Nesse ponto 
de vista, pode-se falar em colaboração dos órgãos ambientais na parte de instrução das 
ações penais, com o maior número de informações possível.  Só que o MP também atua no 
campo civil e acaba fiscalizando se estes órgãos estão realizando as suas atividades.  
Muitas vezes o próprio MP acaba substituindo os órgãos da administração ambiental.  Se 
estes órgãos funcionassem melhor, de uma forma mais ágil, o MP talvez não tivesse tanto 
trabalho.  O problema é que nestes órgãos há dificuldades de ordem estrutural em relação 
ao número de funcionários, de pessoas sem um adequado treinamento, sem um 
investimento adequado, sem uma qualificação adequada.  A área ambiental é uma área 
muito complexa que envolve uma série de bconhecimentos científicos e uma grande 
dificuldade em aquilatar impactos ambientais do ponto de vista científico.  Há também 
influências políticas que afetam a atuação desses órgãos.  Há influência de vários tipos, 
das legítimas até as que chegam a caracterizar a corrupção.  Além disso, há pressões em 
determinadas situações em que os órgãos ambientais deveriam atuar com mais rigor.  
Mas além dessas dificuldades decorrentes da questão das influências, há dificuldades 
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estruturais de funcionamento desses órgãos.  A própria legislação dificulta.  É uma 
legislação complicada, que exige uma dedicação exclusiva.  A burocracia interna dos 
órgãos, dentro do próprio MP e do Poder Judiciário também dificulta.  Os entendimentos 
da jurisprudência são os mais diversos.  Recentemente, houve decisões do STF no sentido 
de que os crimes praticados contra a mata atlântica não são da competência da Justiça 
Federal.  Nessas decisões do Supremo, há falhas técnicas porque eles não consideram que 
a mata atlântica significa um ecossistema nacional em que a União pode definir uma 
política de proteção dessa mata atlântica e que essa política já foi oficializada num 
decreto, com base no Código Florestal, estabelecendo que o IBAMA pode autorizar os 
cortes das florestas, inclusive da mata atlântica.  Todos os Juízes Federais, o STF e o STJ 
nunca se manifestaram no sentido de que o IBAMA não pudesse autuar em caso de 
desmatamento sem autorização.  No entanto, o Supremo decide que isso não fere interesse 
da União Federal.  Mas, sabe-se que na área de mata atlântica existe o poder de polícia 
administrativo da União, um serviço público de fiscalização ambiental federal atuando, 
então como dizer que não há interesse da União no caso?  São decisões deste tipo, de 
natureza fraca e tecnicamente falha do Supremo, que começam a ser tomadas como 
verdade.  Há, inclusive, uma série de recursos decorrentes de decisões de vários Juízes 
Federais, mas não são todos, que entenderam de acordo com o Supremo.  Nesse caso, o 
Supremo está equivocado.  Com isso, perde-se bastante tempo.  Na área ambiental, há 
muitas dúvidas acerca da definição de competências.  O licenciamento, por exemplo, em 
que a regra é estadual, mas como compatibilizar isso com a Lei do Sistema Nacional das 
Unidades de Conservação(SNUC)?  Há também o exemplo do TAC de Fernando de 
Noronha que foi elaborado pelo MPF e que o IBAMA não teria condições de fazer, de 
compatibilizar várias leis e as competências, já que o meio ambiente envolve competência 
de três níveis. 
 
 

5.5.4. Dificuldades enfrentadas no exercício de suas atribuições institucionais. 
 
 
A maior dificuldade existente hoje são as indefinições da jurisprudência.  É necessário 
definir o que é federal e o que é estadual para que se perca menos tempo e se evite a 
prescrição em muitas situações.  As carreiras da magistratura e do MP são muito próximas 
e os perfis dos que ingressam nas duas carreiras geralmente são parecidos.  No MP, hoje, 
tem havido uma forte tendência para a especialização.  Mas no caso dos juízes, há uma 
diferença entre a justiça estadual e a federal.  Na justiça estadual, normalmente há um 
juiz na cidade que assume todas as demandas, quando há juiz.  Então deve-se caminhar 
para formas diversas de organização judiciária.  O MP ainda está muito longe do ideal, 
muito aquém do que deveria estar em relação ao que a sociedade espera, mas já houve 
muitas conquistas a partir de 1999, quando teve início a especialização na Procuradoria da 
República em Pernambuco, com apenas dois Procuradores na tutela e nove na área 
criminal, porque na época ainda nem tinha havido a especialização das várias criminais na 
Justiça Federal em Pernambuco.  Essa especialização em 2(duas) varas criminais permitiu 
dividir melhor internamente o trabalho entre os Procuradores, com relação às audiências, 
por exemplo.  Hoje em Recife há 5(cinco) Procuradores da República nos Ofícios da 
Tutela e 7(sete) nos Ofícios Criminais.  É preciso avançar também com a especialização 
dentro da justiça. 
Um exemplo de organização judiciária encontra-se na Região Sul porque o TRF da 4a 
Região tem adotado uma política muito forte de interiorização da Justiça Federal.  Hoje, 
o Rio Grande do Sul tem cerca de 15(quinze) a 20(vinte) varas federais no interior, 
enquanto na 5a Região, temos apenas 3(três) varas no interior: 1(uma) em Petrolina e 
2(duas) em Campina Grande.  Os TRF´s da 5a e da 1a Região foram os que  mais 
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resistiram à interiorização.  Na 2a Região não há tanto problema, já que o Rio de Janeiro e 
o Espírito Santo são Estados pequenos.  Na 3a Região, em São Paulo, a interiorização 
aconteceu naturalmente pela força política e pelo poder que o Estado possui, o que não 
deixa de ser um tratamento desigual para os brasileiros a forma como se encontra 
organizada a Justiça Federal entre as várias regiões.  A demanda existe, mas a Justiça 
Federal necessitar introjetar a mentalidade de que ela deixou de ser a justiça da União.  Ela 
foi criada para ser a justiça das causas da União, causas daquela pessoa jurídica de direito 
público chamada União.  Hoje ela é a justiça dos interesses federais, a exemplo do INSS, 
dos recursos do SUS, dos recursos federais repassados para as Prefeituras.  A nossa 
federação é meio capenga, no sentido de que há uma preponderância da União, que entra 
com recursos fortes na maior parte das políticas públicas: previdência e assistência social, 
saúde, programas sociais de renda mínima etc. Tudo isso precisa ser fiscalizado. Então a 
demanda existe, há a necessidade de uma aproximação da justiça federal dessas 
localidades, diante da dificuldade de deslocamento, principalmente das populações mais 
carentes.  Isso é um investimento em cidadania.  Historicamente, no Brasil, há um 
tratamento diferenciado de alguns Estados em detrimento das várias regiões do país. 
 
