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RESUMO

Este estudo teve como objetivo principal, analisar se a utilização do Direito Penal na proteção
do meio ambiente, em nossa sociedade pós-industrial, é eficaz, necessária, ou se serve apenas
como um instrumento de gestão político-social, aplicado como forma de proteger o sistema
capitalista consumista de críticas e pressões, desviando e dividindo o foco dos problemas
ambientais para toda sociedade.
Utilizando-se de método dedutivo, através do levantamento das principais posições existentes na
doutrina e jurisprudência, analisados em conjunto com casos reais envolvendo a degradação
ambiental na sociedade capitalista consumista, sociedade de risco, problemas ambientais e a
tutela penal, verifica-se uma forte ligação envolvendo esses aspectos, que contribuem em muito
para o agravamento dos problemas ambientais, bem como para a ineficácia da tutela penal, de
certa forma esperada, tendo em vista que a tutela penal acaba sendo utilizada como uma solução
“tampão” para os problemas ambientais.
Assim, busca-se demonstrar que, o direito penal ambiental acaba não atingindo o fim
pretendido, ficando muito longe de punir as verdadeiras ações causadoras da degradação
ambiental, que, protegidas pela força do capital das grandes empresas, têm no direito penal uma
forma de desviar o foco e ao mesmo tempo mostrar para a sociedade que algo está sendo feito
em prol do meio ambiente.

Palavras-chave: Direito Penal na proteção do meio ambiente. Sociedade de Risco.
Capitalismo. Crimes ambientais.

ABSTRACT

This research has the objective to analyze if using criminal law to protect the environment,
applied to our post-industrial society, is effective, necessary, or if it is used just as a
sociopolitical management instrument, applied as a way of protecting the consumerist
capitalist system of critics and pressions, dodging and splitting the focus of the environmental
problems for the whole society.
Through an analysis of aspects envolving the consumerist capitalism, risk society,
environmental problems and the criminal code, we verify a strong connection envolving this
aspects, which contibute a lot to the aggravation of environmental problems, as well as to the
inefficiency of the criminal code, in a expected way, given that the criminal code ends up
being utilized as a "stopper" solution to the environmental problems.
So, the criminal law ends up not reaching its pretended objective, staying far away from
punishing the truly actions that cause environmental degradation, which, protected by the
force of big company's capital, has in criminal law a way of dodge the focus and at the same
time show to society that something has been done to protect the environment.
Key-words: Criminal Law used to protect the environment. Risk Society. Capitalism.
Environmental Crimes.
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1 INTRODUÇÃO

Século XXI, passados pouco mais de 200 anos da Revolução Industrial, uma questão
se transforma em paradigma para todo planeta: como preservar o meio ambiente para as
futuras gerações e continuar crescendo economicamente nos padrões atuais?
O desenvolvimento econômico e industrial, percebido desde o século XVIII, trouxe
considerável melhoria na qualidade de vida das pessoas, conforto por meio das inovações
tecnológicas, todavia, com essa evolução, vieram problemas de caráter ambientais, sociais,
econômicos, interligados ou não, que atingem o planeta de forma global, colocando em risco
o futuro da humanidade.
Na busca pelo crescimento econômico, os preciosos e abundantes recursos naturais
oferecidos “gratuitamente” pelo planeta, foram amplamente utilizados, bem como
desperdiçados, como se infinitos fossem. Todo esse desenvolvimento gerou enormes riquezas,
como também miséria e fome para maior parte da população mundial, e o pior, o planeta
começa a reclamar os recursos mal utilizados pelo homem.
Os modos de produção capitalistas aumentaram em muito o consumo de
combustíveis fósseis, grandes geradores de gases de efeito estufa, responsáveis pelo
aquecimento global. A depleção da camada de ozônio, bem como o aumento da temperatura
global causam, entre outros problemas, o aumento nos casos de câncer de pele, incidência de
catarata, a desertificação de áreas cultiváveis, diminuindo a produção de alimentos.
O aquecimento global coloca em risco as geleiras do Ártico, que sofrem diminuição
de 3% ao ano, e hoje tem a metade do tamanho que tinham há 50 anos. Esse derretimento,
além de causar um significativo aumento nos níveis dos mares, traz uma ameaça ainda mais
perigosa para o futuro do planeta Terra, que é o derretimento do permafrost.
A geleira “permanente”, que se estende da região que vai da Sibéria Ocidental até o
Alasca, protege o planeta de um dos seus maiores perigos. Embaixo dessa geleira, existe uma
grande quantidade de matéria orgânica decomposta proveniente de floresta congelada, rica em
gás metano, 20 vezes mais potente do que o CO² em termos de aumento do aquecimento
global. A cada dia, várias espécies da fauna e flora entram em extinção. A atividade pesqueira
vem sofrendo diminuição drástica no seu volume.
A população mundial dobrou de tamanho nos últimos 40 anos, e hoje passamos a
marca de 7 bilhões de habitantes, sendo que a China e a Índia juntas concentram 38% dessa
população, países que hoje se encontram em um processo de crescimento econômico acima da
11

média mundial e que vêm acarretando um consumo enorme dos recursos do planeta.
Hoje, pouco mais de um bilhão de pessoas em todo mundo não têm acesso à água
potável, e, segundo a ONU (Organização das Nações Unidas), até 2050, quase a metade da
população mundial não terá acesso à água potável em quantidade suficiente para sobreviver.
O quadro atual do clima no planeta não é nada animador, necessitando de atitudes
drásticas e eficientes por parte dos líderes mundiais. Em meio às turbulências vivenciadas
nessa sociedade pós-industrial, o direito é convolado a trazer soluções imediatas e eficazes
para os problemas da humanidade, entre eles os problemas ambientais. Mas, conter os
problemas ambientais, decorrentes da devastação ambiental e do aquecimento global,
mantendo os níveis de crescimento econômicos atuais, não é tarefa fácil.
Entre as várias ações propostas pelos Estados, inclusive o Brasil, foi a utilização do
direito penal, por meio da Lei 9605/98 (Lei de Crimes Ambientais), como forma de coibir e
punir os crimes cometidos contra o meio ambiente. Em sua longa e contínua evolução
histórica, o direito penal primitivo foi utilizado para punir ofensas contra os deuses; para
apaziguar a convivência entre tribos, ao prever como crime agressões entre elas; e para punir
transgressões individuais contra o poder do Estado.
De certa forma, todos esses exemplos de tutela penal eram utilizados não em prol da
sociedade em si, mas como medidas de se manter vantagens a uma minoria que se utilizava
daquelas relações sociais em seu benefício. Como exemplo, as punições da igreja católica na
época da inquisição, Ela tinha como propósito punir os pensadores da época que tentavam
tirar a população da escuridão em que viviam. Essa ação fora indispensável para a
manutenção do poder do Estado, bem como da igreja, mantendo os privilégios das classes
dominantes sobre a miséria, submissão e ignorância da maior parte da sociedade medieval.
Hoje não é diferente, pois o direito penal é utilizado como possível solução de todos
os problemas enfrentados na sociedade, entre eles a devastação ambiental e o aquecimento
global, que verdadeiramente colocam em risco não só o poder do Estado, sua existência mas
também a vida humana sobre a face da terra.
Os problemas ambientais, que verdadeiramente influenciam no clima do planeta,
colocando em risco as presentes e futuras gerações, são frutos das atividades industriais,
principalmente aquelas ocorridas no pós-segunda guerra mundial. Na sua grande maioria, são
danos provocados por agentes emissores desconhecidos ou de difícil identificação, por
exemplo, as chuvas ácidas, em que é quase impossível identificar de onde veio a poluição
causadora desse fenômeno altamente degradador.
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O próprio ecossistema afetado, sendo de estrutura complexa, impede a identificação
dos agentes causadores da poluição, bem como dos sujeitos efetivamente prejudicados
diretamente pelo dano ambiental. Por isso, existe a necessidade de mecanismos que se
anteveem à ocorrência do dano ambiental, o que justifica a aplicação do direito penal
ambiental preventivo, anterior à lesão efetiva ao bem jurídico, diferentemente do direito penal
clássico, que age em função de uma lesão ao bem jurídico.
Nessa dicotomia existente entre proteção estatal pelo direito penal e meio ambiente,
um fator é decisivo nas tomadas de decisões de um em favor do outro e vice e versa: o
capitalismo. Em sua evolução histórica, ele sempre se mostrou extremamente dependente dos
recursos naturais, e até hoje o é, de forma que, em uma época em que os recursos eram
abundantes, tidos como infinitos, o capitalismo cresceu a passos largos, ficando cada dia mais
bruto, desigual e devastador em todos os sentidos, seja ele no meio social ou ao meio
ambiente.
Atrelada à evolução capitalista está a evolução tecnológica, intensamente buscada em
prol do aumento de lucros, da melhoria na qualidade de vida e da hegemonia dos países
desenvolvidos. Junto a essa evolução tecnológica, surgiram riscos que fogem do controle
estatal, bem como os desastres ambientais, devastações, aquecimento global, e principalmente
a incerteza do futuro da vida humana no planeta Terra, colocando toda a sociedade,
denominada “sociedade de risco” pelo sociólogo Ulrich Beck, sob alerta.
Nesse quadro atual de modernização da sociedade, o direito acaba se sobrepondo às
ações como uma fórmula milagrosa para todos na resolução dos problemas ambientais.
Assim, o Estado se utiliza de sua forma coativa mais drástica, que é o direito penal.
Esse direito também sofre com problemas de legitimação, eficiência, expansão
desenfreada, em parte, advindos das pressões impostas pelo poder de controle do capital sobre
os demais poderes criadores e aplicadores da norma, assim como sofre com o laxismo de seus
princípios clássicos, frutos de sua evolução normativa e social, para atender aos anseios de
uma sociedade multidisciplinar com interesses difusos.
Dessa forma, o presente trabalho apresenta características multidisciplinares típicas
da complexidade de relações existentes no meio ambiente, tendo como marco teórico as
discussões expostas por Paulo de Sousa Mendes (2000, p.13) em seu livro Vale a pena o
direito penal do meio ambiente?, que, em algumas afirmativas, demonstra que “o problema
está, pois, em conseguir conciliar o crescimento econômico com a proteção ambiental”, e que
nem sempre a solução está no direito penal.
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Mesmo que possamos dar de barato que a Humanidade está confrontada,
actualmente, com gravíssima ameaças ao ambiente, que ela mesma engendrou,
devemos sempre procurar saber ser há outras formas de enfrentar tais problemas,
que não seja através de soluções penais, quiçá até pouco efectivas (MENDES, 2000,
p.15).

Assim, a partir dessas ameaças sofridas pelo meio ambiente, que sugerem a tutela
penal, urge um necessário ímpeto de inseri-la no contexto social em que vivemos. Nesse caso,
a constatação do sociólogo Ulrich Beck de que vivemos em uma sociedade de risco é de
fundamental importância para a análise da necessidade e eficiência nessa utilização do direito
penal para conter a degradação ambiental.
Nesse diapasão, este trabalho tem como objetivo analisar a atuação do direito penal
na proteção do meio ambiente, bem como a sua necessidade e eficiência para proteger esse
novo bem jurídico, bastante importante e complexo, em meio a uma sociedade capitalista
extremamente consumista e insustentável, geradora de riscos imprevisíveis e de uma intensa e
irreparável degradação ambiental, nunca antes vista na história da humanidade.
Em função de sua complexidade e importância, buscaram-se, na doutrina penal
tradicional e ambiental, posicionamentos acerca do tema, com ideias às vezes confrontantes,
com o fim de se chegar a uma conclusão acerca da necessidade e efetividade de atuação do
direito penal para proteger o bem jurídico ambiental.
Em suma, o que se pretende com o presente trabalho é demonstrar que a proteção
ambiental é de grande importância para a manutenção da vida no nosso planeta, mas, para que
essa proteção seja efetiva, necessitamos de instrumentos jurídicos eficazes, somados a uma
mudança de mentalidade econômica, política e social, não bastando apenas a edição de leis
penais ao acaso, e, mesmo que se utilizem delas, que sejam respeitados os princípio penais
tradicionais, a fim de se evitarem afrontas ao atual Estado de Direito.
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2 ECONÔMIA DE MERCADO CAPITALISTA, DIREITO PENAL E MEIO
AMBIENTE

2.1 A obsolescência programada

Tendo em vista que o capitalismo se apresenta como o grande impulsionador da
degradação ambiental, comprometendo a sustentabilidade do planeta, se é que podemos
acreditar que seja possível a ideia de um capitalismo sustentável, a nosso ver, torna-se
necessário analisar algumas práticas decorrentes desse sistema, que atingem o meio ambiente,
e que, na maioria das vezes, são inatingíveis por qualquer norma jurídica, principalmente o
direito penal.
A obsolescência programada é uma dessas práticas do sistema capitalista, em busca
do consumo cíclico de seus produtos, altamente insustentável e que a norma penal ambiental
não consegue evitar, principalmente pelo fato de que o próprio Estado tem interesse
econômico nessa prática.
Para Silvia Aparecida Guarniere Ortigoza e Ana Tereza Cortez, a sociedade de
consumo:

[...] tem sua base no modo de vida urbano e está apoiada num sistema capitalista
produtor de mercadorias. O espetáculo, o efêmero, a moda e a obsolescência
impõem novas e consecutivas necessidades. Vivemos um tempo em que a produção
de mercadorias não visa só atender à demanda, mas também criar a necessidade
(ORTIGOZA; CORTEZ, 2009, p. 22).

Indubitavelmente, o meio ambiente se apresenta extremamente ameaçado pela nossa
sociedade pós-industrial, consumista e capitalista, a partir do momento que não abre mão de
uma vida de luxo exacerbado, muitas vezes com o apoio do Estado, que incentiva o consumo
como forma de manter vivo o seu sistema capitalista e utilizando-se do meio repressivo penal,
sem buscar outras formas de soluções para o enfrentamento do problema.
A economia de mercado, base do capitalismo, é sem dúvida a grande responsável
pela devastação do meio ambiente, devido à sua enorme dependência de utilização dos
recursos naturais do planeta, principal fonte geradora de riquezas do sistema econômico
capitalista.
Podemos notar uma grande distorção entre a abordagem econômica e a ecológica,
principalmente pelo fato de que, na economia de mercado atual, os bens são valorados
principalmente no seu momento de produção e consumo, não tendo importância os impactos
15

que o seu uso tem causado ao meio ambiente.
Esse intuito capitalista de acumulação de bens e capital gera uma grande demanda
por mercados consumidores e, para isso, o sistema se utiliza de várias estratégias, inserindo
comportamentos consumistas na sociedade, criando práticas industriais insustentáveis, tudo
em prol do crescimento econômico.
Assim, o sistema econômico passa a ser um mecanismo criador de necessidades,
influenciando, de forma contrária, a oferta e a demanda de produtos. Ou seja, antes se
produzia de acordo com a procura, hoje se produz, e depois, pela mídia, essa procura é criada
com inserção da necessidade na cabeça dos consumidores.
Para se ter noção da importância de se introduzir essa necessidade de consumo na
sociedade, a partir da influência introduzida pela mídia, no ano de 1992, a Nike pagou ao
jogador de Basquete norte americano Michael Jordan a importância de 20 milhões de dólares
para que ele se tornasse o novo garoto propaganda da marca no lançamento de um novo tênis.
Essa quantia foi bem superior aos gastos registrados com os 30.000 trabalhadores indonésios
que trabalharam na fabricação daqueles calçados (KLEIN, 2008).
No mundo empresarial, essa técnica é conhecida como branding, que é “o processo
de estabelecer e gerenciar imagens, percepções e associações pelas quais o consumidor se
relaciona com um produto ou empresa.” (KLEIN, 2008, p.5). Nessa busca frenética por
consumidores, a fim de manter o ciclo produtivo, os meios de produção se utilizam da
conhecida técnica da obsolescência planejada ou programada, ou melhor, a obsolescência
programada hoje é o que move a nossa sociedade de consumo.
Documentários como: A história da obsolescência programada, produzido pela
televisão espanhola Arte france 1, e o intitulado Zeitgeist moving forward, produzido pelo
movimento mundial Zeitgeist 2, facilmente acessíveis na internet, contam de maneira

1

O documentário "Obsolescência Programada" foi produzido pela Televisão espanhola Arte France. O
documentário possui 50 minutos e mostra como a indústria constrói produtos para durar pouco. No filme é
apresentada a obsolescência programada como motor do consumismo atual. No início, o filme já nos mostra um
consumidor com a impressora estragada e seu dono procurando assistência técnica, mas em todas as assistências
a que ele chega lhe é recomendada a compra de uma nova impressora, pois a compra do novo produto é mais
barato que o reparo. O documentário também apresenta uma complicada história das lâmpadas... entre outros.
Vale Conferir. Disponível em:< http://www.nomundoenoslivros.com/2011/12/historia-da-obsolescenciaprogramada.html>. Acesso em: 03 abr 2013.
2
O Movimento Zeitgeist é um grupo explicitamente não violento em defesa da sustentabilidade global,
atualmente presente em mais de 1000 regionais - espalhadas por 70 países, ao redor do mundo.
Cada uma dessas regionais atua não apenas para difundir informações sobre as raízes de nossos problemas
sociais atuais, como também para expressar soluções lógicas, baseadas nos métodos científicos que temos à
nossa disposição para atualizar e corrigir o atual sistema social. O objetivo é a criação de uma sociedade global
verdadeiramente pacífica, responsável e sustentável.
Trabalhando com projetos globais e regionais de educação e programas comunitários, temos como objetivo
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minuciosa a história dessa técnica perversa, bem como o seus reflexos para a sustentabilidade
do planeta, que explicitaremos de forma simplificada a seguir.
É importante para nosso estudo conhecer melhor essa técnica industrial, inventada
pelo capitalismo, altamente insustentável, como forma de exemplificar o quanto certos
comportamentos da nossa sociedade provocam danos ao meio ambiente, e estão longe de
serem punidos e protegidos pelo direito penal, mesmo que a nossa lei de crimes ambientais
tenha previsto a responsabilidade penal da pessoa jurídica.
Assim, nas palavras do advogado e Ex-Ministro da Justiça Márcio Thomaz Bastos,
em sua apresentação para o livro de Pierpaolo Cruz Bottini:

Estudar o direito penal exige a compreensão da realidade. A análise dos institutos
dogmáticos e do funcionamento do direito não é um esforço isolado, mas exige o
envolvimento do jurista como o mundo da sociologia, da filosofia e com todas as
esferas em que o ser humano age e se comunica (BOTTINI, 2007, p.15).

2.1.1 Conhecendo melhor a obsolescência programada
A obsolescência programada é o nome dado a uma estragégia industrial e de mercado
largamente utilizada após a grande depressão de 1929, também conhecido como
descartalização, como forma de enfrentamento da crise econômica.
Alguns estudiosos do assunto atribuem a utilização da técnica, já no ano de 1920,
pela montadora de veículos General Motors, ao seu presidente Alfred Sloan, na qual se
utilizava da obsolescência pelas constantes mudanças em seus modelos, bem como
implementação de novos acessórios, prática largamente utilizada pelas montadoras brasileiras,
que influenciavam e influenciam os consumidores a trocar frequentemente o modelo do seu
intermediário a obtenção de um movimento mundial, baseado em um valor de identificação comum que todos
nós invariavelmente partilhamos, que diz respeito à nossa sobrevivência e à sustentabilidade.
O Movimento Zeitgeist pressupõe que a pressão da educação e do ativismo que vem sendo realizada mundo
afora, em razão do atual sistema social fracassado, irá inibir e substituir as instituições estabelecidas - políticas,
comerciais e nacionalistas - expondo e resolvendo os problemas inerentes às falhas do atual sistema. Entende-se
que os meios tradicionais da política e do comércio, como forças para a mudança, não irão obter as metas
necessárias para tornar o nosso sistema social sustentável e humano, já que nascem da mesma lógica falha que
criou os problemas que se apresentam no mundo atual.
A meta de transição, uma vez que tal presença e pressão globais forem obtidas, é a implementação de um modelo
econômico que siga uma linha de pensamento verdadeiramente científica com relação aos fatores técnicos, que
permita a predisposição humana, a saúde pública e a responsabilidade ambiental ao longo de gerações. Esse
modelo, conhecido como "Modelo de Economia Baseado em Recursos", fundamentado nos conhecimentos e
avanços da Ciência, baseia-se na Gestão de Recursos e nas Leis Naturais como o ponto de partida lógico para
todas as decisões e processos. No entanto, a realização desta direção não é a de uma instituição, mas de uma
linha de pensamento - a linha de pensamento de, objetivamente, aplicar o método científico em benefício social.
Disponível em:< http://movimentozeitgeist.com.br/conheca-o-movimento/movimento-introducao>. Acesso em:
03 abr 2013.
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veículo.
Já no documentário citado, A história da obsolescência programada, essa técnica foi
utilizada primeiro na indústria de lâmpadas incandescentes. Segundo o documentário, em um
batalhão de bombeiros em Livermore, no estado da Califórnia, em 1972, foi encontrada uma
lâmpada em funcionamento, que acreditavam ser a mais antiga do mundo, funcionando
ininterruptamente desde o ano de 1901, completando no ano de 2001 seus 100 anos, data
muito comemorada pelos habitantes da cidade.
Fabricada em 1885, a lâmpada utilizava um filamento inventado por Adolphe
Chaillet, que o produziu com a intenção de uma grande durabilidade. Segundo o
documentário, a explicação para a grande durabilidade do filamento da lâmpada se perdeu
com a morte do seu inventor, sendo esse objeto a primeira vítima da obsolescência
programada.
Em 1924, foi realizada na Genebra uma reunião secreta, com o intuito de traçar um
plano de controle na produção de lâmpadas de pequena duração, que ficou conhecida como
Phoebus3, reunindo fabricantes americanos e europeus do ramo de lâmpadas, sendo não
oficialmente conhecidos como a primeira formação de cartel mundial.
Nessa reunião, foi decidido que as lâmpadas incandescentes não poderiam durar mais
que 1000 horas, mantendo assim um consumo regular do produto pela sociedade. Para se ter
ideia, a 1ª lâmpada comercializada por Edison durava 1500 horas. Já na época da cartelização,
o mercado já contava com lâmpadas que atingiam 2500 horas de duração, quando foi
determinado pelo cartel um limite máximo de 1000 horas de duração, e, com imposição de
multas àqueles fabricantes que descumprissem as regras impostas pelo cartel Phoebus.
Documentos históricos comprovam a participação no Phoebus de empresas, como:
Philips da Holanda, Osram da Alemanha e da empresa espanhola Lâmpadas Teta, bem como
da General Eletric dos Estados Unidos da América. Naquela época, chegou-se a criar
lâmpadas com duração estimada de 100.000 horas, mas que não chegaram a ser
comercializadas provavelmente por pressões da indústria cartelizada.
3

O cartel Phoebus foi um cartel, no qual constava, entre outros, a Osram, a Philips e a General Electric que, a
partir de 23 de Dezembro de 1924 até 1939, existiu para controlar o fabrico e venda de lâmpadas.
O cartel foi um passo importante na história da economia mundial, por causa de seu suposto envolvimento na
criação em grande escala da Obsolescência Programada.
O cartel reduziu a competição na indústria de lâmpadas por quase 20 anos, e foi acusado de impedir os avanços
tecnológicos que teriam produzido lâmpadas de longa duração. O cartel Phoebus também é destaque em forma
de ficção como um pequeno elemento do enredo "Gravity´s Rainbow" (Arco-íris da gravidade) uma novela de
Thomas Pynchon, que levou a alguma confusão entre factos e ficção.
Phoebus foi oficialmente uma empresa suíça chamada "Phoebus S.A. Compagnie Industrielle pour le
Développement de l'Éclairage" (Phoebus S.A. companhia industrial para o desenvolvimento da iluminação).
Disponível em:< http://www.antinovaordem.com/2012/01/o-cartel-phoebus.html>. Acesso em: 03 abr 2013.
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Com a depressão de 1929, como forma de enfrentamento da crise, chegou a ser
proposto que a obsolescência programada fosse obrigatória, sendo considerada a primeira vez
que o fenômeno foi oficialmente reconhecido. Buscava-se com essa imposição manter a
produção das fábricas ativas, os empregos das pessoas, além de incentivar e manter o
consumo. Oficialmente, essa proposta nunca foi colocada em prática.
Já na década de 50, a obsolescência programada ganhou espaço nas constantes
inovações que as indústrias inseriam em seus produtos, mantendo a base da sociedade de
consumo ativa.
Hoje, chega-se a ensinar a obsolescência programada nas faculdades de engenharia e
design com o nome de “ciclos de vida dos produtos”. Assim, o grande crescimento
econômico, visualizado a partir da década de 50, tem em sua base o fenômeno da
obsolescência programada.
Dessa forma, busca-se o crescimento econômico pelo próprio crescimento em si, e
não mais para atender as necessidades da sociedade. O próprio Estado é um grande
incentivador dessa técnica, impulsionando o consumismo pela ampliação do crédito,
melhorando o acesso das pessoas ao consumo desenfreado.
A economia comunista da época da guerra fria não se baseava na economia de livre
mercado, pois era planificada pelo Estado, sendo assim pouco eficiente. Além de sofrer com a
falta de recursos, a obsolescência planejada não tinha o menor sentido naquele regime. A
Alemanha oriental comunista detinha normas que obrigavam os fabricantes a produzirem
geladeiras com durabilidade de no mínimo 25 anos.
Em 1981, em uma feira internacional em Hanover, os alemães chegaram a apresentar
uma lâmpada de longa duração, com a intenção de exportá-la para o resto do mundo, mas não
obteve sucesso e a fábrica acabou fechada.
Um caso que se tornou mundialmente conhecido na mídia, Westley versus Apple, foi
a questão relativa às baterias internas do Ipod, de fabricação da empresa Apple, que tinham a
durabilidade um pouco superior a um ano, e o fabricante não tinha serviço de troca de
baterias, obrigando o consumidor a adquirir outro produto. Com a pressão dos consumidores,
a Apple foi obrigada a trocar as baterias dos produtos e rever os seus procedimentos. O que é
mais interessante nesse caso é que a Apple sempre se apresentou como uma empresa jovem,
moderna, que se diz amiga do meio ambiente, demonstrando em sua página 4 uma
preocupação com o meio ambiente.
4

Disponível em:<http://www.apple.com/br/environment>. Acesso em: 16 maio 2013.
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Se olharmos bem a natureza, veremos que ela não produz resíduos, mas todo o seu
descarte acaba se transformando em energia ou alimento para as outras formas de vida. E
assim o planeta vem sobrevivendo por milhões de anos até que o ser humano cria a economia
de mercado capitalista embasada na técnica da obsolescência planejada na qual o descarte
indiscriminado e inútil é sua base de sustentação.
Nesse pensamento da obsolescência programada, os bens produzidos podem ter sua
durabilidade ou utilidade reduzida de várias formas, ou seja, a sua vida útil fica obsoleta, seja
por defeitos técnicos, por lançamento de um novo design, ou por melhoramentos
tecnológicos. A obsolescência programada e o bombardeio de campanhas publicitárias,
inserindo comportamentos na sociedade, fazem com que o consumo se torne cíclico 5,
mantendo o sistema capitalista ativo pelo incentivo ao consumismo.
A utilização dessa atrocidade criada pelo capitalismo é bem resumida por Mahatma
Gandhi quando disse em uma das suas célebres frases que “O mundo é suficientemente
grande para satisfazer as necessidades de todos, mas é demasiadamente pequeno para a
ganância de alguns” 6.

2.1.2 A obsolescência programada nos dias de hoje

Hoje, a técnica da obsolescência é muito utilizada pelo mercado capitalista,
ganhando novas faces e formas de utilização que se adaptam à forma de utilização do produto,
ou se encaixando da melhor maneira, de acordo com o setor de produção envolvido na
técnica.
No caso da indústria automobilística, vemos sua utilização não na durabilidade dos
veículos, mas nas constantes mudanças de seu design, acessórios que são incluídos a cada
versão, além de um bobardeio da mídia acerca dos últimos lançamentos, bem como os
grandes incentivos governamentais para a aquisição de veículos novos.
No ramo da indústria de eletrônicos, impera a política da descartalização de
produtos, um dos nomes da técnica da obsolescência programada. Hoje não vemos mais
oficinas de consertos de aparelhos eletrônicos como antigamente, pois, na maioria dos casos,

5

Documentário
Zeitgeist:
moving
forward.
Disponível
em:<http://www.youtube.com/watch?v=4Z9WVZddH9w> acesso em: 01 nov.2011.
6
Disponível em:<http://tyrannusmelancholicus.blogspot.com.br/2011/08/steve-jobs.html> acesso em: 21 maio
2013.
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o conserto desse produto chega a alcançar o preço de um produto novo, levando o consumidor
ao descarte daquele aparelho e adquirir um novo.
A obsolescência programada é largamente utilizada pela Microsoft em seu famoso
software Windows, que, ano após anos, se tornava obsoleto, necessitando de constantes
atualizações. Alguns entendidos da área de informática afirmam que, desde as primeiras
versões, a empresa já teria avanços importantes em seus programas, mas, em função da
utilização da técnica da obsolescência programada, elas eram lançadas em momentos
distintos, obrigando o consumidor a renovar a cada ano suas licenças, mantendo o consumo
constante do produto. O mesmo acontecia com hardwares que, a cada ano, eram
modernizados, tornando obsoletos os computadores antigos, obrigando o consumo de novos
computadores.
A China se utiliza dessa técnica ao produzir artigos de qualidade inferior,
antigamente conhecidos por nós, brasileiros, como “produtos do Paraguai”, e que atingem
uma vida útil muito curta. Por terem um valor bem acessível às populações mais pobres,
acabam tendo um consumo cíclico inesgotável, razão pela qual a China hoje é a segunda
economia do mundo e também um dos maiores poluidores do planeta.
Assim, a atual economia de mercado, baseada no consumo cíclico incentivado pela
obsolescência planejada e pelas estratégias de marketing, causam impactos significativos ao
meio ambiente, com o dispêndio material e energético dos meios de produção, visando às
mais variadas necessidades criadas por essa indústria, além da imposição da cultura do
descartável, que transforma recursos naturais em toneladas de lixo.
Para Hassemer (1998), o preço final dos produtos deveria conter em seu cálculo o
preço dos impactos ambientais causados:
[...] precisamos abandonar o mau hábito de consentir na chamada externalização dos
custos da poluição. Temos de conseguir que os custos da proteção ambiental passem
a ser incluídos no próprio produto. A destruição das condições naturais da vida tem
de passar a custar caro para quem a provocar. Creio que o mercado pode
desempenhar um papel de relevo na consecução deste desiderato (HASSEMER,
1998, p.35).

Essa posição de Hassemer é amplamente defendida pela maioria dos ambientalistas,
mas que se torna inaplicável hoje, ante a concorrência entre os mercados mundiais. Qual país
iria se arriscar a aumentar os preços de seus produtos, com os impactos gerados em seus
processos produtivos, arriscando a perder espaço no mercado consumidor globalizado além de
arriscar uma queda brusca em suas taxas na balança comercial?
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Deveria partir inexoravelmente de uma norma ambiental internacional, de cunho
econômico, que vinculassem todas as nações indistintamente, o que é impossível, tendo em
vista que países como a China e Estados Unidos já declararam que não abrem mão do seu
crescimento econômico, e, consequentemente, sempre buscarão preços competitivos no
mercado mundial.
Com a crescente conscientização da sociedade em relação à preservação ambiental, o
marketing ecológico passou a fazer parte das estratégias capitalistas. Mas esse discurso
ecológico tem seus limites delineados pela economia de mercado, ou seja, o uso de
tecnologias limpas, o respeito ao meio ambiente e a redução na emissão de poluentes não
podem interferir na competitividade da economia tanto em nível global como em nível local.
Em suma, a diminuição do crescimento econômico e a sustentabilidade são buscadas
pelo mercado, desde que não haja afetação dos níveis de emprego nem sejam prejudicadas as
comodidades de facilidades da vida moderna, pensamento coerente com a dignidade da
pessoa humana.
Os padrões de produção devem ser modificados, de um lado, por meio da
substituição de matérias-primas e matrizes energéticas e, de outro, combatendo o
desperdício, a obsolescência planejada dos produtos e sua descartabilidade. Além
disso, os padrões de consumo, segundo o discurso ecológico original, devem ser
drasticamente reduzidos, estabelecendo-se não apenas um piso, mas também um teto
de consumo, especialmente referindo-se ao consumo ostentatório das sociedades
afluentes existentes tanto nos países de primeiro quanto nos de terceiro mundo
(ORTIGOZA; CORTEZ, 2009, p. 60).