Abstratamente, não se pode dizer que o órgão esteja sobrecarregado.  A missão é ampla 
mesmo, pois o MP é o defensor da sociedade. O que pode estar ocorrendo é o seguinte: 
uma sobrecarga do MPF em função da não criação pelo governo federal, no último 
governo, de novos cargos de Procurador da República. Por uma razão muito simples: 
porque Procurador da República é “dor de cabeça” para o governo. Não há interesse em 
haver mais pessoas cobrando e fiscalizando o cumprimento da lei.  Não há interesse do 
governo, nem da classe política nesse aspecto.  Mas isso vai se refletir não apenas na área 
ambiental, como também em outras áreas de atuação do MP, mesmo na área criminal, por 
exemplo, crime organizado, lavagem de dinheiro, tudo isso é matéria federal.  Agora, 
somente 330(trezentos e trinta) colegas para atender a todas essas demandas em todo país.  
Na verdade o sistema não ajuda.  Eu entendo, por exemplo, que não haveria necessidade 
de ir ao JEF fazer acordos porque isso também sobrecarrega o JEF.  Estes acordos 
poderiam ser feitos junto ao MPF apenas e serem títulos executivos.  Na realidade, o 
acordo é feito com o MP no Judiciário.  Esse ato poderia ser feito no próprio MP e ser 
remetido ao Judiciário apenas para homologação, sem a necessidade de marcar 
audiências, o que não exigiria a presença do MP, além da economia de tempo para o 
próprio juiz.  Fora dos juizados especiais poderia haver outras formas de acordo, 
transações penais mais amplas, não para os crimes mais hediondos e mais complicados 
evidentemente, mas para fatos de menor relevância, quando se sabe que o indivíduo 
cometeu o crime, ele próprio admite a autoria e, apesar disso, o MP é obrigado a processá-
lo, tendo que movimentar toda a máquina para apurar um fato que já não cabe mais dúvida, 
um fato que já poderia de antemão ser resolvido por meio de transação.  Na área penal, a 
ação é atribuição quase que exclusiva do MP, mas na área civil o MP é tão parte como as 
outras.  Só que o custo de uma ação judicial é bastante alto e há também uma falta de 
organização, de mobilização da sociedade, o que não é bom.  O MP como tutor da 
sociedade não é algo muito bom.  O MP não tem todas as respostas, é uma instituição 
burocrática, estatal, com vários defeitos, com várias percepções, com uma pluralidade de 
visões de mundo, decorrente de um regime democrático.  Como qualquer atividade pública 
decisória e decisiva, é preciso estar muito ciente dos seus limites, do que pode e do que 
não se pode fazer.  Mas para que o MP possa dar uma resposta que a sociedade mereça, 
nós precisamos ter um apoio material, com uma quantidade de pessoal razoável.  A mesma 
coisa com a magistratura. Deveria haver também, cientificamente, uma relação 
populacional com a quantidade de Procuradores existente, assim como tem sido feita com 
a quantidade de juízes.  Mesmo com a quantidade ideal, não é o MP que vai resolver os 
problemas do país.  Os problemas do país resolvem-se no espaço público e no espaço 
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político, com a sociedade lutando pelos seus direitos, vindo ao MP, processando, 
organizando-se em associações.  O MP não pode ter a pretensão de querer ser o grande 
realizador.  Ele é apenas uma peça e hoje é uma peça importante.  Dentro do MPF há 
vários equívocos, há várias pessoas bem intencionadas, mas a grande importância é que o 
MP é uma instituição com um alto grau de comprometimento e com pouca interferência de 
corrupção.  Isso é muito bom e nós esperamos que isso continue com o tempo. 
É importante saber que o sistema está sobrecarregado.  Há apenas 330(trezentos e trinta) 
Procuradores da República no Brasil inteiro e em Recife há 11(onze) Procuradores.  
Apenas 2(dois) atuam na área de meio ambiente.  Mas, ainda assim, temos conseguido 
reverter algumas situações, atuar, mas estamos muito longe do ideal de atuação e de 
resultado.  O próprio sistema não ajuda, ele emperra a atuação do MP.  É claro que o 
próprio JEF foi criado para facilitar, mas até que funcione leva um tempo.  Muitas 
infrações são cometidas em municípios distantes, o que dificulta o deslocamento das 
pessoas até Recife. Talvez se possa pensar em um modelo que em o Juiz e o Procurador 
possam se deslocar até o local.  Em Fernando de Noronha, por exemplo, que é uma APA 
federal.  Tudo isso são coisas que acabam afetando a atuação.  Nós gostaríamos de atuar 
com mais agilidade, mas nos deparamos com muitos procedimentos e muitas investigações 
que não damos conta.  Pessoalmente, nós temos essa limitação, mas na medida do possível 
esta estrutura está funcionando.  Na área de patrimônio histórico e cultural, há cerca de 
30(trinta) a 40(quarenta) ações propostas contra pessoas que fizeram obras em Olinda 
sem autorização do IPHAN e, em muitas audiências, os Procuradores têm feito acordos.  
Na área ambiental, são vários tipos de crimes.  Há, por exemplo, crimes ambientais 
decorrentes de uma situação social muito grave, como o caso dos pescadores de lagosta, 
dos catadores de invertebrados marinhos para venda como meio de subsistência, 
desmatamentos e ocupações irregulares para construção de casas. 
 
No MPF em Pernambuco não há um controle estatístico propriamente dito, mas deveria 
haver e estamos tentando fazer, mas dependemos de funcionários para fazer isso.  Há um 
programa interno de controle judicial que indica que mais de 94%(noventa e quatro por 
cento) dos processos judiciais que entram no MPF saem em menos de 30(trinta) dias.  Os 
inquéritos policiais, em 84%(oitenta e quatro por cento) dos casos, saem em menos de 
5(cinco) dias.  As ações civis públicas também ficam pouco tempo.  Mas como não há uma 
comunicação entre os sistemas do MPF e o da Justiça Federal não dá para fazer ainda 
um controle de resultados, por exemplo.  Através do sistema interno de informática ou das 
secretarias dá pra informar quantas ações foram propostas e os TAC´s que foram 
firmados.  O controle não é tão bom, mas dá pra se obter alguma coisa nesse sentido.  A 
nossa média não está tão alta, deveria ser maior, porque o que acontece é que nós não 
atuamos apenas em uma única área.  Nós começamos com 2(dois) Procuradores para todas 
as áreas da tutela coletiva, depois passaram a ser 3(três), depois a 4(quatro), depois 
diminuíram para 3(três) novamente, voltou a ser 4(quatro) e, por fim, desde o início desse 
ano, temos 5(cinco) Procuradores da República na tutela coletiva.  Essa oscilação acaba 
afetando na atuação do órgão. 

 
 
5.5.5. O sistema sancionatório criado a partir da Lei nº 9.605/98. 

 
 
Há dois sistemas: o administrativo e o penal.  Quem idealizou a LCA pensou que além de 
ter uma questão administrativa vai haver também uma questão criminal.  Não faria muito 
sentido receber uma multa forte no âmbito administrativo, que você tem que pagar, e além 
da condenação criminal receber a mesma multa no âmbito penal.  Uma condenação 
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criminal é muito pesada, principalmente para as pessoas físicas.  Na verdade, existe um 
sistema administrativo e um sistema judicial: o dano, a reparação do dano, uma multa. 
 
A proporcionalidade das sanções vai depender do caso concreto, pode ser que a aplicação 
não seja razoável ou proporcional em um ou outro caso.  Mas o sistema da LCA é muito 
bom, o que pode haver é que em alguns casos não haveria a necessidade de caracterizar 
certas situações ou condutas como crimes.  No todo, a LCA representa um grande avanço, 
o sistema implantado por ela é razoável, lógico, ela abre um espaço para a reparação do 
dano, o que é muito importante.  Uma ou outra disposição é meio confusa ou apresenta 
problemas.  Na realidade, o caminho é deixar, não apenas na área ambiental, a 
persecução criminal no âmbito judicial para os casos complexos.  Nos casos de suspensão 
do processo, por exemplo, em que se propõe a denúncia, seria melhor fazer um acordo 
extrajudicial. 
[Por Marcos Antonio da Silva Costa, Procurador da República em Pernambuco] 
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6. ALGUMAS DIFICULDADES NA IMPLEMENTAÇÃO DO DIREITO 
AMBIENTAL SANCIONADOR. 
 

6.1. A deficiência da estrutura e das atividades de controle e fiscalização da 
Administração Pública nas questões ambientais. 
 

Foi constatado no capítulo anterior o papel primordial do administrador na 

fiscalização dos atos potencialmente atentatórios ao ambiente, pelas declarações prestadas por 

representantes da administração pública ambiental e ratificadas pelos representantes do 

Ministério Público, que também vêm se destacando em suas atividades judiciais e, 

especialmente, na atuação extrajudicial na proteção do ambiente.  Além disso, verificou-se 

também a importante atuação do Ministério Público como ente “agregador” junto às 

comunidades locais, à sociedade em geral e aos demais cidadãos nas questões ambientais, 

agindo, sempre que possível, em colaboração com os órgãos administrativos ambientais e 

também na fiscalização do cumprimento de suas atribuições institucionais. 

 

A administração pública ambiental é, portanto, o principal agente realizador do 

direito ambiental, como bem sintetizou Ney de Barros Bello Filho, definindo o seu papel e as 

categorias existentes de agentes administrativos que fazem parte da estrutura da administração 

ambiental brasileira: 

 
A administração ambiental pode ser conceituada com a parcela da 
administração pública encarregada da efetivação da legislação ambiental, e 
de aplicação das diretrizes estabelecidas através de uma decisão política. 
[...] 
Fácil perceber, assim, que a atitude da administração pública é não somente 
de exercitar o controle das atividades dos particulares, mas principalmente 
de efetivar a política ambiental da administração pública, seja ela federal, 
estadual ou municipal. 
É vero que uma das atitudes fundamentais da administração ambiental 
consiste no exercício do poder de polícia, até porque à administração 
ambiental aplicam-se todos os princípios e poderes atinentes à administração 
como um todo, mas não se pode olvidar da necessária atuação das agências 
ambientais no sentido de garantir a realização de programas 
preservacionistas. 
[...] 
Os agentes políticos conduzem a criação de políticas ambientais, e definem 
a atitude administrativa dos demais agentes, quando não houver uma 
expressa vinculação determinada pela lei. 
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Ao administrador cabe aplicar a lei no seu mister, guardando obediência ao 
princípio da hierarquia, apenas e tão somente, se não houver determinação 
legal vinculando o ato administrativo ao modelo estabelecido na própria 
legislação. 
A outra categoria de Agentes Administrativos é a dos “Servidores 
Particulares” que são os colaboradores da administração pública sem vínculo 
de maior porte que os transforme em Servidores Públicos. 
Os administradores ambientais permanentes são aqueles integrantes da 
subcategoria denominada “servidores públicos” ou agentes administrativos. 
A profissionalização da atividade agrega qualidade ao conceito que não se 
observa quando se trata de agente público ou agente particular em 
colaboração.92 

 

A estrutura administrativa que colocamos em questão são aquelas referentes ao 

órgão de execução, aos órgãos seccionais e aos órgãos locais que compõem a estrutura do 

Sistema Nacional de Meio Ambiente(SISNAMA) como órgãos e entidades responsáveis pela 

proteção e melhoria da qualidade ambiental através da implementação da Política Nacional de 

Meio Ambiente e seus instrumentos, que se encontram disciplinados pela Lei nº 6.938/81. 

 

Não podemos deixar de reconhecer, embora não seja o objetivo deste trabalho, a 

existência de uma repartição constitucional complexa de competências legislativas e 

administrativas entre os entes federativos no que diz respeito à proteção do ambiente.  

Pretendemos demonstrar, conhecendo um pouco mais a experiência dos representantes de 

órgãos da administração pública ambiental federal e estadual, a forma de atuação de cada uma 

destas instituições e as dificuldades que enfrentam na prática. 

 

No entanto, antes de tecer qualquer comentário ao conteúdo constante no capítulo 

anterior, obtido durante as entrevistas,93 não podemos deixar de fazer uma breve referência 

sobre uma questão há muito debatida pelo orientador da presente dissertação sobre as 

                                                 
92 BELLO FILHO, Ney de Barros. Aplicabilidade da lei de improbidade administrativa à atuação da 
administração ambiental brasileira.  Revista de Direito Ambiental. São Paulo, ano 5, n.18, abr./jun., 2000, p. 57-
61. 
 
93 O conteúdo das entrevistas, como já foi dito no item anterior, foi obtido por meio da transcrição de fitas 
utilizadas para captar, da melhor forma e com a maior riqueza de detalhes possível, a experiência destas pessoas 
na área ambiental, o que foi fundamental para a montagem do primeiro item deste capítulo.  Todos os 
entrevistados permitiram gentilmente a reprodução e a publicação na íntegra deste material. Apesar da 
informalidade da entrevista, no que diz respeito a não adoção de critérios científicos próprios de uma pesquisa 
empírica, foi bastante proveitoso este contato mais direto com estas instituições o que nos possibilitou 
acompanhar e assimilar as diferentes formas de atuação de cada uma delas, bem como conhecer as diferentes 
perspectivas adotadas no tratamento dispensado às demandas ambientais. 
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dificuldades, principalmente em relação ao poder público local, na gestão e na proteção do 

ambiente em ambos os aspectos preventivo e repressivo e que, por esta razão, são pertinentes 

ao tema desenvolvido. 

 

Esta questão de ordem político-administrativa repercute diretamente sobre o 

estágio de concretização da Política Nacional do Meio Ambiente no Brasil.  Trata-se do debate 

sobre a autonomia municipal e a proteção do ambiente, sobre o qual faremos uma breve 

consideração, tendo por base as lições do Professor Andreas Krell.  Ao tempo em que o autor 

entende que uma eficiente proteção ambiental deve ser feita com a cooperação entre os 

poderes públicos dos três níveis da federação, reconhece a dificuldade dos municípios em 

realizar essa missão comum: 

 
A promulgação desta lei partiu da correta premissa de que qualquer política 
ambiental terá maior probabilidade de resolver os problemas locais 
concretos se puder contar com o apoio da União e dos Estados – que 
dispõem dos meios técnicos e financeiros necessários para tanto – sem, 
todavia, excluir os municípios, visto que todos os problemas ambientais 
surgem localmente. 
[...] 
A maioria dos municípios brasileiros não possui os recursos humanos e 
materiais necessários para uma efetiva implementação das normas que 
regulam a proteção do ambiente.94 

 

A questão da autonomia municipal é de suma importância para diagnosticar o 

déficit de implementação das políticas públicas ambientais em nível da federação 

repercutindo, indubitavelmente, sobre o grau de efetividade ou de implementação do direito 

ambiental sancionador que também constitui um instrumento importante de proteção do 

ambiente. 

 

Para melhor visualizarmos o problema, utilizaremos o município do Recife como 

referência, que possui um Código Ambiental, mas ainda não dispõe de uma estrutura 

administrativa ambiental própria para implementar essa legislação e, em última análise, para 

exercer a sua competência constitucional nas questões ambientais locais. 

 

                                                 
94 KRELL, Andreas J. A posição dos municípios brasileiros no Sistema Nacional de Meio 
Ambiente(SISNAMA).  Revista dos Tribunais, São Paulo, ano 83, v. 709, nov., 1994, p. 08 e 16. 
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Sabemos que os riscos e os danos ambientais - impactos ambientais potenciais ou 

efetivos - podem ter um alcance global, mas primeiramente se manifestam em determinada 

localidade e, caso não tenham um tratamento adequado e célere, tenderão a se estender, 

tornando ainda mais difícil o seu controle.  O município é que, em primeiro lugar, poderia ser 

capaz de detectar tais ameaças. 

 

Ocorre que atualmente não há uma atuação significativa do município nas 

demandas ambientais, deixando tal encargo sob a responsabilidade dos órgãos administrativos 

estaduais e federais que têm competência apenas supletiva nestes casos, mas acabam por 

assumir a gestão local, pela carência total de estrutura, além da falta de recursos humanos e 

materiais destinados a este setor.  É o caso da CPRH e do IBAMA em Pernambuco. 

 

A atuação da CPRH tem se restringido à região metropolitana tendo em vista os 

problemas referentes à falta de pessoal e orçamento.  As dificuldades são enormes, como já 

foram expostas na pesquisa apresentada.  Por um lado, há a necessidade de descentralizar as 

atribuições realizadas pelo órgão estadual, repassando ao município o que lhe compete, mas 

esse processo tem se desenvolvido de maneira muito lenta.  A conseqüência disso é que a 

gestão ambiental local fica praticamente sob a responsabilidade da CPRH e do IBAMA, que 

também tem sofrido com as mesmas dificuldades apontadas pelo órgão estadual.  Não apenas 

a administração pública ambiental, mas os poderes públicos, de uma forma geral, vêm 

passando pelos mesmos problemas. 