Talvez esse seja o grande desafio a ser vencido nessa batalha pela preservação do
meio ambiente pela presente geração, buscando preservar o meio ambiente para as futuras
gerações. Segundo Mendes (2000, p.38):
Tal situação não só é produto do simples crescimento demográfico, particularmente
em determinadas zonas do globo, o qual tem vindo até a concitar alguns países à
adopção camuflada de chocantes políticas neomalthusianas, como sobretudo é
revelação da incapacidade de a comunidade internacional garantir a gestão racional
dos recursos naturais. Este último aspecto não é mais do que a verificação, à escala
planetária, da natural dificuldade de os indivíduos (leia-se países) apostarem em
soluções compromissórias de exploração dos recursos disponíveis, com parcial
sacrifício dos seus interesses egoístas imediatos, mesmo quando estão cientes de que
só o compromisso pode possibilitar o aproveitamento sustentável desses recursos,
aliás vantajoso, do mesmo passo, para a colectividade (leia-se Humanidade) e para
os próprios indivíduos, se a consideração dos seus estritos interesses contemplar a
preparação do futuro.

2.1.3 A obsolescência programada e o direito penal
22

Tudo o que foi exposto acerca da obsolescência programada até aqui tem o objetivo
de demonstrar o quanto é complexo o problema ambiental, e, assim, o direito penal nada teria
a fazer nesses casos, já que são visivelmente protegidos pelo capital industrial, e não
acessíveis à normatização penal.
Se o direito penal tem o dever de tutelar os ataques mais graves aos bens jurídicos
mais importantes, a utilização dessa técnica deveria ser crime, e um dos mais graves na
legislação penal ambiental, tendo em vista os impactos imensuráveis causados ao meio
ambiente. Por que não editar uma norma penal, utilizando-se do exemplo da Alemanha
comunista que previa que alguns produtos, como lavadoras e geladeira, deveriam durar no
mínimo 25 anos, proibindo a descartalização pelas indústrias?
Poderia vir no título de crimes contra o meio ambiente ou crimes contra a
sustentabilidade, e ter como preceito um artigo prevendo como crime se utilizar da técnica da
obsolescência programada, produzindo dolosamente produtos com baixa durabilidade,
obrigando o consumidor a manter o consumo cíclico.
Deveria prever também que, na forma culposa, o produto seria imediatamente
substituído pela empresa, bem como deveria ser previsto em lei um tempo de garantia
superior a 10 anos, como no caso da Alemanha comunista. Já que hoje temos a
responsabilidade penal das empresas inseridas na lei de crimes ambientais, por que não
colocar essa técnica como crime?
A resposta é simples: o direito penal nunca será eficiente quando se defrontar com o
poderio econômico, seja ante os Estados, as pessoas singulares, e principalmente contra as
indústrias. Para se chegar a essa conclusão, basta visitar os presídios, pesquisar a respeito de
obras públicas impactantes, como a hidroelétrica de Belo Monte, na qual o Estado brasileiro
vem passando por cima de tudo e de todos, em busca dessa construção para atender os
interesses do crescimento industrial, em detrimento do meio ambiente.
Assim, as indústrias continuam produzindo produtos descartáveis, alguns
antigamente chamados de bens duráveis, e que nem ao menos são obrigadas, na maioria dos
setores da indústria, a implementar uma política reversa para os seus produtos descartáveis.
Isso gera uma ineficiência programada do direito penal na proteção do meio ambiente, já que
os problemas ambientais continuam crescendo dramaticamente, enquanto o direito penal
ambiental brasileiro fiscaliza e pune pescadores na beirada dos rios municipais.
Como veremos mais adiante, a função do direito penal na sociedade capitalista
provavelmente não irá prever proteção a bens jurídicos em detrimento do lucro das empresas.
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2.2 Miséria, criminalidade, meio ambiente

Em 1764, Cesare Beccaria, em sua célebre obra intitulada originalmente de Dei
delitti e dele pene, já demonstrava a perversidade da utilização das leis em prol de parcelas
mínimas da sociedade:

As vantagens da sociedade devem ser distribuídas equitativamente entre todos os
seus membros. Entretanto, numa reunião de homens, percebe-se a tendência
contínua de concentrar no menor número os privilégios, o poder e a felicidade, e só
deixar à maioria miséria e debilidade (BECCARIA, 2000, p.15).

Naquela época, o Estado, bem como as elites já se utilizavam do direito para manter
a hegemonia das classes ricas sobre os pobres. O direito penal já era utilizado como
instrumento de coação nessas classes menos favorecidas. O capital, a posição social, já era
utilizado como forma de discriminação.
Nas palavras de Purvin de Figueiredo:
[...] não é menos certo que o fosso da desigualdade social cresce continuamente e
acaba por repercutir, como não poderia deixar de ser, dentro da lógica do
capitalismo, na distribuição dos espaços ambientais mais degradados para as
camadas mais pobres da população. Hoje, o movimento pela justiça ambiental, com
raízes na luta pela igualdade racial (sobretudo nos EUA), vem denunciando esse
aspecto gravíssimo da contaminação dos espaços no planeta e sua relação direta com
a distribuição desigual das riquezas (FIGUEIREDO, 2010, p.31).

Segundo Moraes Jr. (2002), uma vertente laxista denominada de autodesignada
moderna, prega de forma determinista uma relação entre a condição socioeconômica dos
criminosos e certos tipos de crimes, como roubo e extorsão, posição muito criticada pelo
autor. Essa visão determinista nega a existência do livre arbítrio no cometimento de alguns
tipos de crimes, estando ligada às questões sociais, mais especificamente, as injustiças sociais.
É inegável a relação existente entre alguns tipos de crimes com a situação social e
econômica do “delinquente”, mas é claro, toda regra tem exceções. Não podemos descartar no
cometimento de crimes as questões psíquicas, como as psicopatias, os crimes cometidos em
momentos de desinteligência, os crimes passionais, enfim, não existe uma fórmula certa para
definir a formação do delinquente. Mas não podemos deixar de associar pobreza, miséria,
abandono governamental, com o cometimento de grandes partes dos crimes, principalmente
aqueles ligados ao patrimônio.
Moraes Jr. (2002), ao falar do descabimento dessa relação socioeconômico com a
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criminalidade, cita, como exemplo, uma pesquisa realizada pela ONU em 2001, em que
mostra o Brasil à frente de países mais pobres, como Turquia, Azerbaijão, Índia e Tailândia,
em número de roubos por cada 100 mil habitantes. Para ele, se pobreza e criminalidade
fossem interligados, os índices desses países e do Brasil seriam equivalentes.
Não coadunamos, em parte, com a colocação feita pelo autor. A pobreza por si só não
gera a criminalidade, mas sim o somatório de vários fatores sociais, culturais,
governamentais, que vão influenciar no aumento da criminalidade. A desigualdade social tem
maior influência nessa criminalidade do que a pobreza propriamente dita.
O Brasil, por ser um país em desenvolvimento, atualmente com a economia estável,
tem a desigualdade social como um grande impulsionador da criminalidade. A distribuição de
renda tem forte influência nessa taxa de criminalidade. O próprio Moraes Jr. (2002) utiliza
informações que demonstram a ligação entre a desigualdade social e a criminalidade. Para ele,
o forte crescimento econômico do ocidente no século XX e a menor taxa de desemprego,
contrastando com o aumento da delinquência, dados que, segundo o autor, são confirmados
pelo relatório Peyrefitte7, que em 1977 negou a relação entre pobreza e criminalidade.
Categoricamente, esses dados afastam a pobreza unicamente como causadora de
crimes, mas ao mesmo tempo mostram que a desigualdade social é o grande impulsionador da
delinquência. Essa questão fica bem marcada quando ele expõe outra pesquisa feita nos
Estados Unidos por James Q. Wilson, em seu trabalho Thinking about crime (1983), quando,
segundo ele, não houve nenhum aumento de criminalidade por ocasião da grande depressão
de 1929.
A nosso ver, isso se dá pelo fato de que o desemprego e a miséria ocorrida com a
grande depressão de 1929 se deram de forma generalizada e indiscriminada. Não houve má
distribuição de renda por inércia governamental ou má aplicação in loco do dinheiro público
que causasse aquela miséria.
Situação diferente da vivenciada nos países em desenvolvimento, onde a pobreza
contrasta com a riqueza em meio a um capitalismo exacerbado no qual o livre arbítrio pregado
por Moraes Jr. (2002) como fator determinante para o cometimento, ou não, de um crime é
determinado pelo capital, custe o que custar, mesmo que seja o meio ambiente, a dignidade e
a saúde das pessoas.

7

“ Na França, em 1977, o Relatório Peyrefitte concluía que: 1) " a violência se instaurou no coração da cidade";
2) para além da violência criminal que aumenta, verifica-se uma violência comum, caracterizada por uma nova
agressividade que marca as relações pessoais e sociais; 3) surge um sentimento de insegurança geral, em eu pode
ele próprio gerar a violência” (MIR, 2004, p.182).
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Enfim, o delinquente acaba surgindo em meio a uma avalanche de informações e
conceitos impostos pela mídia propagandista, que vende um modelo de felicidade atrelado a
roupas de marca, carros importados, acessíveis apenas àqueles que tiveram boa educação e
estudo, ou para aqueles que corrompem, roubam, traficam etc.
Reforçando esse pensamento, Juarez Cirino dos Santos (2012) prega a existência de
uma criminalidade gerada pela própria estrutura social, política e econômica dos Estados,
geradores de desigualdade e exclusão social. Segundo ele:
Estamos produzindo milhões de marginalizados do mercado de trabalho, do
processo de consumo e, consequentemente, da cidadania. São pessoas que vivem em
condições subumanas de brutalização, de deformação, de embrutecimento e parece,
portanto, que esse tipo de comportamento agressivo dessa população excluída pode
ser tido como normal. Quer dizer, em condições sociais anormais, o crime é um
fenômeno normal, a violência individual é um fenômeno normal (SANTOS, 2012).

Para Alessandro Baratta (2011), no capitalismo, a mediação das relações produtivas
do Estado e das relações sociais pelas normas em busca da igualdade é utópica, concluindo
seu pensamento:

[...] o funcionamento do direito não serve, com efeito, para produzir a igualdade,
mas para reproduzir e manter a desigualdade. O direito contribui para assegurar,
reproduzir e mesmo legitimar [...] as relações de desigualdade que caracterizam a
nossa sociedade, em particular a escala social vertical, isto é, a distribuição diferente
dos recursos e do poder, a consequência visível do modo de produção capitalista
(BARATTA, 2011, p.213).

Para nós, não há dúvida da estreita ligação entre pobreza e criminalidade urbana,
tráfico de drogas etc. Mas, e com relação ao meio ambiente, será que existe relação entre
pobreza e danos ambientais? A resposta com certeza é sim. Com relação ao meio ambiente,
essa conclusão não é diferente. A pobreza é sim grande geradora de degradação ambiental,
talvez uma das maiores, sendo um dos argumentos citados por Indira Gandhi em sua
participação na Conferência de Estocolmo (1972) ao afirmar que poverty is the greatest
polluter 8. (LAGO, 2006, p.106).
Um dos grandes debates gerados em meio à Conferência de Estocolmo, na Suécia,
em 1972, foi a relação existente entre os países ricos e pobres e a degradação ambiental. O
relatório intitulado Report on Development and Environment9 apontou a industrialização
8
9

A pobreza é o maior poluidor. (Tradução livre)
Relatório sobre Desenvolvimento e Meio Ambiente. (Tradução livre)
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como o grande problema dos países ricos para com o meio ambiente, e a pobreza como o
principal problema envolvendo o meio ambiente nos países em desenvolvimento (LAGO,
2006).
Segundo Lago (2006), desde a conferência de Estocolmo em 1972, a questão da
pobreza ligada à poluição vem sendo tratada com um certo cuidado por parte dos países em
desenvolvimento, inclusive no Brasil, a fim de evitar que os países ricos joguem as
responsabilidades pelos problemas ambientais nos países pobres. Utilizando-se desse
argumento podem inibir o desenvolvimento econômico dos países pobres, como foi
amplamente debatido nos bastidores da Conferência, e que teve a comissão brasileira como
ponto central na luta pelos direitos dos países em desenvolvimento.
Para os países em desenvolvimento, “o combate à pobreza é o principal caminho
para o desenvolvimento sustentável, ou é condição essencial para o desenvolvimento
sustentável” (LAGO, 2006, p.106). O tema pobreza foi exaustivamente tratado no documento
elaborado pela Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento intitulado
“Nosso futuro comum”, também conhecido como relatório Brundtland, em homenagem à
primeira Ministra da Noruega Gro Harlem Brundtland, nomeada pela ONU no ano de 1980,
para chefiar a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, culminando
com a apresentação do documento em 1987.
Surge com o Relatório Brudtland a definição de desenvolvimento sustentável como
“o desenvolvimento que atende as necessidades do presente, sem comprometer a
possibilidade de as gerações futuras atenderem as suas próprias necessidades”, apontando
como incompatíveis os padrões de produção e consumo atuais com a definição de
sustentabilidade (BRUNDTLAND, 1991, p.46-47).
Escrevendo o prefácio do relatório que leva o seu nome, Gro Harlem Brundtland
demonstra a grande ligação entre pobreza e os problemas ambientais:

Muitas questões críticas de sobrevivência estão relacionadas com desenvolvimento
desigual, pobreza e aumento populacional. Todas elas impõem pressões sem
precedentes sobre as terras, águas, florestas e outros recursos naturais do planeta, e
não apenas nos países em desenvolvimento. A espiral descendente da pobreza e da
deterioração ambiental é um desperdício de oportunidades e recursos. De modo
especial, é um desperdício de recursos humanos. Esses vínculos entre pobreza,
desigualdade e deterioração ambiental foram um dos principais temas em nossa
análise e recomendações. O necessário agora é uma nova era de crescimento
econômico - um crescimento convincente e ao mesmo tempo duradouro do ponto de
vista social e ambiental (BRUNDTLAND, 1991, XIV).

Entre os problemas ambientais elencados pelo relatório que são decorrentes da
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pobreza, o desemprego é um dos maiores, tendo em vista que a diminuição da renda per
capita atinge nesses países em desenvolvimento em patamar bem abaixo da média, forçando
ainda mais a utilização de recursos ambientais:
O desgaste do meio ambiente foi com frequência considerado o resultado da
crescente demanda de recursos escassos e da poluição causada pela melhoria do
padrão de vida dos relativamente ricos. Mas a própria pobreza polui o meio
ambiente. Criando outro tipo de desgaste ambiental. Para sobreviver, os pobres e os
famintos muitas vezes destroem seu próprio meio ambiente: derrubam florestas,
permitem o pastoreio excessivo, exaurem as terras marginais e acorrem em número
cada vez maior para as cidades já congestionadas. O efeito cumulativo dessas
mudanças chega a ponto de fazer da própria pobreza um dos maiores flagelos do
mundo (BRUNDTLAND, 1991, p.30).

O capitalismo busca o lucro a qualquer custo, sem se preocupar com seus modos de
produção industrial altamente impactantes, além de não contabilizar os danos ambientais nos
custos de produção, nem o consumo de recursos, que geraria aumentos nos preços dos
produtos e consequentemente diminuição na concorrência, queda nas exportações, baixa das
balanças comerciais etc.
Assim enfatiza o relatório Brundtland:
As falhas que precisamos corrigir derivam da pobreza e do modo equivocado com
que temos frequentemente buscado a prosperidade. Muitas partes do mundo
entraram numa espiral descendente viciosa: os povos pobres são obrigados a usar
excessivamente seus recursos ambientais a fim de sobreviverem, e o fato de
empobrecerem seu meio ambiente os empobrece mais, tomando sua sobrevivência
ainda mais difícil e incerta. A prosperidade conseguida em algumas partes do mundo
é com frequência precária, pois foi obtida mediante práticas agrícolas, florestais e
industriais que só trazem lucro e progresso a curto prazo (BRUNDTLAND, 1991,
p.29).