 

O que é mais preocupante, no nosso entender, é a atuação deficiente da 

administração pública ambiental no que diz respeito à prevenção aos riscos e danos ambientais 

realizada por estes órgãos cujos representantes afirmaram que a fiscalização preventiva e o 

monitoramento de atividades potencialmente poluidoras ou impactantes têm sido 

sensivelmente prejudicados pela falta de recursos materiais e humanos.  Ambos os órgãos têm 

concentrado as suas atividades ao atendimento de denúncias encaminhadas pela população, 

pela imprensa ou pelo Ministério Público, quando, muitas vezes, o dano já se concretizou.  O 

papel primordial da administração ambiental, não é punir, é prevenir e, na pior das hipóteses, 

recuperar o ambiente degradado. 
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Verificou-se, ante as dificuldades apresentadas, o enfraquecimento progressivo da 

presença desses órgãos executivos da administração ambiental estadual e federal, visto que a 

CPRH e o IBAMA não podem “cobrir” o Estado de Pernambuco inteiro, já que não possuem 

uma estrutura descentralizada estável, suficiente e capacitada para suprir a lacuna deixada pela 

ausência da administração municipal na gestão ambiental.  Essa relação de “dependência” dos 

municípios em relação aos Estados e à União Federal muito tem dificultado a atuação dos 

órgãos administrativos ambientais nas questões que realmente seriam de sua competência, 

sobrecarregando-os. 

 

A CPRH tem atuado principalmente na área de controle(funcionamento irregular 

de atividades potencialmente poluidoras, sem a respectiva licença), degradação e poluição 

ambiental,95 enquanto o IBAMA tem atuado sobretudo nas áreas de fauna, flora e pesca, de 

forma supletiva(art. 11, § 1º da Lei nº 6.938/81) no tocante aos impactos ambientais locais.  A 

Prefeitura do Recife, além da atuação na área de planejamento urbano, assumiu recentemente 

o controle da poluição sonora, repassada pela diretoria de descentralização da CPRH que 

realizou a capacitação técnica(treinamento), transferindo a metodologia e os equipamentos de 

medição(decibelímetros). 

 

No aspecto repressivo também são inúmeros os fatores que comprometem as 

atividades dos mencionados órgãos administrativos. Um deles é a legislação. 

 

Inegáveis foram os avanços trazidos com a edição da Lei nº 9.605/98, apontados 

pelos entrevistados, no tocante à disciplina da responsabilidade penal das pessoas físicas e 

jurídicas - inclusive das “pessoas físicas” dos grandes empreendedores, com a possibilidade de 

desconsideração da personalidade jurídica das empresas-, dos servidores da administração 

pública ambiental, com relação ao aumento substancial do quantum das multas 

                                                 
95 Em anexo à entrevista com os representantes da CPRH segue um quadro estatístico anual fornecido pela 
Central de Denúncias da CPRH, com as denúncias protocoladas do ano de 1999 até o mês de junho de 2003, 
classificadas por tipologia. Como já salientamos, o controle da poluição sonora, atualmente, é feito pela 
Prefeitura do Recife, de modo que, no quadro fornecido pela Central de Denúncias da CPRH, as denúncias 
somente aparecem até o ano de 2002.  Podemos identificar, também, a partir da leitura do referido quadro, a 
questão das “pequenas fontes” (de impacto eminentemente local) cujo controle deveria ser feito pelo município, 
mas ainda se encontram sob a responsabilidade da CPRH: o esgotamento sanitário, depósitos de gás, construções 
e poços irregulares, etc. 
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administrativas(que eram irrisórias), dentre outros.  Quanto ao aspecto educativo e preventivo 

da lei, com o qual discordamos, trataremos no último item deste capítulo. 

 

Por outro lado, tanto a Lei nº 9.605/98 como o seu Decreto nº 3.179/99 apresentam 

inúmeras distorções, verificadas pelos órgãos administrativos responsáveis pela sua fiel e 

regular execução.  Uma primeira observação diz respeito à legislação ambiental federal - 

excelente como um todo -, mas que necessita de uma melhor adequação às realidades 

regionais e locais. 

 

No tocante à aplicação das sanções administrativas previstas na Lei nº 9.605/98 o 

que se observa, na maioria das hipóteses, é que são aplicadas multas aos infratores.  As demais 

penas restritivas de direitos(interdições e suspensão de atividades), que poderiam ser bem mais 

eficazes, dificilmente são aplicadas.  A apreensão dos petrechos e do produto do crime, que 

também é uma penalidade administrativa, acarretaria, por exemplo, um real prejuízo aos mais 

desfavorecidos. 

 

A eventual intimidação de uma pena pecuniária, como bem salientou o 

representante do IBAMA, somente recai sobre quem pode e tem como pagar e, ainda assim, se 

o quantum fixado for significativo.  Aos que não possuem bens, de nada adiantaria a aplicação 

de multas e a execução fiscal(já que não haveria nada a penhorar), restando apenas a via 

criminal, que, como já vimos, também não tem surtido o efeito “educativo” desejado. 

 

A realidade é que a grande maioria dos infratores, pessoas físicas e jurídicas 

públicas e privadas, não paga as multas.  Eles recorrem até a última instância administrativa 

ou pedem parcelamento(e não pagam).  Mais da metade dos autos de infração são cobrados 

judicialmente através de ação de execução fiscal(pela Procuradoria Geral do Estado, no caso 

de autos lavrados pela CPRH ou promovidas pela Procuradoria Jurídica do próprio IBAMA).  

Estas ações dificilmente têm algum êxito, como se observa na prática. 

 

Há, ainda, lacunas e impropriedades legislativas que podem ser identificadas. 

Muitos dos dispositivos constantes na Lei nº 9.605/98 foram copiados literalmente da 

legislação anterior(bem mais antiga), elaborada em função dos problemas ambientais mais 
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freqüentes na época, destacando-se os crimes contra a flora(desmatamento) e os crimes contra 

a fauna(que condensa um sem número de ações típicas de gravidades distintas num único 

artigo, cominando a mesma sanção penal). 

 

O Decreto nº 3.179/99 que, por sua vez, repetiu a redação dos tipos penais, 

transformando-os também em infrações administrativas, também contém algumas 

impropriedades, principalmente no tocante à fixação das multas administrativas.  Há, portanto, 

ainda, excessos a serem eliminados e situações a serem revistas pelo legislador, como expôs o 

representante do IBAMA, no item 5.3.5 do capítulo anterior. 

 

Uma questão bastante delicada, mas que não deve ser esquecida quando se trata da 

atuação deficiente dos órgãos da administração pública ambiental, é a interferência do poder 

político96 na estrutura e composição dos órgãos administrativos, com a indicação de funções 

de direção e chefia pelo Poder Executivo.  Não é o nosso objetivo aqui especificar ou apontar 

os tipos de influência, interferência ou de interesses de ordem política sobre os órgãos 

ambientais mencionados, mas tão somente registrar que essa interferência existe e que muitas 

vezes pode ser bastante nociva a uma tutela adequada e eficiente do patrimônio ambiental, 

vítima constante do poder econômico e do desenvolvimento tecnológico irracional e 

“insustentável”. 

 

As “recomendações” feitas pelo Ministério Público Estadual e pelo Ministério 

Público Federal têm servido, inclusive, como mais um instrumento de fiscalização sobre a 

atuação destes órgãos, no sentido de adverti-los quando se verifica a omissão ou o não 

cumprimento satisfatório do seu dever institucional, sob pena de responsabilização criminal e 

pela prática de atos de improbidade administrativa. 

 

No entanto, ainda se tem constatado que muitas vezes o Ministério Público acaba 

por substituir a atuação destes órgãos quando falham na apuração ou investigação dos danos 

                                                 
96 Acerca do assunto, recomenda-se a leitura do artigo do Professor Andreas Krell em que analisa a relação de 
dependência entre o poder local com o empresariado e os seus efeitos sobre a proteção ambiental, bem como a 
influência dos grupos de interesse nas medidas locais de proteção ambiental, nem sempre direcionadas à proteção 
da qualidade ambiental. (KRELL, Andreas J.  Municípios brasileiros e alemães na proteção do meio ambiente.  
Revista Trimestral de Direito Público, São Paulo, n. 6, 1994, p. 180-190) 
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ambientais ou quando a sua atuação se revela insuficiente para que o Ministério Público 

promova a responsabilização dos infratores. 

 

Essa problemática foi tratada com detalhes na entrevista realizada com os 

representantes do Ministério Público Estadual e Federal nos itens 5.4.4 e 5.5.2 do capítulo 

anterior, que embora reconheçam o esforço e as dificuldades enfrentadas pelos órgãos 

ambientais, criticam as interferências externas sobre a atuação desses órgãos, que refletem 

negativamente sobre a atividade ministerial, tornando-a menos célere e sobrecarregando o 

órgão com atividades que se encontram fora das atribuições institucionais do órgão no tocante 

à defesa do ambiente. 

 

Com essas considerações, podemos identificar uma sucessiva “transferência” de 

atribuições e responsabilidades entre os vários atores responsáveis pela defesa do ambiente. 

Com uma atuação deficiente da administração pública na prevenção dos riscos e danos 

ambientais, transfere-se ao Poder Legislativo o encargo de manter a “segurança jurídica 

ambiental” através da edição de normas sancionadoras mais severas. 

 

Com a criminalização excessiva de condutas pelo Poder Legislativo, competirá ao 

Poder Judiciário o processamento das novas e inúmeras ações judiciais em matéria ambiental.  

Muitas das ações judiciais propostas são desnecessárias, como salientaram os representantes 

do Ministério Público, que nos surpreendeu durante as entrevistas ao demonstrar o êxito 

infinitamente maior na atuação extrajudicial(com a celebração de termos de compromisso e 

termos de ajustamento de conduta) comparada ao resultado obtido com a utilização da via 

judicial nas demandas ambientais, o que mereceu nosso destaque nos itens 5.4.2 e 5.5.2 do 

capítulo anterior. 

 

Não raras vezes, sabemos que a morosidade do Poder Judiciário, que se encontra 

em situação crítica na maioria das comarcas e seções judiciárias brasileiras com o volume de 

processos já existente, o prazo prescricional curto da maioria dos crimes ambientais são as 

causas principais da impunidade da delinqüência ambiental, que nada mais é que o resultado 

de um sistema sancionador deficiente e desproporcional criado pelo próprio legislador. 
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6.2. O caráter subsidiário do direito penal e a proteção do ambiente. 
 

A Constituição Federal de 1988 é, inegavelmente, um marco na proteção do 

ambiente.  Buscando cercar por todos os lados os agressores dos bens ambientais, previu o 

legislador constituinte, no art. 225, § 3o da CF/88,97 a responsabilidade das pessoas físicas e 

jurídicas por danos causados ao meio ambiente na forma tríplice, abrangendo as searas civil, 

penal e administrativa. 

 

O princípio constitucional da responsabilização, ao lado dos princípios da 

prevenção e da cooperação, constitui um dos alicerces da “segurança jurídica ambiental”, 

ameaçada sempre que houver risco ou dano capaz de provocar desequilíbrio ecológico, 

considerando a natureza difusa e “intergeracional” do bem ou valor protegido, a dificuldade 

em mensurar a extensão e o alcance (espacial e temporal) do risco ou do dano ambiental, bem 

como a sua reparação e recuperação, quase sempre insatisfatórias. 

 

Com a consagração da responsabilidade penal da pessoa jurídica no texto 

constitucional, tornou-se, pois, evidente a intenção do legislador em aumentar o 

comprometimento das pessoas físicas e jurídicas na proteção do ambiente quando se 

encontrarem no exercício de atividades em que utilizem recursos ambientais ou que tenham 

qualquer outro reflexo sobre o meio ambiente, tendo em vista que são os seus principais 

predadores. 

 

Partindo desta noção de responsabilidade penal ambiental, aplicada não apenas às 

pessoas jurídicas, como também às pessoas físicas, objetiva-se analisar neste item as causas e 

as conseqüências da adoção do direito penal na proteção do meio ambiente, identificando o 

seu papel no sistema de proteção ambiental.  Acerca da necessidade desta reflexão, ensina 

Gilberto Passos de Freitas: 

                                                 
97 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 as presentes e futuras gerações. 
[...] 
§ 3º - 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. (sem destaques no texto original) 
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As ações do homem contra o meio ambiente geram, normalmente, a 
imposição de sanções administrativas e civis.  Quando a conduta se revela 
de maior gravidade, o Estado dá-lhe a característica de fato típico penal, o 
que significa que uma ação ou omissão pode, ou não, ser um ilícito penal, 
dependendo exclusivamente do critério político de escolha do legislador.  
Pode ser, e é comum, que em dado momento certa atividade seja atípica, 
depois se torne contravenção e mais tarde passe a ser crime.98 

 
Com estas considerações iniciais é possível compreender o caráter subsidiário do 

direito penal como a ultima ratio na proteção dos bens jurídicos, tendo em vista a intensidade 

da ameaça ou lesão a que se deva atribuir reprimenda mais rigorosa.  A tutela penal, portanto, 

seria chamada a intervir no momento em que a agressão aos bens e valores jurídicos 

fundamentais atingisse o nível máximo de reprovação social. 

 

Tal raciocínio, evidentemente, também se aplica ao direito ambiental que adotou a 

responsabilidade múltipla, tendo em vista o potencial lesivo ou a gravidade de determinadas 

condutas e atividades, atribuindo às mesmas, em conseqüência, três espécies de sanções, quais 

sejam: civil, penal e administrativa. 

 

Para justificar a criminalização de certas condutas com o fim de proteger o meio 

ambiente, mesmo com a tendência moderna do direito penal mínimo, ensina Vladimir Passos 

de Freitas: 

 
Embora a tendência do direito penal moderno seja pela liberdade e 
descriminalização, com a observância do princípio da intervenção mínima, o 
meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de 
vida, interesse coletivo da mais alta relevância, mostra-se digno de tutela 
penal autônoma.99 

 

Neste sentido, o legislador ordinário, em atenção ao comando constitucional do art. 

225, § 3o da CF/88, editou a Lei nº 9.605/98 que dispõe sobre as sanções penais e 

administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, tentou, 

principalmente, sistematizar os tipos penais ambientais existentes dispersos em inúmeros 

                                                 
98 FREITAS, Gilberto Passos de.  Do crime de poluição.  In: FREITAS, Vladimir Passos de(Org.). Direito 
ambiental em evolução.  Curitiba: Juruá, 1998, p. 105. 
 
99 FREITAS, Vladimir Passos.  A Constituição Federal e a efetividade das normas ambientais.  São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2000, p. 197. 
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diplomas legais e no próprio Código Penal, criando, ainda, novas figuras típicas ou 

transformando em crimes antigas contravenções penais. 

 

Além disso, o legislador tentou estabelecer uma proporção(nem sempre 

satisfatória) entre as sanções penais e os tipos ambientais incriminadores no que se refere à 

quantidade e qualidade da pena aplicada, levando em conta também os sujeitos ativos do 

crime, corrigindo, dessa forma, situações jurídicas insustentáveis previstas na legislação 

anterior.100 

 

É pertinente a crítica feita por Édis Milaré, referente à mencionada Lei dos Crimes 

Ambientais, quando diz: 

 
Hoje, com a edição da Lei 9.605/98, boa parte desses textos recebeu um 
tratamento mais orgânico e sistêmico, como reiteradamente reclamado. 
Lamente-se, apenas, a oportunidade perdida de se pôr fim à pulverização 
legislativa imperante na matéria, certo que a nova lei não alcançou a 
abrangência que se lhe pretendeu imprimir, pois não incluiu todas as 
condutas que são hoje contempladas e punidas por vários diplomas como 
nocivas ao meio ambiente.101 

 

O tratamento jurídico da responsabilidade civil por danos ambientais, como se 

sabe, é anterior à Constituição Federal de 1988, e encontra-se previsto na Lei da Política 

Nacional do Meio Ambiente – PNMA (Lei nº 6.938/81).  Em seu art. 14, § 1o, já havia a 

obrigatoriedade da reparação do dano ambiental com base no princípio da responsabilidade 

civil objetiva ou da responsabilidade civil sem culpa, recepcionado pela CF/88 no capítulo 

específico destinado à disciplina constitucional do meio ambiente. 