2.3 Direito penal e capitalismo

Como vimos, o capitalismo e seus meios de produção nada sustentáveis podem ser
considerados como os grandes causadores dos problemas ambientais que afetam o nosso
planeta. O processo de consumo gera um sistema econômico-político violento, visto que é
baseado na exclusão e desigualdade social. Assim, podemos concluir que “a sociedade
capitalista é uma sociedade baseada sobre a desigualdade e sobre a subordinação”
(BARATTA, 2011, p.206).
Mas como conciliar crescimento econômico e meio ambiente ecologicamente
sustentável em uma sociedade acostumada ao consumo? Não podemos negar que, de alguns
anos para cá, uma onda verde vem se alastrando entre as empresas, principalmente em países
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com capitalismo desenvolvido, comportamento esse impulsionado pelas pressões impostas
por consumidores preocupados com o meio ambiente e que passaram a dar preferência a
produtos que tenham um modo de produção que respeite o meio ambiente.
Levando-se em conta que essa onda verde traga alguns benefícios ao meio ambiente,
não podemos nos iludir, pois, na maioria dos casos, a própria atividade industrial gera
inevitáveis danos ambientais ao utilizar os modos de produção atuais.
Nas palavras de Alexandre Ramalho de Farias:
Resta evidente que, em tempos de globalização e alta competitividade no mercado
industrial, comercial e laboral, ocorre, o embate entre o progresso econômico e os
limites aceitáveis ou não em sede de riscos ao meio ambiente. Vide, por exemplo,
certos empreendimentos econômicos que são aceitos por determinados governos
como forma direta de criação de empregos e que não analisam a potencialidade dos
danos ao meio ambiente e nem mesmo chegam a assumi-los. Passa a valer, então, a
máxima do in “dubio pro progressu”. Portanto, verifica-se que não há uma análise
global das possibilidades e dos riscos relativos à determinada atividade econômica,
ou, em havendo, tudo será relativizado em face de certa quantidade de postos de
empregos (FARIAS, 2009).

Nessa complexa estrutura socioeconômica capitalista, o direito penal é chamado a
intervir, protegendo aqueles bens jurídicos mais importantes dessa sociedade de consumo,
como patrimônio, meio ambiente, dignidade. Em suma, o direito penal se tornou máximo por
meio de um expansionismo frenético. Mas por que buscar proteção do sistema penal para a
sociedade capitalista, sendo o próprio sistema de consumo gerador de grande parte da
criminalidade, bem como da destruição do meio ambiente?
Para Juarez Cirino dos Santos, quando perguntado em uma entrevista sobre a
abolição do direito penal, ele categoricamente respondeu:

Agora, eu não acredito e acho que é absolutamente impossível a abolição do sistema
penal no capitalismo. Por quê? Porque o capitalismo depende do sistema penal para
sobreviver. O sistema penal é a proteção armada do capital. O capitalismo não pode
sobreviver sem o sistema penal. Então a abolição do sistema penal passa pela
abolição do sistema capitalista. Isto é, pela superação desse tipo de organização
social na direção de uma outra que não precise criminalizar para sobreviver. Isto é
uma questão importante (SANTOS, 2012).

O capitalismo vive da dicotomia entre as classes, da desigualdade social, tendo o aval
da constituição ao instituir o livre mercado, além de nomear o direito penal como o seu
guardião. Sendo assim, “quanto mais uma sociedade é desigual, tanto mais ela tem
necessidade de um sistema de controle social do desvio de tipo repressivo, como o que é
realizado através do aparato penal do direito burguês” (BARATTA, 2011, p. 206).
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É o poder de punir, dado ao Estado pelo direito penal, que mantém essa organização
social chamada capitalismo, isto é, protege-se o capital contra o trabalho. Não há como
diminuir criminalidade como um todo, entre elas a ambiental, com leis, polícia, punições, mas
sim com políticas sociais, educação e principalmente uma mudança radical em nosso modo de
vida, hoje totalmente contaminado pelo consumismo.
O combate à criminalidade com punição, utilizando-se do direito penal, é o carro
chefe do capitalismo, desviando o foco da criminalidade para atores coadjuvantes em um
espetáculo cujo protagonista está longe de ser alcançado pela norma penal.
Desse modo, o direito penal acaba por ser um instrumento de classe, sendo utilizado
como forma de controle e disciplinamento social das classes populares pelas classes
dominantes, ou seja, garantir a desigualdade social que mantém o capitalismo forte e lucrativo
para uma pequena parcela da população.
Essa função seletiva do direito penal, que criminaliza certas condutas como danosas
ao meio ambiente, cria criminosos ambientais que acabam sendo “bodes expiatórios” dos
problemas ambientais, protegendo os verdadeiros degradadores, que são as indústrias que
alavancam o capitalismo e a economia de mercado.
Dessa forma:
Numa metodologia de estudo que busca estar atenta para a dinâmica histórica das
relações econômicas e sociais, não há espaço para a ilusão de que a edição de
diplomas normativos contrários às exigências do atual estágio do capitalismo
periférico brasileiro possa ter eficácia maior do que a de incontáveis outros
exemplos de normas editadas em nosso País com os “mais honestos propósitos” e
absolutamente nenhum resultado prático, de que foi exemplo o regulamento do PauBrasil, editado no século XVI (FIGUEIREDO, 2010, p.32).

Assim, a busca pela riqueza impulsionou a industrialização a níveis estratosféricos,
gerando desigualdade social, sendo acompanhada do aumento da criminalidade, da
devastação ambiental, e, principalmente, dos avanços tecnológicos e científicos, que antes
eram vistos como a solução dos problemas sociais e econômicos advindos do capitalismo,
mas que acabaram se transformando em verdadeiros riscos para o planeta e os seres que o
habitam.
Ulrich Beck intitula essa sociedade desigual, altamente industrializada e tecnológica
de “Sociedade de Risco”, e que apresenta “um novo paradigma”, similar ao problema da
desigualdade social, que precisa ser urgentemente contornado, sem prejudicar a produção de
riqueza.
[...] Como é possível que as ameaças e riscos sistematicamente coproduzidos no
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processo tardio de modernização sejam evitados, minimizados, dramatizados,
canalizados e, quando vindos à luz sob a forma de “efeitos colaterais latentes”,
isolados e redistribuídos de modo tal que não comprometam o processo de
modernização e nem as fronteiras do que é (ecológica, medicinal, psicológica ou
socialmente) “aceitável”?(BECK, 2010, p.24).

Nesse contexto, o direito é utilizado de forma indiscriminada como sendo a “solução
mágica” dos problemas causados pelo capitalismo industrial, entre eles o Direito Penal, cuja
utilização demonstra “preocupação governamental” com os problemas, já que é a forma mais
drástica de atuação estatal, e ao mesmo tempo, protegendo o capital, já que as maiores
ameaças não estão no raio de atuação da lei penal.
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3 SOCIEDADE DE RISCO

3.1 Conceito

A segurança, a certeza e a previsibilidade dos fatos, antes vividos pela sociedade,
hoje dão lugar à ameaça, ao medo e à insegurança, a níveis nunca antes experimentados por
nossa sociedade (FERREIRA, 2004). Podemos dizer que os avanços tecnológicos e
científicos foram os grandes responsáveis pela sensação de segurança e previsibilidade na
sociedade da época industrial, mas também foram suas falhas que ocasionaram a atual
sensação de medo e insegurança na nossa sociedade pós-industrial, também chamada por
muitos de sociedade de risco.
Ulrich Beck descreve a sociedade de risco como “uma fase do desenvolvimento da
sociedade moderna em que os riscos sociais, políticos, ecológicos e individuais, criados pelo
momento da inovação, iludem cada vez mais as instituições de controle e proteção da
sociedade industrial” (FERREIRA, 2004, p.56-57).
Dois grandes acontecimentos históricos envolvendo descobertas científicas foram os
responsáveis, em parte, pelo início dessa sensação de insegurança caracterizadora da
sociedade pós-industrial do risco. As bombas atômicas lançadas nas cidades japonesas de
Hiroshima e Nagasaki durante a segunda guerra mundial desencadearam a sensação de que o
homem, com os avanços da tecnologia e da ciência, tinha a partir daquele momento o poder
de destruir o mundo em um piscar de olhos, gerando a sensação de medo e insegurança
quanto ao futuro da humanidade.
Outro fato trágico em nossa história, causador de incerteza e insegurança, foi o
acidente atômico na usina nuclear de Chernobyl10, em que um reator da usina explodiu
lançando radiação por grande parte da Europa, ocasionando a morte de milhares de pessoas,
além da contaminação do solo, do ar e da água, que persiste até hoje, mais de 25 anos após o
acidente. Esse acidente levou ao descrédito a capacidade da ciência em contornar os perigos
advindos de seus avanços, e a incapacidade de prever e controlar os fenômenos criados pela
tecnologia, que agora em vez de trazer sensação de bem-estar e promessas de dias melhores
para toda a humanidade, trazia também a incerteza e o medo de catástrofes incalculáveis e
incontroláveis perante os novos riscos. (BECK, 2010, p.7-10)
Mendes (2000) sintetiza muito bem a situação de medo e risco vivido por nossa
10

Disponível em:< http://www.greenpeace.org/brasil/pt/Blog/vtimas-de-chernobyl/blog/33819/>. Acesso em: 16
set. 2013.
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sociedade:
A humanidade, pela primeira vez na sua história, passou a dispor de meios para
aniquilar tudo e todos. Mesmo quando esses meios são disciplinados para a
prossecução da qualidade de vida, comportam riscos de derrapagem para o desastre,
não só humano como também ecológico. Não é por acaso que nenhum de nós
gostaria de viver nas cercanias de uma central nuclear (MENDES, 2000, p. 38).

Mesmo denominada sociedade de risco, ainda temos uma sociedade industrial, que
agora, além de produzir riquezas, traz consigo os riscos gerados e na maioria das vezes
desconhecidos, e assim sendo:
São resultados da própria sociedade industrial e, mais concretamente, de seu
desenvolvimento técnico e econômico; não podem ser facilmente identificado no
tempo, e muito menos no espaço, por serem ameaças ubíquas e globais; rompem
regras e hábitos de distribuição de competências e tornam obsoletos os sistemas de
segurança; finalmente, são, com frequência, invisíveis [...] (ESPINOSA apud
FERREIRA, 2004, p.59).

Segundo Heline Silvini Ferreira (2004), os riscos ambientais têm como
características o seu grande potencial catastrófico, muitas vezes de alcance global, e seus
efeitos se propagam através de várias gerações. É essa sociedade de risco que clama pela
proteção antecipada do Estado, que, então, se utiliza da forma mais barata e (in)eficaz de
resolução de problemas: o direito penal.

3.2 A irresponsabilidade organizada

Assim, buscando evitar que esses medos e receios se espalhem de forma sistêmica
por toda a sociedade, mecanismos institucionais são criados, chamados de irresponsabilidade
organizada. A irresponsabilidade organizada seria uma forma de se desviar a atenção da
sociedade para os riscos produzidos pelo estágio atual de industrialização, evitando assim
protestos e clamor social frente ao conhecimento da realidade catastrófica em que vivemos
(FERREIRA, 2004).
Esse mecanismo no direito ambiental seria demonstrado pela “ineficácia da produção
e proliferação normativa em matéria de proteção do meio ambiente” (FERREIRA, 2004,
p.58), entre elas podemos citar a expansão do direito penal para a proteção do meio ambiente.
As leis criadas para proteção ambiental, sejam elas de cunho civil, penal ou
administrativo, são incapazes de controlar os riscos produzidos por uma sociedade difusa,
trazendo uma falsa sensação de segurança e de controle dos riscos criados, sem demonstrar a
falência do sistema (FERREIRA, 2004).
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Segundo Paulo de Sousa Mendes:

Todavia, seria sensato que o legislador, confrontado o crescendo da motivação social
pela defesa do ambiente, tivesse algum pejo em ceder à tentação de editar penas a
esmo, qual forma cômoda e barata de exibir a sua tomada de consciência dos
problemas do mundo moderno e, ao mesmo tempo, tentar aquietar as franjas mais
aguerridas da sociedade civil. Infelizmente, podemos verificar que o nosso
legislador, mormente em matéria penal, já começa a descambar para o facilitismo
das soluções de fachada (MENDES, 2000, p.36).

Analisando a questão, o direito deve ser para toda a sociedade como um ponto de
chegada, e não um ponto de partida, ou seja, a normatização, seja ela civil, penal,
administrativa, não terá valor ou eficácia plena, sem que antes o Estado tenha feito seu “dever
de casa”, sendo na forma de investimentos em áreas críticas e elementares ao bom
desenvolvimento da sociedade, seja pela mudança de postura frente aos novos desafios da
nossa geração.
Dessa forma, em nossa atual sociedade pós-industrial, tendo como principais
características a globalização, a expansão do direito penal tem sido largamente utilizada em
setores antes não abarcados pela legislação penal, como meio ambiente, economia,
biogenética, em que são comuns tipos de criminalidade organizada. Essa expansão teve início
em meados do século passado com o aparecimento do direito penal secundário, e por uma
maior intervenção do Estado na sociedade. Mesmo alargando seus horizontes, para esferas
antes tratadas principalmente pelo direito civil e administrativo, o direito penal não abdicou
de seus antigos princípios norteadores (FERNANDES, 2001).
Assim, condutas antes protegidas pelo direito administrativo sancionador, hoje são
tuteladas por um novo direito penal, com novos bens jurídicos protegidos, mas utilizando-se
de princípios clássicos, que trazem a essa nova perspectiva da tutela penal, controvérsias e
debates acerca de sua efetividade e principalmente legalidade. Podemos dizer que na atual
sociedade, pós-industrial ou tecnológica, não só o direito penal, seja ele clássico ou
secundário, como também todo o sistema jurídico de regulamentação da sociedade sofrem
uma crise de efetividade, sendo amplamente questionados por toda a sociedade.
Chamada por vários autores de sociedade de risco, tendo como principal pensador o
filósofo Ulrich Beck 11, tem como características a imprevisibilidade dos riscos a que estamos
submetidos, além do aparecimento de novos riscos produzidos pelo próprio homem, pelas
11

Ulrich Beck (15 de maio de 1944) é um sociólogo alemão que leciona na Universidade de Munique e na
London School of Economics. Disponível em: < http://pt.wikipedia.org/wiki/Ulrich_Beck> acesso em: 27 set.
2012.
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fontes antes utilizadas para garantir a segurança, principalmente pela previsão de riscos, ou
seja, a ciência e a tecnologia.
Segundo Paulo Silva Fernandes (2001, p.16), o comportamento da sociedade pode
ser dividido em cada época, conforme ele nos mostra a seguir:
Assim, Final do Séc. XX e início Séc. XXI → a sociedade assenta, sobretudo, no
mercado e na informação, cujos principais detentores são as redes de empresas a
uma escala mundial.
Séc. XIX e início Séc. XX → a base era indiscutivelmente o Direito e o capital, com
o incremento nunca antes conhecido das instituições e das empresas.
Séc. XVIII-XIX → o primado do direito era dado como inquestionável, ao serviço
da Administração, instituição então dominante, como não podia deixar de ser numa
sociedade industrial primigênia, chamada por Beck como “sociedade de riscos
residuais”.
Séc. XV-XVII → tudo passava pela força, pelo predomínio através da força,
traduzido na supremacia do exército. Esse período teve como princípio fundamental
a subordinação, subordinação à força, ao poder do exército, tendo conduzido ao
desenvolvimento das ciências militares, que mais tarde, Séc. XVIII-XIX, se
transformaria no princípio da legalidade e no primado da lei sobre tudo, tendo
levado ao desenvolvimento da jurisprudência como ciência, o que se juntaria, Séc.
XIX-XX, além da legalidade, ao princípio eficiência, permitindo o desenvolvimento
do direito e da macroeconomia, como ciências, é hoje substituído por realidades
diferentes: ao nível dos princípios, inquestionavelmente a eficiência continua a ser
uma prioridade, mas numa sociedade globalizante como a atual outra prioridade é a
comunicação, não fosse esta sociedade uma sociedade de mercado e de informação,
para o que novas ciências começam a ganhar uma importância por vezes fascinante,
como é o caso da engenharia financeira, da teoria da informação, da informática .