 

Quanto à responsabilidade administrativa, a Lei nº 9.605/98 e o seu Decreto nº 

3.179/99(que especifica as sanções aplicáveis aos tipos infracionais, de natureza 

                                                 
100 Exemplo clássico era o abate de animal sob a influência do estado de necessidade a que se aplicava a previsão 
legal genérica do art. 34 da Lei nº 5.197/67 (proteção à fauna) que atribuía o caráter inafiançável para todos os 
crimes previstos nesta lei.  Tal excesso foi corrigido pelo art. 37 da Lei nº 9.605/98, que estabelece as causas de 
exclusão de antijuridicidade de condutas típicas praticadas contra a fauna. 
 
101 MILARÉ, Édis.  Direito do ambiente: doutrina, prática, jurisprudência, glossário. São Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais, 2000, p. 348.  Importante salientar, mais uma vez, que não foram inteiramente revogados os tipos 
penais ambientais previstos em diplomas anteriores como lembra o autor ora citado: no Código Penal (art. 250, § 
1o, II, h), da Lei das Contravenções Penais (art. 31), do Código Florestal (art. 26, e, j, l, m), da Lei 6.453/77 (arts. 
23, 26 e 27), da Lei 7.347/85 (art. 10), da Lei 7.643/87 (art. 2o), da Lei 8.947/95 (art. 13, I a V). 



 

 

122
 

 

administrativa) representam o fortalecimento do “poder de polícia ambiental”, que tem como 

meios de atuação mais comuns: a concessão de licenças e autorizações, a fiscalização do uso 

de bens ou do exercício de atividades e a aplicação de sanções ou penalidades administrativas.  

Acerca do assunto, novamente trazemos a lição de Nicolau Dino de Castro e Costa: 

 
Importante lacuna foi preenchida no que se refere aos ilícitos 
administrativos e à previsão de sanções a serem impostas pela 
Administração nestas hipóteses. Estas sanções são extremamente 
importantes para a preservação ambiental, na medida em que sem elas 
retira-se a eficácia do poder de polícia – fundamental para a prevenção e a 
imediata repressão aos infratores.102 

 

O que se observava, em momento anterior à vigência da Lei nº 9.605/98, era a 

freqüente utilização das vias judiciais para a desconstituição de sanções administrativas sob o 

fundamento da violação ao princípio da legalidade, principalmente as multas aplicadas 

tomando por base as Resoluções do CONAMA e outros atos administrativos infralegais.  Tais 

atos não têm o condão de substituir a lei, cabendo-lhe apenas regulamentar ou explicitar o seu 

conteúdo. 

 

Numa leitura mais atenta da Lei nº 9.605/98, percebe-se que várias são as situações 

fáticas que se encontram tipificadas como crime e como infração administrativa, tendo como 

conseqüência jurídica a mesma espécie de sanção, distinguindo-se apenas formalmente e pelo 

órgão competente para a sua aplicação.  São condutas semelhantes, sancionadas pela 

Administração Pública e pelo Poder Judiciário da mesma forma.  As responsabilidades penal e 

administrativa são distintas, mas os efeitos ou as conseqüências jurídicas impostas pelo 

legislador em várias hipóteses legais, pelo que se observa, são semelhantes.  A distinção que a 

lei estabelece, portanto, teria um caráter puramente formal. 

 

Como o quantum das penas privativas de liberdade, na maioria dos tipos penais 

ambientais, é reduzido103, desde que atendidos os demais requisitos estabelecidos pela referida 

Lei, normalmente é possível substituí-las pelas penas alternativas (restritivas de direitos).  Em 
                                                 
102 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 de acordo com o Decreto nº 
3.179 de 21/09/99.  1a edição.  Brasília: Brasília Jurídica, 2000, p. 324. 
 
103 Uma exceção a esta afirmativa é o crime de poluição que em que a pena pode chegar, em determinadas 
circunstâncias, até cinco anos de reclusão (art. 54, Lei nº 9.605/98). 
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se tratando de pessoa jurídica como sujeito ativo do crime, somente é possível a aplicação das 

penas restritivas de direitos e multa, assemelhando-se ainda mais com as sanções 

administrativas.  Resta saber, diante desta constatação, quais as repercussões - positivas ou 

negativas - sobre a proteção do meio ambiente, que a seguir se pretende demonstrar. 

 

Não pretendemos desconsiderar a importância da tutela penal do ambiente, pois 

acreditamos que pode ser um instrumento importante quando realmente se justifica a sua 

intervenção na repressão de condutas com alto poder lesivo e, portanto, penalmente 

relevantes.  O que não podemos concordar é com a “substituição”, por exemplo, do direito 

administrativo pelo direito penal que em nada contribui para a melhoria da qualidade 

ambiental, que somente se realiza através da prevenção.  O investimento em mecanismos de 

prevenção de riscos e danos ambientais deve ser a preocupação primordial, que se somente se 

efetivará com os órgãos administrativos bem aparelhados e livres das interferências negativas 

do poder político e econômico. 

 

Expandir o direito penal nessas circunstâncias não parece recomendável.  O 

fenômeno da “expansão do direito penal” surge com a chamada criminalidade difusa, 

decorrente da aparição de riscos e danos não delimitáveis, globais e, com freqüência, 

irreparáveis que afetam a todos os cidadãos e que surgem de decisões humanas, características 

da Sociedade de Risco idealizada por Ulrich Beck a que nos referimos no primeiro capítulo 

desta dissertação. 

 

Retomamos, então, o nosso ponto de partida.  As causas da expansão do direito 

penal, que identificamos na análise do direito ambiental sancionador vigente, podem ser 

claramente visualizadas na lição do jurista espanhol Jesús-María Silva Sánchez: 

 
Não é infreqüente que a expansão do direito penal se apresente como 
produto de uma espécie de perversidade do aparato estatal, que no 
permanente recurso à legislação penal uma(aparente) solução fácil aos 
problemas sociais, deslocando ao plano simbólico(isto é, ao da declaração 
de princípios, que tranqüiliza a opinião pública) o que deveria resolver-se no 
nível da instrumentalidade(da proteção efetiva).  Ao contrário, é minha 
opinião que em boa medida nos encontramos aqui ante causas mais 
profundas, que fundam suas raízes no modelo social que vem se 
configurando no decorrer, pelo menos, de duas décadas, na conseqüente 
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mudança da expectativa que amplas camadas sociais têm em relação ao 
papel que cabe ao direito penal. 
Realçar esse último aspecto me parece essencial.  Com efeito, dificilmente 
poderá interpretar a situação de modo correto e, em conseqüência, fixar as 
bases da melhor solução possível dos problemas que suscita, se se 
desconhece a existência do nosso âmbito cultural de uma verdadeira 
demanda social por mais proteção.  A partir daí, questão distinta é que desde 
a sociedade se canalize tal pretensão em termos mais ou menos irracionais 
como demanda de punição.104 

 

A sensação social de insegurança frente às ameaças da criminalidade difusa ou 

globalizada, a impossibilidade de neutralizar os novos “riscos” que ameaçam as gerações 

futuras e à falta de credibilidade de outras instâncias de proteção, dentre elas o direito 

administrativo, dariam lugar à “demanda de punição” referida pelo autor com a conseqüente 

inversão dos fins da pena e, por fim, legitimaria o direito penal com efeitos meramente 

simbólicos. 

 

 
6.3. O alcance do princípio da prevenção e a função simbólica do direito penal 
ambiental. 
 

Em que pese a boa intenção do legislador em corrigir os excessos cometidos pelos 

instrumentos legais anteriores à CF/88 e à legislação em vigor, em sistematizar o material 

normativo esparso, procurando, assim, desestimular os degradadores ao conferir um 

tratamento repressivo mais rigoroso aos crimes ambientais, o certo é que, na prática, a 

proteção ambiental não tem surtido o efeito desejado. 

 

Fica a impressão de que a postura omissiva e inoperante do administrador tem-se 

revelado como a verdadeira justificativa para a existência de um direito penal ambiental, 

aplicado em “caráter substitutivo” na solução das demandas ambientais, principalmente em 

razão das falhas apresentadas na proteção do ambiente, em virtude do não cumprimento 

eficiente da lei, a qual a sua atividade está vinculada.  Não se trata, portanto, apenas da velha 

                                                 
104 SÁNCHEZ, Jesús-Maria Silva.  La expansión del Derecho penal: Aspectos de la política criminal en las 
sociedades postindustriales.  Primeira Edición.  Cuadernos Civitas.  Madrid: Civitas Edicciones, 1999, p. 19-20.  
Tradução nossa. 
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desculpa da “carência de recursos humanos e materiais” e da falta de capacitação técnica dos 

agentes administrativos, infelizmente. 

 

O que se tem verificado em todos os níveis de governo – federal, estadual e 

municipal – é o desvirtuamento do papel do administrador na gestão ambiental - como agente 

direto na proteção do meio ambiente, já que não vem desempenhando com eficiência a sua 

atividade eminentemente preventiva que tem como objetivo maior se antecipar a uma simples 

ameaça de dano e evitar, conseqüentemente, o próprio dano ambiental.  Acerca do assunto, 

ensina Álvaro Luiz Valery Mirra: 

 
Com efeito, se, por um lado, o Estado é o promotor por excelência da defesa 
do meio ambiente na sociedade, ao elaborar e executar políticas públicas 
ambientais e ao exercer o controle e a fiscalização das atividades 
potencialmente degradadoras do meio ambiente, por outro lado, ele aparece, 
também, em muitas circunstâncias, como responsável direto ou indireto pela 
degradação da qualidade ambiental, ao elaborar e executar outras políticas 
públicas - notadamente aquelas relacionadas com o desenvolvimento 
econômico e social - ao exercer atividades empresariais como se fosse um 
particular, ou, ainda, ao omitir-se no dever que tem de fiscalizar as 
atividades que causam danos ao ambiente e de adotar as medidas legislativas 
e administrativas necessárias à preservação da qualidade ambiental.105 

 

Exemplifica, ainda, o referido autor, algumas das freqüentes omissões do Estado na 

proteção do ambiente, quais sejam: a poluição dos rios e corpos d’água pelo lançamento de 

efluentes e esgotos urbanos e industriais sem o devido tratamento; a degradação de 

ecossistemas e áreas naturais de relevância ecológica; o depósito e a destinação final 

inadequada de lixo urbano, o abandono de bens integrantes do patrimônio cultural brasileiro 

etc. 

 

Por outro lado, de nada adianta uma legislação penal rígida, por exemplo, quando a 

prevenção não funciona e a impunidade impera, já que a sanção penal apenas deveria ser 

aplicada em caráter excepcional, quando não mais fosse possível evitar ou reprimir o dano.  O 

direito penal ambiental é “simbólico” no sentido de que não pode refazer integralmente o 

ambiente lesado, servindo apenas como técnica de intimidação para os agressores(nem sempre 

                                                 
105 MIRRA, Álvaro Luiz Valery.  O problema do controle judicial das omissões estatais lesivas ao meio 
ambiente.  Revista de Direito Ambiental, São Paulo, n. 15, 1999, p. 61. 
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eficiente), atribuindo-lhes também a publicidade negativa, principalmente no que se refere aos 

criminosos empresários que compõem a maior categoria de poluidores. 

 

A falta de efetividade na implementação e no cumprimento da legislação ambiental 

ainda é o maior problema na proteção do ambiente, seja em caráter preventivo ou repressivo, 

no qual interferem questões de ordem política e econômica, principalmente. 

 

Não custa repetir que a Constituição Federal de 1988 compartilhou a 

responsabilidade e o dever de preservar o meio ambiente, quando dispôs em seu art. 225, 

caput: “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.”  Não apenas fez o 

legislador constituinte a referida imposição, mas também criou mecanismos para promover a 

atuação, de forma isolada ou conjunta, dos agentes responsáveis. 

 

A função simbólica do direito penal pode assumir duas conotações: uma positiva e 

uma negativa.  A conotação positiva consistiria na capacidade de provocar a intimidação dos 

eventuais delinqüentes pelo temor de uma punição(significativa) e através da carga 

estigmatizante imposta por uma condenação criminal.  A função simbólica negativa, por sua 

vez, apresenta-se como a frustração da função simbólica positiva, quando não se alcançam os 

efeitos preventivos desejados. 

 

Da análise feita do sistema penal instituído com a Lei nº 9.605/98 e do seu atual 

estágio de implementação é evidente a predominância da função simbólica negativa cujos 

efeitos demonstra o jurista argentino Abel V. Dozo Moreno quando ensina que “existe o 

fenômeno da impunidade e isto não se muda promulgando mais leis ou tornando mais severas 

as existentes, senão zelando por sua aplicação obrigatória”.106  Neste sentido, Leonardo Sica 

apresenta a solução que no nosso entender parece ser a mais acertada: 

 
A simples constatação das exageradas dimensões do sistema penal não basta 
para motivar e sustentar qualquer providência no sentido inverso.  É preciso 

                                                 
106 Abel V. Dozo Moreno apud Vladimir Passos de Freitas,  A Constituição Federal e a efetividade das normas 
ambientais.  São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2000, p. 198. 
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repensar a tutela dos bens jurídicos como um todo, tendo em vista a 
eficiência do direito como um todo, por meio da distinção e reorganização 
das transgressões hoje destinadas ao Direito Penal. 
Daí a necessidade de entender as raízes e efeitos da emergência penal para 
optar pelos remédios deflativos que neutralizem as distorções pan-
penalistas.  A simples revogação da tutela penal sobre determinadas 
condutas, além de ser insuficiente, também pode causar uma situação de 
hipotutela em determinadas áreas. 
A administrativização do sistema sancionatório sobreleva-se como 
possibilidade coerente de alternativa à pena, pois “devolve” certos conflitos 
indevidamente apropriados pelo Direito Penal à esfera jurídica mais idônea.  
Além de viabilizar provimentos descriminalizantes – com o imediato envio 
das situações para outra área de tutela -, e despenalizantes – com a 
possibilidade de adoção de outras sanções que não a pena.  Em suma, é uma 
técnica de reenvio, que observa a natureza da ofensa e procura manter o 
caráter residual da intervenção penal sem descuidar da proteção de 
interesses e direitos sociais.107 

 

Algumas preciosas lições podem ser extraídas a partir da experiência dos órgãos 

administrativos e do Ministério Público, que estão mais próximos das demandas ambientais e 

que, por esta razão, podem melhor desempenhar uma atividade preventiva.  É necessário 

acelerar o processo de “descentralização” na execução das políticas ambientais, concretizando 

a repartição de competências em matéria ambiental prevista na Constituição Federal, 

principalmente em relação aos municípios.  Se cada órgão puder se concentrar em exercer a 

competência que lhe cabe, atuando supletivamente apenas em casos excepcionais, pode-se 

obter uma melhora significativa na realização do direito ambiental como um todo. 