Essa mudança de poder, antes assentada em um equilíbrio entre os poderes do
Estado, deu lugar ao Estado providência com a intensificação do poder executivo, já que hoje
não se tem mais o cidadão como principal ator do mercado, mas sim as grandes empresas e
organismos, sendo hoje uma forma de poder paralelo ao poder do Estado. “Temos hoje
empresas multinacionais cujo PIB (Produto Interno Bruto) superam em muito ao de alguns
países, e, por isso, tornando-se verdadeiros “Estados paralelos”, se falarmos em poder de
coação perante os próprios Estados nações” (FERNANDES, 2001, p.17).
Dados divulgados pela OMC em 1999 indicavam que dentre as 60 maiores potências
econômicas do mundo, 18 eram empresas multinacionais, sendo que essas empresas
apresentavam PIB maior do que a de muitos países, tendo, como exemplo, a General Motors
dos EUA, que tem um PIB superior ao de países como a Dinamarca e a Noruega
(FERNANDES, 2001).
Talvez seja esse o grande problema da sociedade atual, visto que as leis editadas pelo
legislativo, bem como sua aplicação pelo poder judiciário ficam adstritas de forma bem
implícita e disfarçada pelos interesses do poder executivo, que, com as grandes corporações
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econômicas, dita as “regras do jogo” em detrimento de tudo, seja o meio ambiente, as leis, ou
a sociedade.

3.3 O medo como instrumento de controle social

Nessa sociedade de risco, a introdução do medo vem sendo um dos fatores mais
importantes para a proliferação legislativa, principalmente na esfera penal.
No entendimento de Luís Mir:

O sentimento de insegurança (um medo coletivo difuso) é uma preocupação para o
Estado, já que a sua emergência significa que "o direito flutua abaixo dos costumes",
e que se arrisca a perder a sua prerrogativa: o monopólio da violência legitima. Para
Peyrefitte, o sentimento de insegurança difunde-se de uma maneira contagiosa e
alimenta-se muito pouco de fatos concretos, sendo os meios de comunicação de
massas os principais informadores sobre a violência.
O sentimento de insegurança, que se materializa no medo, é biunívoco: o do cidadão
face ao crime e à incapacidade do Estado para o resolver; do Estado face aos cidadão
pelo fato de eles porem em causa o seu monopólio da violência legítima, em causa a
existência da ordem social que o mesmo representa. Esse medo coletivo, com surtos
esporádicos de pavor generalizado é uma característica-chave da sociedade
contemporânea. Resumidamente, destacam-se quatro aspectos: 1) a questão da
ordem social; 2) a sociedade moderna enquanto sociedade de risco (Ulrich Beck), 3)
a cidade, e os seus diferentes modos de vida, sustentados pela individualidade e pela
mobilidade espacial; 4) o controle social, cujo aumento é reclamado por toda parte
(MIR, 2004, p.182-183).

Segundo Wermuth (2011), ao fazer uma análise do direito penal brasileiro
contemporâneo, o direito penal é utilizado principalmente com uma função: “o controle e o
disciplinamento social das classes populares do país”, chegando a ser utilizada de forma
desumana, com o simples intuito de atender os anseios das classes dominantes. Não há
duvidas acerca da relação entre a expansão do direito penal e os novos riscos criados em
nossa sociedade pós-industrial.
Mas até que ponto esses novos riscos são realidade, e até que ponto eles são inseridos
catastroficamente no seio popular para atingir aos interesses estatais? Essa é a análise feita por
Wermuth em seu livro Medo e Direito Penal.
O medo vivido pela sociedade tem forte influência dos meios de comunicação.
Grandes formadores de opinião pública chegam até mesmo inserir na sociedade brasileira
meios de repressão advindos de outras culturas, mas que acabam tendo forte aceitação por
nossa sociedade envolvida pelo medo e em busca de soluções para os problemas. A
manipulação de dados da realidade social gera o clamor social pelo aumento de penas e
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intervenção do direito penal, que, prontamente atendidos pelo poder público, geram as
reformas penais, e, até mesmo, são fomentadas pelo próprio Estado (WERMUTH, 2011).
Esses fatos levam a um grande crescimento na indústria de controle do crime, sendo
muito interessante para algumas classes sociais. Os discursos em prol da redução da violência
e criminalidade, aqui podemos citar preservação ambiental, reinserção social do condenado,
são sistematicamente utilizados com o propósito de controle e disciplinamento dos grupos
sociais mais pobres, mantendo, principalmente no Brasil, a estrutura socioeconômica
escravagista, garantindo a supremacia das classes sociais que ocupam o topo da sociedade.
Assim, mantém-se uma “violência estrutural” comandada pelos detentores do poder
econômico em detrimento da submissão das classes mais pobres (WERMUTH, 2011).
Nessa estratégia de submissão, o medo é a principal arma utilizada, segundo Vera
Malaguti Batista:
A difusão do medo do caos e da desordem tem sempre servido para detonar
estratégias de disciplinamento e controle das massas populares. O tipo de
ordenamento introduzido pela escravidão em nossa formação socioeconômica não
foi abalado nem pelo fim da escravidão, nem pela República, nem na ‘transição
democrática’ com o fim da ditadura militar implantada após o golpe de 1964.
(BATISTA, V. 2005, p. 369).

Em suma, a violência estrutural, gerada em grande parte por falta de acesso aos
direito sociais da maioria da população, cria uma sensação de medo difundida em grande
parte pela mídia, e que, pelo clamor popular, gera um processo de expansão do direito penal,
dando uma “falsa” sensação de tranquilidade para a sociedade frente a esses novos riscos,
consequência do valor simbólico do direito penal, além de renovar o crédito nas instituições
estatais, bem como sua importância para a sociedade.
O recrudescimento de penas por meio das leis chega ao ponto de quebrar garantias
fundamentais; tem como principal função legitimar a intervenção arbitrária e seletiva do
sistema punitivo penal (eficientismo), funcionando em grande parte contra aqueles grupos
historicamente excluídos.

Esse

modelo

atual,

implementado

na

legislação

penal

infraconstitucional, vai de encontro ao preconizado pela Constituição Federal, sendo
necessária sua readequação constitucional (WERMUTH, 2010).
O medo inserido na sociedade pelos meios de comunicação condiciona a opinião
pública, que passa a acreditar que a única solução para os problemas da nossa sociedade é a
utilização em massa do direito penal, sendo esse fenômeno chamado por alguns de
“populismo penal”. Um exemplo que resume bem a utilização do medo como instrumento de
expansão do direito penal vem com as novas medidas punitivas para motoristas que dirigem
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sob o efeito de álcool. O Estado vem fechando o cerco e punindo motoristas que dirigem sob
o efeito de álcool, a cada dia com mais rigor, utilizando-se para isso do sistema penal. Essas
punições e medidas trazem, principalmente pela mídia, a noção de que grande parte dos
acidentes de trânsito é causada em função do uso de bebidas alcoólicas por motoristas de
veículos, o que não é verdade.
Não há dúvidas de que o uso de bebidas alcoólicas na condução de veículos
potencializa a ocorrência de acidentes no trânsito, mas ao mesmo tempo não há como fazer
uma estatística de quantos acidentes ocorrem entre os condutores alcoolizados, já que não se
tem ideia de quantas pessoas bebem e dirigem no dia a dia do trânsito. A verdade é que o
número de acidentes de trânsito no Brasil é muito alto, e, na maioria dos casos, o condutor
não estava sob a influência de álcool. 12
Estudos indicam13 que o grande causador de acidentes no trânsito é a imprudência e a
alta velocidade, que, como dito, podem ser potencializados pelo uso de álcool ou não, sendo
mais comum entre os jovens entre 18 e 35 anos. A nosso ver, os acidentes de trânsito no Brasil
escondem problemas estruturais e técnicos em relação ao processo de habilitação, estado de
conservação das estradas, sinalização de trânsito, fiscalização etc. Exames psicológicos
insuficientes para atestar o caráter e a personalidade das pessoas quando assumem a direção
de veículos, bem como o nível de maturidade e educação daquele cidadão candidato à
habilitação podem ser um grande impulsionador dos problemas no trânsito.
A falta de formação e qualificação de instrutores de trânsito e examinadores, bem
como a corrupção também podem ser apontadas como causa de acidentes, já que esses
comportamentos habilitam condutores desqualificados e despreparados, potencializando a
ocorrência de tragédias no trânsito. Não podemos deixar de citar também o aumento da frota
de veículos no Brasil, principalmente de motocicletas, que contribuem em muito para o
elevado número de acidentes.14
Mas o que tudo isso tem a ver com a punição de motoristas embriagados e com o
meio ambiente? Pois bem, de certa forma, tudo gira em torno do capitalismo e do
consumismo. Dificultar a habilitação de condutores vai, com certeza, influenciar na venda de
veículos automotores, diminuindo o lucro dos bancos e montadoras de veículos, deixando de
12

Disponível em:< http://portaldotransito.com.br/noticias/acontecendo-no-transito/vitimas-de-acidentes-commotos>. Acesso em: 17 set. 2013.
13
Disponível em:< http://portaldotransito.com.br/noticias/acontecendo-no-transito/falta-de-experiencia-estaentre-as-principais-causas-de-acidentes>. Acesso em: 16 de set. 2013.
14
Como instrutor de trânsito habilitado pelo DETRAN/MG, trabalhei cerca de um ano no treinamento de alunos,
candidatos a habilitação, como também por 5 meses na formação de novos instrutores de trânsito, tendo visto de
perto os problemas que envolvem esse ramo.
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trazer investimentos para o país além de desemprego. Piora ainda mais o sistema de transporte
público no Brasil, já que hoje, com as facilidades de se adquirir um veículo, principalmente
motocicletas, as pessoas incomodadas com o transporte público recorrem à compra de seu
próprio meio de transporte.
Assim, não há interesse econômico do Estado em aumentar o rigor na habilitação de
condutores, treinamento e credenciamento de instrutores, e, quando ocorrem casos trágicos de
acidentes envolvendo uso de álcool, a mídia faz repercutir com grande enfoque, e o Estado
legisla com a finalidade de acalmar a sociedade, além de desviar o foco dos principais
problemas enfrentados no trânsito brasileiro para a ingestão de álcool.
Com o meio ambiente, a história não é diferente. Os verdadeiros e sérios problemas
ambientais, se combatidos pelo Estado, repercutiriam drasticamente na economia local e
mundial, não sendo interessante para os governos capitalistas, que punem por meio do direito
penal, pequenas e poucas impactantes lesões ao meio ambiente para dar uma “falsa”
satisfação para a sociedade.
O próprio governo oferece vários incentivos fiscais para a compra de veículos
automotores, como IPI reduzido, parcelamento em até 60 vezes, aumentando os problemas
ambientais pela poluição sonora e emissão de gases causadores do efeito estufa. Numa
sociedade preocupada em proteger o meio ambiente, essa atitude deveria ser feita de modo
inverso, ou seja, aumentar impostos para aquisição de veículos automotores, além de obrigar
as montadoras a investir na tecnologia de seus veículos para que eles deixem de emitir, ou
diminuam drasticamente, os gases de efeito estufa.
Mas atitudes como essas acarretariam impactos enormes na economia dos países,
principalmente países emergentes, desemprego, diminuição de investimento internacional,
etc. Até mesmo a melhoria dos transportes públicos fica em segundo plano, pois, se tivermos
um transporte público de qualidade, com certeza, não usaríamos tanto nossos veículos, o que
produziria uma grande diminuição no consumo desses bens, além de uma expressiva
diminuição da poluição nos grandes centros urbanos.
Silva Sanchez (2001) cita o exemplo de uso de álcool e direção, dizendo que esses
riscos e perigos são comprovados por meio de estudos estatísticos, e que uma grande parte das
pessoas que dirigem sob efeito de álcool representa sim um perigo para o trânsito. Segundo
ele, em termos de gestão de riscos administrativos, limitar o uso de álcool ou proibi-lo faz
muito sentido para a diminuição das mortes no transito, e seu uso ou superação dos limites
estabelecidos pela administração pública acarretaria um infração administrativa, não sendo
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esse critério de dosagem alcoólica suficiente para justificar a punição no âmbito do direito
penal.
As estatísticas que comprovam que o uso de álcool na direção de veículos
automotores, segundo Sanchez (2001), constitui apenas uma presunção de perigo a ser
imposto ao réu não têm fundamento suficiente para imputar a ele qualquer crime. Elas não
servem para comprovar se no caso concreto o condutor coloca ou não o bem jurídico
penalmente protegido em risco. Assim como no exemplo do álcool, o autor faz uma
comparação com a poluição ambiental produzida por uma empresa. Os vestígios lançados por
ela, mesmo que superem as concentrações de metais pesados estabelecidos na norma, não têm
o condão de pôr em perigo, de forma isolada, o equilíbrio do planeta. O problema está na
concentração de vestígios que as milhares de indústria lançam diariamente no ar, no solo e na
água. Logo, não se justifica a utilização do direito penal em condutas isoladas, pois, por si só,
são incapazes de colocar em perigo o bem jurídico que se quer proteger.

3.4 A expansão do direito penal frente à sociedade de risco

É inegável que a expansão do direito penal vem sendo largamente utilizada como
instrumento de política criminal15.
Dessa forma:
Com este desejo de eficácia plena do Direito Penal, surge o indiscriminado
alargamento do seu campo de incidência, atuando sobre todos os setores do
ordenamento jurídico. O desrespeito ao princípio da subsidiariedade decorre desta
concepção totalitária do Direito Penal que, no Brasil, em que pese esforços de
ilustres doutrinadores, ainda não assimilou uma proposta modificadora que visa a
constituição de um novo paradigma para esta Ciência: a de sua limitada interferência
na sociedade, partindo da certeza de sua eficiência relativa e da imensa gravidade de
sua sanção (SILVA, 2003, p.27-28).

Na continuação desse processo de expansão do direito penal, também se utiliza do
recrudescimento de leis já existentes, como forma de demonstrar para a sociedade a função
garantidora do Estado, e principalmente um Estado preocupado em defender o meio ambiente
para as presentes e futuras gerações.
Nas palavras de Cancio Meliá:
15

Impõe-se, assim, a necessária distinção programática entre política penal e política criminal, entendendo-se a
primeira como uma resposta à questão criminal circunscrita ao âmbito do exercício da função punitiva do Estado
(lei penal e sua aplicação, execução da pena e das medidas de segurança), e entendendo-se a segunda, em sentido
amplo, como política de transformação social e institucional. Uma política criminal alternativa é a que escolher
decididamente esta segunda estratégia, extraindo todas as consequências das consciências, cada vez mais clara,
dos limites do instrumento penal é, em ultima análise, o mais inadequado (BARATTA, 2011, p.201).
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[...] a atividade legislativa em matéria penal, desenvolvida ao longo das duas últimas
décadas nos países de nosso entorno tem colocado, ao redor do elenco nuclear de
normas penais, um conjunto de tipos penais que, vistos desde a perspectiva dos bens
jurídicos clássicos, constituem hipóteses de criminalização no estado prévio a lesões
de bens jurídicos [...] (MELIÁ; JAKOBS, 2012, p.76).