 

Uma participação equânime dos entes federativos na prevenção e no controle da 

degradação ambiental proporcionaria a cada um destes órgãos administrativos de execução 

uma maior eficiência na realização de suas atribuições institucionais, diminuindo o déficit de 

implementação das políticas públicas ambientais e proporcionando uma melhor distribuição 

na forma de atuação destes órgãos equilibrando prevenção e repressão. 

 

Outro objetivo que deve ser perseguido é uma maior abertura à atividade 

extrajudicial do Ministério Público(que tem apresentado êxito significativo), com a 

colaboração dos órgãos administrativos na apuração dos riscos e danos ambientais e no 

                                                 
107 SICA, Leonardo.  Direito penal de emergência e alternativas à prisão.  São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2002, p. 131. 
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ajustamento da conduta dos infratores, evitando demandas desnecessárias e onerosas para as 

partes e para o Poder Judiciário. 

 

Evidente que o instrumento mais adequado para a prevenção de riscos e danos 

ambientais é a educação ambiental, mecanismo que tem sido pouco explorado principalmente 

no tocante a sua introdução como disciplina obrigatória em todos os níveis de ensino, o que 

permitiria a assimilação dos valores ambientais como elemento integrante da cidadania, bem 

como a importância da preservação do ambiente em seu conceito mais amplo, como condição 

de sobrevivência das gerações presentes e do desenvolvimento das gerações futuras. 
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7. CONCLUSÕES. 
 

A discussão sobre a necessidade e a utilidade de criminalizar as condutas lesivas ao 

ambiente deve ser sempre fomentada pelos juristas e estudiosos do direito ambiental, no 

sentido de acompanhar o desenvolvimento científico, social e econômico que, não raras vezes, 

acarretam mudanças significativas ao ambiente e à qualidade de vida. 

 

Vimos que a sociedade de risco introduziu um novo desafio para o direito, de 

prever e controlar riscos decorrentes principalmente da globalização e do estágio atual de 

desenvolvimento tecnológico.  Cumpre também ao direito garantir a distribuição eqüitativa do 

progresso e dos riscos resultantes entre todos os atores globais envolvidos neste processo 

complexo.  Mas, vemos que essa realidade está distante de ser alcançada, principalmente em 

relação aos países subdesenvolvidos e em desenvolvimento, dentre os quais se inclui o Brasil. 

 

A crise ambiental é um exemplo desta realidade complexa, em que a sucessiva 

transferência de responsabilidades, já demonstrada durante o desenvolvimento do trabalho, 

acaba por gerar uma sensação de instabilidade e de impunidade, comprometendo a 

credibilidade das instituições públicas e do próprio direito, gerando uma insegurança da 

população e uma demanda cada vez maior por justiça. 

 

Ocorre que a realidade ambiental exige um cuidado extremo por parte do 

legislador, que nunca pode perder de vista, no momento da elaboração das normas jurídicas 

ambientais, o objetivo principal da tutela jurídica do ambiente, como lembra Ney de Barros 

Bello Filho: 

O direito ao meio ambiente sadio e ecologicamente equilibrado não se 
realiza quando a agressão ao meio ocorre, e há punição posterior e 
recomposição, na medida do possível, daquilo que foi degradado. O direito 
ambiental cumpre seu mister quando gera institutos jurídicos e meta-
jurídicos que impeçam as práticas anti-conservacionistas.108 

 

O direito penal, em que pese à defesa insistente da doutrina em favor das funções 

de prevenção geral e especial deste ramo do direito, não se presta totalmente a esse mister 
                                                 
108 BELLO FILHO, Ney de Barros.  Aplicabilidade da lei de improbidade administrativa à atuação da 
administração ambiental brasileira.  Revista de Direito Ambiental, n. 18, ano 5, abr./jun., 2000, p. 71. 
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quando se trata das questões ambientais.  A prevenção no direito ambiental deve ser encarada 

levando em consideração as gerações presentes e a existência das gerações futuras, que 

também possuem o direito de se desenvolver num ambiente sadio e equilibrado. 
 

Infelizmente, o sistema sancionador criado pela Lei nº 9.605/98 não atingiu essa 

finalidade, razão pela qual merece uma urgente revisão. Tornamos a insistir que criminalizar 

condutas e despenalizá-las apenas servirá para enfraquecer ainda mais o direito penal 

ambiental(e o direito ambiental como um todo), colocando-o num plano de menor importância 

e deixando ainda mais vulnerável o bem jurídico ambiente, que vem sofrendo agressões cada 

vez mais intensas e cuja resposta tem sido praticamente nula pelas normas penais ambientais 

vigentes. 

 

Afastar as condutas penalmente insignificantes da legislação penal é a primeira 

medida, no sentido de evitar a impunidade generalizada, deixando para a administração 

pública a aplicação das sanções cabíveis, que, contraditoriamente, são muitas vezes mais 

onerosas que as próprias sanções penais, fixadas tendo em vista o movimento de 

“despenalização” do moderno direito penal.  Faz-se mister também rever as sanções 

administrativas, melhor adequando-as aos tipos administrativos, eliminando os excessos e 

corrigindo as situações em que as sanções previstas sejam insuficientes. 
 

Percebemos, ainda, que muitas das condutas previstas da Lei nº 9.605/98 

mereceriam melhor detalhamento para evitar que situações absolutamente distintas sejam 

apenadas de forma idêntica, numa evidente afronta ao princípio da razoabilidade e da 

proporcionalidade, próprios do direito administrativo, mas que entendemos devam ser 

respeitados no momento da formulação dos tipos e da aplicação das sanções penais aos casos 

concretos. 
 

Infelizmente, ainda precisamos contar com as penas privativas de liberdade que 

oferecem maior poder de intimidação aos criminosos que as penas pecuniárias e as penas 

restritivas de direitos, previstas no Código Penal.  Tal cerceamento da liberdade dos 

indivíduos, no entanto, deve ser feita de forma a promover o efeito “simbólico positivo” e, 

assim, tentar realizar o princípio da prevenção tão defendido pelos penalistas. 
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Embora não seja a forma ideal de prevenção, tal medida afastaria a “função 

simbólica negativa ou função ilusória da pena”, evitando o esvaziamento do direito penal 

ambiental.  Saliente-se, no entanto, que as penas privativas de liberdade devam ser realmente 

significativas e previstas apenas para os casos em que as condutas realmente mereçam a 

reprimenda extrema, tendo em vista o seu potencial lesivo. 

 

Por outro lado, a administração deve lançar mão de todos os mecanismos previstos 

para a proteção efetiva do ambiente, não se restringindo apenas à aplicação de penalidades 

pecuniárias, já que o poder de polícia da administração pública ambiental é muito mais amplo 

e fundamental para a prevenção.  A fiscalização e o monitoramento devem ser atividades 

constantes. As interdições e restrições de direitos, penalidades que repercutem diretamente na 

atividade econômica, devem também sair do papel pela importância que representam como 

mecanismo de prevenção e repressão à criminalidade econômica praticada pelas pessoas 

jurídicas em detrimento do ambiente. 

 

Defendemos, portanto, que o direito penal deva ser tão somente um instrumento 

auxiliar das “previsões” administrativas, circunstância que não permite considerá-lo como 

principal na luta contra a degradação do ambiente já que, por si só, o direito penal não pode 

fazer desaparecer as atividades nocivas ao ambiente e ainda por ser um mecanismo 

insuficiente para a prevenção, bem como para remediar a contaminação do ambiente, que é o 

que menos se deseja. 

 

As iniciativas e projetos de educação ambiental, embora ainda sejam muito 

tímidos, devem ser mais estimulados.  A educação ambiental, além de ser o mecanismo menos 

oneroso, é o mais eficaz para promover a assimilação natural dos valores ambientais e o amplo 

conhecimento da lei.  No entanto, se não houver uma efetiva cooperação de todos os titulares 

do direito ao meio ambiente sadio, ao qual corresponde o dever de agir em cooperação com o 

poder público e a coletividade na sua preservação para as gerações presentes e futuras, nada do 

que foi dito fará o menor sentido. 
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