Pensamento que se encaixa perfeitamente na norma penal ambiental que acaba por
punir comportamentos prévios, tipificados na norma penal ambiental, sem comprovação de
dano efetivo, havendo apenas uma visão apocalíptica, por parte do legislador, de dano ao bem
jurídico meio ambiente.
Continuando seu pensamento, Meliá (2012, p.76) conclui que, no estado de evolução
atual, “tanto do direito penal material, como do direito penal processual, pode constatar-se
tendências que, em seu conjunto, fazem aparecer no horizonte político criminal os traços de
um Direito penal da colocação em risco de características antiliberais.”
Chamado por Wermuth (2010) de punitivismo/eficientismo, a implementação de uma
lei punitivista gera, além de um grande impacto nas estatísticas criminais, um enorme efeito
simbólico sobre a sociedade como um todo, podendo surtir efeitos penais reais. Assim, o
simbolismo do direito penal com o punitivismo/eficientificismo acaba se integrando, gerando
os modelos atuais de política de prevenção criminal fundada em um direito penal máximo,
que, segundo ele, se aproximam das teses defendidas por Gunther Jakobs acerca do direito
penal do inimigo. Esse processo de expansão do direito penal, utilizando-se do direito penal
simbólico, do punitivismo e do eficientismo, leva a uma flexibilização dos princípios
consagrados no direito penal tradicional, levando a um aumento no poder do Estado e,
consequentemente, diminuição das liberdades civis.
Segundo Paulo de Sousa Mendes (2000, p.13-14), “[...] assistimos, hoje em dia, a
uma perigosa tendência para a expansão do direito penal, agora também convertido a novas
funções de pedagogia social”.
O direito penal em sua evolução histórica teve como característica a diminuição das
sanções penais, dando lugar a teorias ressocializadoras, mas que, na atual sociedade pósindustrial, ou sociedade de risco, o que se vê é uma tendência ao aumento das sanções penais,
bem como o rigor na sua aplicação, em áreas antes não abarcadas pelo direito penal, como o
meio ambiente, o direito econômico etc.
Assim, segundo Silva Sanchez:
Embora seja inegável que a evolução histórica do direito penal é definida por uma
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progressiva diminuição na severidade das sanções impostas, na sociedade de risco se
observa, talvez de modo passageiro, mas em todo caso claramente perceptível, uma
orientação para o aumento das penalidades, como também um maior rigor na sua
execução. A mesma insegurança determina, aparentemente, o abandono definitivo da
tese ressocializadoras e a primazia dos aspectos da prevenção especial negativa, isto
é, a intimidação pessoal e incapacitação. Tudo isso, em um contexto defensista,
demonstra claramente a aplicação da política de "lei e ordem”.[...] 16
[...] A proteção penal do meio ambiente é um dos exemplos mais claros dessa
tendência. Na verdade, provavelmente poucos vão negar que a proteção do meio
ambiente deve ser um dos princípios fundamentais da nossa civilização, se não o
principal. Certamente, o meio ambiente classifica-se em um contexto de bens
pessoais, por excelência, de grande valor. Portanto, o ordenamento jurídico como
um todo, enfrenta um desafio essencial, na busca da garantia, daquilo que alguns
chamam de "desenvolvimento sustentável”.
No entanto, é temerário colocar o direito penal a frente da "gestão" dos problemas
ecológicos em sua totalidade. Isto, apesar de reiterado por alguns, a necessária
concepção de meio ambiente, isto é, a ideia de que o meio ambiente não pode ser
protegido pelo direito criminal, sendo apenas uma condição necessária para o
desenvolvimento da vida humana. Assim, torna-se majoritária a tese de que este,
como outros bens supra-individual, a referência aos interesses individuais que são
contextualizadas por aqueles é mera ratio legis não sujeita a comprovação no caso
concreto para sua tipificação. Em outras palavras, o que se protege é simplesmente o
contexto em que se assenta progressivamente uma tendência em provocar a
intervenção do direito penal assim como se atinge um determinado ecossistema em
termos que superam as normas administrativas estabelecidas (SILVA SANCHEZ,
2001, p.121-122 Tradução livre17).

A expansão do direito penal acaba por flexibilizar os princípios norteadores do
direito penal, propiciando também uma ampliação das sanções penais já existentes.
Constata-se, na realidade, que os critérios atuais de política criminal seguem
justamente em sentido contrário, expresso através da expansão do Direito penal,
maximizada pelas características da sociedade de risco. Essa expansão ocorre por
meio de uma “deliberada política de ‘criminalização’, expressa por frequentes e
16

Pese a que es innegable que la evolución histórica del Derecho penal se define por una progresiva disminución
del rigor de las sanciones que impone, en la sociedad de la inseguridad se observa, de modo quizá pasajero, pero
em todo caso claramente perceptible, una orientación hacia el incremento de las sanciones y, asimismo, a su
ejecución rigurosa. La misma inseguridad determina, aparentemente, el definitivo abandono de tesis
resocializadoras y la primacía de los aspectos de prevención especial negativa, esto es, de intimidación
individual e inocuización. Todo ello, en un contexto defensista, expresión del claro asentamiento de políticas de
«ley y orden»(SILVA SANCHEZ, 2001, p.121).
17
La protección penal del medio ambiente es uno de los ejemplos más claros de esta tendencia. En efecto,
probablemente pocos negarán que la salvaguarda del medio ambiente debe constituir uno de los principios
organizativos fundamentales de nuestra civilización, si no el básico'. Ciertamente, el médio ambiente constituye
el «contexto» por antonomasia de bienes personales del máximo valor. Por tanto, el Ordenamiento Jurídico en su
conjunto tiene ante sí un reto esencial, en la línea de garantizar lo que algunos caracterizan como «desarrollo
sostenible
». Sin embargo, resulta temerario situar al Derecho penal em la vanguardia de la «gestión» del problema
ecológico en su globalidade. Ello, aunque se reitere, por algunos, la necesaria contextualización del medio
ambiente, esto es, la idea de que el médio ambiente no se puede proteger penalmente por sí mismo, sino sólo en
tanto que condición necesaria para el desarrollo de la vida humana . Pues al final ha devenido mayoritaria la tesis
de que en éste, como otros bienes supraindividuales, la referencia a los intereses individuales que se ven
contextualizados por aquéllos es mera ratio legis no sujeta a comprobación en el caso concreto al aplicar el tipo.
En otras palabras, lo protegido es sencillamente el contexto con lo que se asienta progresivamente la tendência a
provocar la intervención del Derecho penal tan pronto como se afecta un cierto ecosistema en términos que
superan los standards administrativos establecidos. »(SILVA SANCHEZ, 2001, p.122).
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parciais alterações, pelo legislador, na Parte Especial do Código Penal ou pela
edição de leis penais especiais”, pelo “aumento dos marcos penais dos delitos
clássicos”, pela “ampla utilização da técnica dos delitos de perigo abstrato”, pela
“responsabilidade penal da pessoa jurídica”, pelas “profundas alterações na área do
processo pena1”, ou mesmo pelo agravamento das condições de execução penal.
Denota-se que a expansão da lei penal responde a situações originadas na sociedade
moderna, condizentes com a sua evolução tecnológica e econômica. Resta analisar a
dimensão do alcance dos avanços da sociedade de “risco” e sua repercussão na seara
penal (FARIAS, 2009).

Hoje, assistimos a uma mudança radical da tutela penal que foi dos clássicos delitos
de lesão a bens jurídicos individuais para o atual modelo de delito de perigo para proteção de
bens supra individuais, entre eles a proteção penal do meio ambiente.
Nas palavras de Pablo Alflen da Silva:
Assim, ante a crescente demanda de segurança das massas, o Estado deve responder
com a pacificação para não colocar em risco a própria lealdade dos seus cidadãos e,
com isso, o Estado surge como o Leviathan pré-moderno, que deve criar a ordem
mediante qualquer forma de violência. E do Direito se espera, em cada vez mais
âmbitos e com um alcance cada vez maior, garantias para a segurança coletiva, e,
por consequência, surge novamente a esperança na eficácia do Direito Penal
mediante um aumento da dose, de tal forma que se converte na chave-mestra da
reação frente às necessidades e aos medos imagináveis. Tal perspectiva conduz,
portanto, ao surgimento de um Direito Penal do Risco que, longe de aspirar a
conservar o seu caráter fragmentário, como ultima ratio, tem se convertido em sola
ratio, mais precisamente, em um Direito Penal expansivo que se caracteriza
fundamentalmente pelo seu significado tridimensional: a acolhida de novos
candidatos no âmbito dos bens jurídicos (tais como meio ambiente, saúde pública,
mercado de capital, processamento de dados, tributos); o adiantamento das barreiras
entre o comportamento punível e não-punível; e a redução das exigências para a
reprovação, o que se expressa na mudança de paradigma que vai da hostilidade para
o bem jurídico e da perigosidade para o mesmo. (ALFLEN, 2007, p.12-13).

Para Hassemer:

[...] o direito penal, considerando o seu papel no tocante à política ambiental, tem-se
revelado amplamente contraproducente [...] quanto mais direito penal do ambiente,
menos proteção ambiental; quanto mais ampliarmos e agravarmos o direito penal do
ambiente, tanto mais estaremos a dar maus passos, pois que, a persistir nessa senda,
só viremos a produzir efeitos contrários aos pretendidos: ou seja, acabaremos
contribuindo para uma inexorável diminuição da proteção efetiva do ambiente
(HASSEMER, 1998, p.28).

Dentre os fenômenos expansivos do direito penal moderno, podemos citar o direito
penal simbólico, que passamos a tratar a seguir.

3.4.1 O direito penal simbólico
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Os meios de comunicação além de causar um grande aumento na sensação de
insegurança vivido pela sociedade acabam sendo um importante meio de reafirmação do
poder estatal pela formação da opinião pública. Esse comportamento da mídia gera uma
grande pressão popular sobre os governantes, que, visando ao reconhecimento público com
fins eleitoreiros, acabam por tomar medidas que tragam um rápido efeito positivo sobre suas
governanças. Pressionados pelos eleitores, os governantes, em busca de apoio popular,
acabam tomando medidas extremamente populistas, entre elas podemos citar aumento do
efetivo policial, armamentos, construção de novos presídios, e, principalmente, a expansão do
direito penal.
Esse pensamento fica bem explicado nas palavras de Zygmunt Bauman:
A construção de novas prisões, a redação de novos estatutos que multiplicam as
infrações puníveis com prisão e o aumento das penas – todas essas medidas
aumentam a popularidade dos governos, dando-lhes a imagem de severos, capazes,
decididos e, acima de tudo, a de que “fazem algo” não apenas pela segurança
individual dos governados mas, por extensão, também pela garantia e certeza deles
(BAUMAN apud WERMUTH, 2011, p.54-55).

Assim, o direito penal assume um papel meramente simbólico, utilizado
principalmente em busca de resultados políticos e eleitorais, a partir da ilusão posta perante a
sociedade que o legislativo trabalha em função de resolver os problemas da sociedade, como
se a mera existência de uma norma resolvesse os problemas atuais, sem ao menos se
preocupar com sua aplicabilidade e efetividade. Em momento algum, a norma é analisada
tendo em vista sua eficiência e aplicabilidade. O que importa é a falsa imagem de solução
para os problemas que são transmitidos para a sociedade, encobrindo as deficiências estatais.
Segundo Hassemer, nem mesmo os fins das penas são buscados ou atingidos pela
norma penal ambiental:
[...] a ressocialização do infrator não é necessária. Por outro lado, a prevenção geral
positiva não funciona, devido às colossais cifras negras.
Sendo aplicadas penas de multa, quem acaba por pagar a multa nunca é o infrator,
mas e empresa. As penas privativas de liberdade são aplicadas à razão de uma para
mil casos possíveis. A prevenção geral positiva é ilusória. De fato, a generalidade
dos cidadãos já se apercebeu de que o direito penal do ambiente é totalmente
ineficaz [...] (HASSEMER, 1998, p-32-33).

O direito penal acaba sendo a medida mais rápida no atendimento dos anseios da
sociedade e mais barata, pois cuida do problema superficialmente sem se preocupar com
investimentos sociais e, como já foi dito, fazem o discurso político dar mais atenção ao índice
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de aprovação dos governos do que a efetividade da norma, sendo chamado por Callegari e
Motta de “populismo punitivo” (CALLEGARI E MOTTA 2007, p.17).
Assim, a grande expansão do direito penal faz surgir uma incidência maior de um
direito penal meramente simbólico, mas ineficiente para proteger bens jurídicos,
principalmente bens difusos, como o meio ambiente. Podemos dizer que o direito penal
simbólico é parte integrante da estrutura do sistema político-criminal, a partir do momento
que a norma criminal é editada com uma função de prevenção geral.
Só que o simbolismo penal que nos interessa nada tem a ver com a teoria dos fins das
penas, mas o simbolismo ineficiente e expansionista do “moderno” direito penal que assim se
resume:
Quando se usa em sentido crítico o conceito de Direito Penal simbólico, quer-se,
então, fazer referência a que determinados agente políticos tão só perseguem o
objetivo de dar a impressão tranquilizadora de um legislador atento e decidido, isto
é, que predomina uma função latente sobre a manifesta, ou dito em uma nova
formulação, que há uma discrepância entre os objetivos invocados pelo legislador –
e os agente políticos que conformam as maiorias deste – e a “agenda real” oculta sob
aquelas declarações expressas (MELIÁ, JAKOBS, 2012, p.79).

Bem típico das normas penais ambientais em que a então buscada preservação
ambiental esbarra em vontade política, enormemente influenciada pelos setores produtivos
dos estados detentores do poderio econômico, e que acabam por punir ações bagatelares,
longe de se resolverem os problemas ambientais do planeta, e nem mesmo de buscar o
simbolismo de uma prevenção geral da norma penal.
Assim, acaba-se punindo desnecessariamente pessoas mal educadas, desinformadas,
desaculturadas do modo de vista da preservação ambiental, por atitudes que, de certo modo,
trazem impactos mínimos ao meio ambiente, mas que estão longe, mas muito longe, de
estarem no cerne dos problemas relativos ao clima do planeta. Esses impactos poderiam
perfeitamente ser resolvidos sem a intervenção penal.
Nas palavras de Hassemer (1998, p.33), o direito penal, utilizado de forma simbólica,
se presta a “desobrigar os poderes públicos de perseguirem uma política de proteção do
ambiente efetiva”. O direito penal, para a proteção do meio ambiente em uma sociedade
altamente complexa como a que vivemos hoje, acaba por punir, na maioria dos casos, crimes
ambientais isolados cometidos por pessoas singulares (assim como no exemplo do crime de
pesca previsto no artigo 34 da lei 9605/98, que será discutido posteriormente) e que, apesar de
serem prejudiciais ao meio ambiente, acabam tendo um impacto mínimo frente aos
verdadeiros causadores dos problemas ambientais.
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A verdade é que, se olharmos os processos de crimes ambientais distribuídos nas
Comarcas de todo o país18, a grande maioria deles não passam de meros casos de falta de
educação, civilismo e desconhecimento dos problemas ambientais. O direito penal simbólico
acaba por constituir, segundo Meliá (2012, p.77), uma “linhagem do direito penal do
inimigo”, e, tendo em vista o simbolismo visto na norma penal ambiental, podemos dizer que
nos aproximamos de um direito penal ambiental do inimigo.

3.4.2 A expansão do direito penal e sua relação com a teoria do direito penal do inimigo

Tendo Gunther Jakobs como seu idealizador, a teoria do direito penal do inimigo
surge como uma possível solução para a nova criminalidade, surgida em meio a uma
sociedade altamente difusa e complexa. Ele trata o direito tradicional como sendo o direito
penal do cidadão, em que o sistema penal vai julgar os delitos cometidos incidentalmente por
pessoas que, por um deslize, acabam por infringir as regras sociais vigentes, sendo possível
sua reparação ou grandes possibilidades de não reincidências.

[...] o Estado pode proceder de dois modos com os delinquentes: pode vê-los como
pessoas que delinquem, pessoas que tenham cometido um erro, ou indivíduos que
devem ser impedidos de destruir o ordenamento jurídico, mediante coação [...]
(JAKOBS; MELIÁ, 2012, p.40).

Nesse caso, a pena seria utilizada como forma de reafirmação da norma infringida,
bem como utilizada para recuperar aquele cidadão como membro da sociedade. Já o inimigo,
diferentemente do cidadão, se afasta permanentemente do ordenamento jurídico, sendo visto
como perigo permanente, desmerecendo o tratamento dispensado pelo direito penal aos
cidadãos.
Assim, o inimigo seria combatido pelo direito penal, não sendo reconhecido como
pessoa de direitos, assim entendido por Meliá:
18

Nesse caso falo especificamente da Comarca de Lagoa Santa/MG, onde o decreto nº 98.881 de 25 de janeiro de
1990 criou a APA Carst Lagoa Santa, para a proteção de grande extensão de cerrado. Em pesquisas efetuadas em
processos distribuídos na Comarca, pude visualizar alguns casos de crimes ambientais que não passariam de
meros crimes de bagatela, e, quando encontramos crimes com grande amplitude destrutiva para o meio ambiente,
os culpados nunca eram encontrados ou simplesmente não existiam, como casos de queimadas em áreas de
preservação ambiental que foram iniciadas, supostamente, por descargas elétricas. Problemas como os de
despejo de esgoto em lagoas da região, falta de saneamento básico na cidade, já que a pouco mais de cinco anos,
70% da cidade não tinha rede de esgoto, são de conhecimento de toda e população, bem como do poder público
local, mas passam longe de ser solucionados.
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Denomina-se “Direito” o vínculo entre pessoas que são titulares de direitos e
deveres, ao passo que a relação com um inimigo não se determina pelo Direito, mas
pela coação. No entanto, todo Direito se encontra vinculado à autorização para
empregar coação, e a coação mais intensa é a do Direito penal.
[...] Em consequência disso, afirma Rosseau, qualquer “malfeitor” que ataque o
“direito social” deixa de ser “membro” do Estado, posto que se encontra em guerra
com este, como demonstra a pena pronunciada contra o malfeitor. A consequência
diz assim: “ao culpado se lhe faz morrer mais como inimigo que como cidadão”.[...]
[...] De modo similar, argumenta Fichte: “quem abandona o contrato cidadão em um
ponto em que no contrato se contava com sua prudência, seja de modo voluntário ou
por imprevisão, em sentido estrito perde todos os seus direito como cidadão e como
ser humano, e passa a um estado de ausência completa de direitos” [...] (JAKOBS,
MELIÁ, 2012, p.24-25).

Esse direito penal tem características especiais que nos levam à conclusão de que a
expansão do direito penal para proteger bens jurídicos que antes não eram de competência
penal, em nossa sociedade atual, é uma vertente disfarçada do direito penal do inimigo, tendo
em vista algumas características encontradas nos novos ordenamentos penais.
Nas palavras de André Luís Callegari e Nereu José Giacomolli em seu prólogo do
livro de Jakobs (2012, 15-16),“o direito penal do inimigo abriga dois fenômenos criminais: o
simbolismo do direito penal e o punitivismo expansionista, capaz de agregar, num mesmo
ninho, o conservadorismo e o liberalismo penal”.
Essas palavras trazem características muito presentes no Direito penal utilizado
atualmente, inclusive no direito penal do meio ambiente, que, com sua função extremamente
simbólica, tenta proteger o meio ambiente, expandindo as fronteiras da tutela penal. O direito
penal do meio ambiente possui características diversas daquelas encontradas e regidas pelos
princípios norteadores do direito penal tradicional.
Uma dessas características é o seu caráter preventivo, tendo em vista que alguns
danos ambientais são irreversíveis, proporcionando a antecipação da tutela penal,
diferentemente do tradicional direito penal, cuja ação acontece após a ocorrência do dano
(FIORILLO; CONTE, 2012).
Isso leva a norma penal ambiental a se utilizar em seu ordenamento da figura dos
crimes de perigo19, em especial os de perigo abstratos, diferentemente do tradicional que se

19

“Os crimes de perigo se diferenciam dos crimes de dano. Crimes de dano são os que se consumam com a
efetiva lesão dos bem jurídico. Exs.: homicídio, lesões corporais etc. Crimes de perigo são os que se consumam
tão só com a possibilidade de dano. [...] O perigo pode ser: 1. Perigo Presumido (ou abstrato) – quando é
considerado pela lei em face de determinado comportamento positivo ou negativo. É a lei que o presume juris et
de jure. Não precisa ser provado. Resulta da própria ação ou omissão. 2. Perigo concreto: é aquele não
presumido, isto é, que precisa ser investigado e comprovado” (JESUS, Damásio E. de. Direito Penal – Parte
Geral. 31. Ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p229 apud FIORRILO; CONTE, 2012, p.13).
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utiliza do crime de dano, além da utilização de crimes de mera conduta20, de uma vasta
utilização de normas penais em branco para a formação dos tipos penais ambientais. Outra
inovação da norma criminal do meio ambiente é a possibilidade de punição de pessoas
jurídicas como sujeitos ativos de crimes ambientais (FIORILLO; CONTE, 2012), já que os
maiores danos ambientais são provocados por grandes empresas.
Diante do demonstrado acima, podemos concluir que o ordenamento penal
ambiental, com o intuito de dar proteção a novos bens jurídicos surgidos com a modernidade,
abriu mão de princípios penais tradicionais formadores de um Estado de direito. O mesmo
raciocínio é utilizado por Jakobs (2012) na formação da sua teoria do direito penal do
inimigo, que tem características similares a utilizadas na formação do ordenamento penal
ambiental.
Dentre as várias características utilizadas para neutralizar o inimigo, o sistema penal
vai utilizar-se largamente da criação de bens jurídicos de natureza coletiva, intangíveis ou
abstratos:
O modelo de Direito Penal a ser implementado para a consecução deste objetivo –
inocuização do inimigo – é dotado de características especiais, dentre as quais
destaca-se, de acordo com Callegari e Motta (2007): a) incrementação da
criminalização a partir da proliferação de bens jurídicos de natureza coletiva,
intangíveis ou abstratos; b) criminalização de atos de mera conduta, que prescindem
da efetiva lesão aos bens jurídicos tutelados; c) antecipação da intervenção penal ao
estágio prévio à efetiva lesão do bem jurídico, generalizando-se a punição de atos
preparatórios, como, por exemplo, a associação criminosa; d) ampliação da
discricionariedade das autoridades policiais; e) aumento indiscriminado do limite de
tempo da pena de prisão; f) alterações nas regras de imputação e no sistema de
garantias penais e processuais, a partir da proliferação de tipos penais pouco
precisos e de leis penais em branco, bem como da introdução da idéia de efetividade
como princípio norteador do processo penal, ainda que à custa da flexibilização,
senão da supressão, das garantias dos acusados (WERMUTH, 2010, p.75).

Em verdade, levando-se em conta a evolução histórica do direito penal, podemos
afirmar que o direito penal se caracteriza como meio repressivo, não servindo como meio
preventivo de proteção a qualquer bem jurídico, muito menos o meio ambiente (LOBATO,
2011, p. 20).
Segundo Hassemer (1998, p.29), na Alemanha, o direito penal clássico funcionou de
forma satisfatória para assegurar bens jurídicos clássicos como vida, integridade física, saúde
e patrimônio, bem como os crimes de perigo comum, dando, como exemplo, a incriminação
20

“Trata-se de umas das classificações dos crimes quanto ao seu resultado. Nos crimes de mera conduta (ou de
simples atividade) a lei não exige qualquer resultado naturalístico, contentando-se com a ação ou omissão do
agente. Não sendo relevante o resultado material, há uma ofensa (de dano ou de perigo) presumida pela lei diante
da prática da conduta” (MIRABETE, Julio Fabbrini; FABRINNI, Renato N. Manual de Direito Penal – Parte
Geral. 25 ed. São Paulo: Atlas, 2009, v.1, p. 120 p229 apud FIORRILO; CONTE, 2012, p.14).
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de condutas como liberação de energia nuclear ou perigo de explosão nuclear. E, por fim, no
chamado direito penal de legislação extravagante, também conhecido como direito penal
secundário, constituídas basicamente por normas de cunho administrativo, guarnecidas por
sanções penais.
Toda essa eficiência, segundo ele, ficou prejudicada com normatização de um
Código Penal Ambiental, inserido no texto do Código Penal alemão. Essa concentração de
normas ambientais penais no corpo do Código Penal teria como principal intenção fazer com
que as normas ambientais ficassem mais acessíveis aos cidadãos, além de dar um cogência
maior aos preceitos penais ambientais.
O domínio do direito penal ambiental esconde sérios problemas, chamados por
Hassemer (1998, p.30) de cifras negras. Segundo ele, elas ultrapassam a 95% do total, além
de ser altamente seletiva a partir do momento que somente os pequenos poluidores são
punidos. As dificuldades inerentes à estrutura do processo penal, como os casos de crimes
ambientais, são complicadas demais para o direito penal, sendo tendencioso o fim do processo
na fase de inquérito da competência do ministério público.
Hassemer (1998) critica a utilização de acordos feitos nos processos relativos a
crimes ambientais, pois, além de todos os problemas anteriormente informados, o réu ainda
tem direito a fazer acordos que tiram qualquer efetividade de aplicação de pena.
Tudo visto e somado, quase nenhuma são as penas efetivamente aplicadas, quando
finalmente se chega a elas. E as penas aplicadas são irrisórias. Eu tentaria explicar
este fenômeno do caráter irrisório das penas concretamente aplicadas com base na
minha intuição de que os juízes talvez hesitem na aplicação de penas severas, porque
pensam e saber que pouquíssimos são aqueles que lhes são trazidos para serem
julgados. E pensam e sabem que esses poucos, a quem eles têm a possibilidade de
aplicar uma pena qualquer, são também os menos indicados para personificarem a
realidade dos atentados contra o ambiente (HASSEMER, 1998, p.30).

Concordamos com o pensamento de Hassemer (1998, p.30) quando afirma que “o
direito penal não é instrumento adequado para lidar com esse tipo de problemas”.

[...] se quisermos que o direito ambiental seja verdadeiramente eficiente, então
devemos cuidar de lhe emprestar o maior número de condições de intervenção vivas
e dinâmicas. Do direito penal, por sua vez, espera-se que permaneça, rigorosamente,
como direito penal do fato, com conceitos claros e sólidos perfil garantístico.
(HASSEMER, 1998, p.31).

Hoje, para alguns autores, a norma penal em branco é vista como uma limitação ao
princípio da legalidade, a partir do momento em que a norma penal dependeria de
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complementação de outras normas para sua exequibilidade. Mas pode ser vista também como
uma grande afronta ao principio da legalidade e ao Estado de Direito, ferindo o princípio da
taxatividade, bem como o da exclusividade da lei penal, a partir do momento que a norma
penal pode ser regulamentada, complementada, por outro poder que não o legislativo
(LOPES, 1994).
O

princípio

da

taxatividade,

também

conhecido

como

princípio

da

determiniabilidade, tem como pressuposto a exigência de que a lei seja clara e precisa,
evitando, dessa forma, arbitrariedade por parte dos aplicadores da lei, evitando a possibilidade
de criação de leis com textos vagos, não havendo, assim, segundo parte da doutrina, lugar
para leis penais em branco no sistema penal (LOPES, 1994).
O princípio da legalidade penal, ao ser aplicado nos delitos ambientais, sofre alguns
percalços no que concerne à grande utilização por parte do penal ambiental, das normas
penais em branco e da acessoriedade administrativa (LOBATO, 2011).
A norma penal em branco utilizada de maneira pura e simples para preenchimento da
norma penal é bem aceito pela doutrina e jurisprudência, tanto nacional como internacional,
não se tornando obstáculo a sua aceitação nos crimes ambientais. O grande problema
encontrado na utilização da técnica da norma penal em brando nos delitos ambientais está na
sua utilização em conjunto com a acessoriedade administrativa em um mesmo tipo penal.
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4 ESCORÇO HISTÓRICO DA EVOLUÇÃO DO DIREITO PENAL
4.1 Reflexões históricas acerca do direito penal
Estudar a história do direito penal é de grande importância para o entendimento,
aplicação e atuação das leis penais hoje. Nas palavras de Eugênio Raúl Zaffaroni, citado por
Nilo Batista:

A história abarca fatos humanos passados só quando direta ou indiretamente
condicionam o presente; por isso, o saber histórico não coleciona curiosidades do
passado, mas sim o conhecimento que permite orientar-se no presente. Sua
ignorância é amnésia social (BATISTA, 2000, p.11).

Em cada momento histórico, os assuntos mais importantes em cada época ficam
entregues ao bel prazer daqueles que se utilizam do poder para editar leis em benefício
próprio, que, esquecendo-se ou ignorando propositalmente os malefícios que a lei, editada em
prol de interesses escusos, não se importa com o resto dos cidadãos que serão prejudicados
em favor de uma minoria detentora do poder.
Assim, o surgimento das leis, em sua grande maioria, acontece a partir da vontade de
uma minoria, ou então, fruto do acaso ou de um momento, e quase nunca surge com a
intenção de se buscar a “todo o bem-estar possível para a maioria” (BECCARIA, 2000, p. 1516).
O que geralmente se vê no mundo das leis é o aparecimento de situações
insuportáveis ao extremo, para depois vir a edição de leis apressadas, com a intenção de dar
uma resposta à sociedade, que, depois de editada, traz de volta a paz social, mas de forma bem
lenta.
A sociedade surge a partir do momento em que o homem livre e solitário em busca
de segurança e tranquilidade abre mão de parte dessa liberdade e, por meio das leis, se unem
dando início à sociedade. A soma dessa pequena parcela de liberdade disponibilizada por cada
um, ao serem somadas, formaram a soberania de uma nação, sendo o soberano responsável
por cuidar do bem-estar de cada um.
Todavia, proteger a soberania daquela sociedade, formada em prol do bem comum,
do ataque de outras não era suficiente. Era necessário proteger, dentro de uma mesma
sociedade, o homem do próprio homem. Desde o primórdio da vida em sociedade, e, é assim
até os nossos dias, foi preciso proteger os mais “fracos” da usurpação dos mais “fortes”, que,
desrespeitando o pacto de abrir mão da liberdade, tentam, além de recuperar aquela parcela de
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liberdade doada em prol de todos, usurpar a do próximo.
Assim, surge o direito de punir do Estado. Esse direito, conforme vimos, foi baseado
na infringência à parcela de liberdade que cada um depositou nas mãos do soberano, diga-se
sociedade, a fim de se buscar tranquilidade na vida em sociedade. Sendo mínima essa parcela
de liberdade doada por cada um, o direito de punir do Estado deve se ater ao extremamente
necessário para protegê-la e nada mais. Qualquer punição que ultrapasse essa proteção se
transforma em abuso por parte do Estado, que acaba por invadir parte da liberdade não
pactuada com todos.
Os crimes e suas penas somente poderão ser estabelecidos em virtude de lei advinda
do poder legislativo, pois é ele quem representa a sociedade unida pelo contrato social. A
partir do momento em que uma pena se torna incapaz de impedir um delito, ela seria contrária
à própria natureza do contrato social.
Historicamente o direito penal é caracterizado por ausência de garantias dos
acusados, idade média, e tendo o seu processo uma característica totalmente inquisitória. Já
no Estado moderno e absolutista, o Estado tinha o monopólio do ius puniendi, que justificava
a pena como castigo divino.
Com o Estado liberal, o direito penal começa a prescrever garantias aos acusados,
sofrendo assim um abrandamento de seus preceitos, além de impor limites ao poder punitivo
do Estado. Já com as constituições mexicana (1917) e de Weimar (1919), o garantismo penal
foi reforçado com extenso rol de direitos.

4.2 Aspectos Históricos do Direito penal ambiental

Em se tratando de tutela penal do meio ambiente no Brasil, estamos falando de um
tema novo, juridicamente falando e em constante evolução normativa. Nosso Código Penal
Ambiental data de fevereiro de 1998, sendo o assunto relativo a ilícitos penais ambientais,
anteriormente tratados por várias leis penais ambientais esparsas.
A preocupação com o meio ambiente no Brasil começa no período da colonização,
mas não com o intuito de preservação do Ecossistema, noção inexistente naquela época, mas
sim com a finalidade de se proteger as riquezas naturais como valor em si mesmo,
principalmente em virtude da exploração indiscriminada e contrabando de madeiras e
minerais para a Europa, principalmente aquelas feitas pelos invasores holandeses, franceses e
espanhóis (SIRVINSKAS, 1998).
52

Na época da colonização brasileira, existia uma gama de leis protegendo as florestas
e suas riquezas, que, em grande parte, eram contrabandeadas para a Europa por invasores
holandeses, franceses, espanhóis, além daquelas riquezas retiradas pelos colonizadores
portugueses. Entre as riquezas contrabandeadas do Brasil colônia estava o pau-brasil, cuja
proteção teve atenção especial na vigência das Ordenações Filipinas de 1605, tornando-se,
segundo Ivete Senise Ferreira (1995), a primeira lei de proteção da floresta brasileira.
Assim, as Ordenações do Reino, como ficaram conhecidas as primeiras leis que
vigoraram no Brasil colônia, foram encabeçadas pelas Ordenações Afonsinas de 1446, que
receberam esse nome em homenagem ao Rei Afonso V, seguidas das Ordenações Manuelinas
(1521) e, pelas ordenações Filipinas de 1603, que tinha em seu Livro V a parte penal, que
vigorou até a entrada em vigor do Código criminal do Brasil em 1830. (SILVA, 2009).
Dentre as várias ações incriminadas na época do Brasil colônia, temos: a morte de
abelhas e gado com dolo; imposição de restrições à caça e a pesca; poluição das águas,
queimadas etc. (FERREIRA, 1995). Mesmo tendo como consequência a proteção do meio
ambiente, a verdadeira intenção legislativa daquela época era proteger as florestas como
riqueza em si, sem se preocupar com os impactos sofridos pelo meio ambiente.
O mundo daquela época não enfrentava problemas de aquecimento global, escassez
de água potável, depleção da camada de ozônio, enfim, preocupava-se com problemas
relacionados ao abastecimento de alimentos, o que justifica tipificação de crime o corte árvore
frutífera, além de crime de caça e pesca. Buscava-se, conforme já dito, conter o contrabando
de riquezas abundantes no Brasil colônia como madeira, ouro e prata, tipificando sua extração
indiscriminada como crime.
No entanto, toda essa legislação não foi capaz de evitar a devastação ocorrida no
período colonial. Entre os fatores que dificultavam a aplicação das leis naquela época estão a
grande extensão territorial brasileira, que dificultavam sua fiscalização, bem como o
conhecimento das proibições por todos os habitantes da colônia (FERREIRA, 1995).
A vinda da família real para o Brasil em 1808 fortaleceu a proteção das riquezas
florestais brasileiras por meio de várias providências tomadas pelo Governo, entre eles a
promessa de alforria para aqueles escravos que denunciassem o contrabando de pau-brasil
(SIRVINSKAS, 1998).
Após a independência do Brasil, tivemos a Constituição de 1824 e o código criminal
de 1830, que continham dispositivos de proteção contra o corte ilegal de árvores e previam
uma maior proteção ao patrimônio cultural (FERREIRA, 1995). Em 1850, os danos causados
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pelas queimadas e pela derrubada de matas, passaram a ser punidos administrativa e
penalmente pela Lei 601, também conhecida como Lei das Terras.
No período republicano, tivemos o código civil de 1917 como grande arma na
proteção ambiental, e posteriormente a edição de várias legislações, como o código de águas,
o código florestal, dentre outras legislações protetivas do meio ambiente.
Como podemos perceber, desde o período colonial, o direito penal foi utilizado para
proteger o meio ambiente, mas uma proteção mais voltada para o capital, ou seja, a proteção
se dá não pelo valor ambiental em si ou proteção das futuras gerações, mas pelo potencial
econômico que as florestas, a fauna e os minerais representavam para a economia daquela
época.
Assim, a proteção ambiental que se busca hoje não consegue desvencilhar do seu
propósito econômico, mesmo que hoje os conceitos de preservação ambiental estejam bem
mais evidentes do que na época da colonização.

4.2.1 Histórico da legislação brasileira
A legislação penal no período colonial aparecia de forma esparsa e assistemática,
com grande dificuldade de aplicação prática de seus preceitos (MILARÉ, 2000).
Mesmo após a promulgação do primeiro Código Penal brasileiro, em 1830, apenas
dois artigos tinham como escopo a proteção do meio ambiente, artigos esses que protegiam o
corte ilegal de árvores e danos ao patrimônio cultural. O mesmo ocorreu com o Código Penal
de 1940 e com a lei de contravenções penais de 1941, que não deram à matéria ambiental a
importância necessária (MILARÉ, 2000).
Depois de 1941, várias foram as legislações de cunho ambiental, com sanções penais,
entre elas o código florestal de 65, lei de política nacional de meio ambiente de 81, a lei de
ação civil pública de 85, entre outras, que, apesar de cunho protecionista do meio ambiente,
também tinham brechas que atendiam aos intuitos exploradores do ser humano (MILARÉ,
2000).
Assim, antes da lei de crimes ambientais, o meio ambiente era “protegido” pelo
Código Penal brasileiro, por exemplo, o artigo 250, §1º.II, h, que previa a punição por
incêndio em mata ou floresta. Pela lei de contravenções penais que, em um de seu artigo 38,
previa a poluição do ar, e no artigo 42 a poluição sonora. Além de várias legislações esparsas
como os artigos 26 a 36 da lei 4.771 de 1965, alterada pela lei 7803 de 89, conhecida como
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código florestal.
Nesse diapasão, as leis criminais de proteção do meio ambiente consubstanciavam-se
em uma “legislação de tipo mosaico, constituíam-se em verdadeira catástrofe”. (PRADO,
1998, p. 15-16).
Prado completa seu raciocínio afirmando:

As Leis Penais Ambientais, mormente no Brasil, são, em sua maioria,
excessivamente prolixas, casuísticas, tecnicamente imperfeitas, quase sempre
inspiradas por especialistas do setor afetado, leigos em Direito, ou quando muito de
formação jurídica não específica, o que as torna de difícil aplicação, tortuosas e
complexas, em total descompasso com os vetores técnico-científico que regem o
Direito Penal moderno (PRADO, 1997, p.40).

Dessa forma, tentando melhorar a eficiência penal na proteção do meio ambiente, em
1998, surge a Lei 9605, mais conhecida como lei de crimes ambientais, que tentou de maneira
sistemática dar um tratamento mais orgânico às legislações anteriores, especificamente
aquelas que se utilizavam de sanções como forma de punir os autores de danos ao meio
ambiente, mas sem conseguir ter uma abrangência plena, a partir do momento em que vários
outros diplomas, inclusive do Código Penal21, mantiveram preceitos de cunho ambiental,
reduzindo assim sua abrangência (MILARÉ, 2000). Mesmo assim, podemos afirmar que as
mudanças ocorridas com a então “nova lei de crimes ambientais brasileira” não foram tão
revolucionárias e eficientes.

21

Art. 250 - Causar incêndio, expondo perigo à vida, à integridade física ou ao patrimônio de outrem:
Pena - reclusão, de três a seis anos, e multa.
Aumento de pena
§ 1º - As penas aumentam-se de um terço:
II - se o incêndio é:
h) em lavoura, pastagem, mata ou floresta.
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5 CARACTERÍSTICAS DO DIREITO PENAL AMBIENTAL
5.1 Direito penal na proteção do meio ambiente
A preservação do meio ambiente, mantendo-se o equilíbrio ecológico para as
presentes e para as futuras gerações, tornou-se questão vital não só para a raça humana, que
atua como vítima, mas também como vilã, como para todas as espécies que habitam o planeta
terra.
Com essa grande ameaça ao futuro das espécies, o direito é chamado a atuar em
todas as suas esferas, cível, administrativa e penal, numa tentativa desesperada de frear a
degradação ambiental, da qual o homem é seu principal ator.
Dessa forma, a proteção do meio ambiente assume papel de destaque com o advento
da constituição de 1988:
O destinatário do direito ambiental é a pessoa humana. Assim, o meio ambiente está
relacionado ao princípio da dignidade da pessoa humana, pilar do Estado
Democrático de Direito. Na medida em que se relaciona à dignidade, também se
vincula a seu conteúdo (isto é, à educação, ao lazer, ao trabalho, à saúde etc.). Em
outras palavras, o piso vital mínimo, indicado no art.6º da CF, também integra a
tutela do meio ambiente (inclusive a exercida pelo direito criminal ambiental).
(FIORILLO; CONTE; 2012, p.17).

Assim, a constituição de 1988 elegeu o direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado como um direito fundamental, o que para a maioria dos autores já justificaria a
tutela penal do meio ambiente. Mas, de forma expressa, abre caminho para a intervenção
penal quando preceitua que “as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente
sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais” (BRASIL, 1988),
configurando o presente texto como um mandato expresso de criminalização, impulsionador
da edição da Lei 9605/98, nossa lei de crimes ambientais, que “dispõe sobre as sanções penais
e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras
providências” (BRASIL, 1998).
Só que, a sociedade pós-moderna, altamente globalizada e tecnológica, apresenta
“fenômenos sociais e jurídicos que não poderiam ser adequadamente resolvidos dentro da
legislação vigente, fundamentada na proteção individual.” (SMANIO, 2000 p.22).
Nesse diapasão, o direito penal ambiental possui características diferenciadas
daquelas pertencentes ao direito penal clássico, na tentativa de buscar uma eficiente proteção
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dos bens jurídicos ambientais, caracterizados por uma natureza supra-individual, 22 com
interesses difusos23. Dentre essas características do direito penal ambiental, podemos destacar
o seu caráter preventivo ao dano, explicado pelo fato de que alguns danos ambientais são
irreparáveis, ao contrário do direito penal clássico, em que se vê um caráter repressivo,
surgidos posteriormente ao fato danoso, dentre outros, como a criação de crimes de perigo
abstrato, crimes de mera conduta e a grande utilização das normas penais em branco.
Nas palavras de Celso Antônio Pacheco Fiorillo e Christiany Pegorari Conte:
Quando tratamos da análise da tutela penal do bem ambiental se faz necessária a
verificação de alguns conceitos, como o de bem jurídico, o de delito e o de
lesividade, pois serão eles, associados aos princípios da subsidiariedade e da
fragmentariedade, que darão legitimidade à intervenção penal nessa nova era de
pretensões jurídicas da qual faz parte o direito ao meio ambiente (FIORILLO;
CONTE; 2012, p.18).

Dessa forma, passamos a analisar alguns desses conceitos penais, a fim obtermos
uma melhor compreensão acerca da proteção penal do meio ambiente.

5.2 Noções de bem jurídico penal
Conceituar o bem jurídico não é tarefa fácil, e toda tentativa de se conceituar
literalmente o bem jurídico penalmente protegido corre-se o risco de cair em redundância,
transformando-se em um “pleonasmo jurídico”, tornando-se uma falácia. Para Eugenio Raúl
Zaffaroni (2011, p.403) “os bens jurídicos são os direitos que temos a dispor de certos objetos,
não podendo haver condutas que interfiram em nossa livre disposição desses objetos”, hora
bens jurídicos, surgindo assim a norma penal para proteger o nosso direito de dispor desses
objetos.
22

O caráter supra-individual da tutela penal é a criminalização das condutas que afetam conceitos
indeterminados, como a ordem econômica, visando à proteção da coletividade. O bem jurídico deixa de ser
individual determinado, por exemplo, o patrimônio ou a integridade física e passa a ser amplo (por exemplo,
livre iniciativa, bom funcionamento do sistema financeiro nacional). Por si só não deixa de proteger um interesse
individual, porém, não é a lesão a este que produz a tipicidade penal. Logo, as condutas praticadas nesse tipo de
crime são difícies de serem identificadas e dessa maneira a percepção social é diferenciada, ou seja, a
criminalidade econômica não é associada à delinquência como fenômeno marginal. Com isso, os agentes desses
delitos, na grande maioria das vezes, não são enxergados como verdadeiros criminosos por eles mesmos, por
outros
criminosos
e
pelo
público
em
geral.
(disponível
em:<http://academico.direitorio.fgv.br/wiki/Bem_jur%C3%ADdico_supra-individual> acesso em:22 mai. 2013)
23
Podemos, assim, conceituar os interesses difusos como aqueles interesses metaindividuais, essencialmente
indivisíveis, em que há uma comunhão de que participam todos os interessados, que se prendem a dados de fato,
mutáveis, acidentais, de forma que a satisfação de um deles importa na satisfação de todos e a lesão do interesse
importa na lesão a todos os interessados indistintamente (SMANIO, 2000, p.25).
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Exemplificando essa “disposição”, Zaffaroni (2011) cita o bem jurídico “honra”, o
que para ele não está totalmente incorreta, pois a honra não é um bem jurídico propriamente
dito, mas sim, o direito de dispor dessa honra que se consubstanciaria no bem jurídico e o
cerceamento dessa disponibilidade é que se transforma em proibição pela norma penal.
Mas, a noção de bem jurídico tutelado pelo direito penal é, para muitos penalistas,
um conceito inacabado e impreciso, que de certa forma não consegue demarcar com
segurança a atuação do Estado na incriminação de condutas. Para Luís Régis Prado (1997) o
problema do bem jurídico penal seria a ausência de contornos conceituais precisos e
principalmente a ausência de critérios para a seleção desses bens, em função de sua
importância para a sociedade, ausência de contorno que não afasta sua importância:
A dificuldade de encontrar critérios objetivos e universalmente válidos para
caracterizar valores como bens jurídicos, ou seja, como elementos indispensáveis
para a garantia da dignidade humana, não afasta a importância do conceito, que
continua sendo um destacado instrumento crítico limitador da expansão do direito
penal sobre condutas que não merecem tal proteção, como, por exemplo, aquelas
que afetam apenas preceitos morais (BOTTINI, 2010, p.179-180).

Dessa forma, em uma sociedade complexa como a nossa, vários são os bens jurídicos
importantes para a vida em comum, e nem por isso todos são passíveis de serem tutelados
pelo sistema penal. Assim, “a ciência do Direito penal deve se empenhar na busca de diretivas
(realistas e eficazes), sobretudo diante de uma experiência legislativa pouco favorável, para
uma racional concretização e individualização dos interesses merecedores de proteção”.
(PRADO, 1997, p.20).
Segundo Zaffaroni (2011, p.406), o bem jurídico possui duas funções fundamentais
imprescindíveis, sendo uma de caráter meramente garantidor, baseada no princípio
republicano. E possui também uma função “teleológico-sistemática”, a partir do momento em
que limita o tipo penal, além de dar um sentido à proibição por ele imposta. Ambas as funções
representam uma limitação aos poderes do Estado, protegendo e fortalecendo o Estado
democrático de direito.
Régis Prado (1997) completa o pensamento de Zaffaroni incluindo mais duas
funções do bem jurídico. Para ele, existe uma função individualizadora do bem jurídico em
relação à medida da pena, que levará em conta no momento de sua fixação o grau de
lesividade que a ação gerou ao bem jurídico. Cita também que o bem jurídico possui uma
função sistemática, sendo responsável pela divisão da parte especial do Código Penal em
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grupos, como o nosso Código Penal, que divide sua parte especial em crimes contra a pessoa
(art.121 até 137 do CP), crimes contra a honra (art. 138 até 145 CP). Enfim, a noção de bem
jurídico é utilizada como critério para essa divisão sistemática da parte especial do Código
Penal.
É certo que o bem jurídico tem fundamental importância na estrutura do tipo penal
de forma que “sem o bem jurídico, não há “para quê?” e, portanto, não há possibilidade
alguma de interpretação teleológica da lei penal. Sem o bem jurídico, caímos num formalismo
legal, numa pura “jurisprudência de conceitos” (ZAFFARONI; PIERANGELI, 2011).
Assim, para o direito penal, bem jurídico:

[...] vem a ser um ente (dado ou valor social) material ou imaterial haurido do
contexto social, de titularidade individual ou metaindividual reputado como
essencial para a coexistência e o desenvolvimento do homem em sociedade e, por
isso, jurídico-penalmente protegido. E, segundo a concepção aqui acolhida, deve
estar sempre em compasso com o quadro axiológico (Wertbild) vazado na
Constituição e com o princípio do Estado Democrático e Social de Direito. Assim, a
ordem de valores constitucionalmente relevantes e inerentes a essa especial
modalidade de Estado constitui paradigma do legislador penal infraconstitucional. A
ideia de bem jurídico fundamenta a ilicitude material, ao mesmo tempo em que
legitima a intervenção penal legalizada (PRADO, 2009, p.44).

Nas palavras de Celso Fiorillo e Christiany Pegony Conte:
Há evidente diferença – fundamento do princípio da fragmentariedade – entre tutelar
um bem da vida e incluí-lo no seleto rol dos bens jurídico-penais. Para ser legítima a
tutela penal, é necessário que o bem seja “digno” dessa proteção, e que a lesão ou
ameaça efetivamente mereça uma sanção penal. A imprescindibilidade da tutela
penal dever ser observada tendo em vista a proporcionalidade entre a relevância do
bem jurídico protegido e as consequências sociais estigmatizadoras, inexistentes nos
outros ramos do direito (FIORILLO; CONTE, 2012, p.19).

Para Pierpaolo Cruz Bottini:

[...] o conceito de bem jurídico está atrelado ao conceito de dignidade humana, ou
seja, bem jurídico será todo elemento indispensável ao livre desenvolvimento do
indivíduo dentro de um sistema social orientado para a autodeterminação, para
garantia da pluralidade e da liberdade democrática (BOTTINI, 2010, p.177-178).

5.2.1 Evolução histórica do conceito de bem jurídico penal
A noção de bem jurídico surgiu com o iluminismo e, com ele, o chamado “direito
penal moderno”, em que o Estado passou a sofrer limitações no seu ímpeto punitivo e
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criminalizador . Antes do direito penal moderno, a pena era vista como uma imposição natural
feita por normas, não cabendo análise de sua racionalidade e proporcionalidade (PELARIN,
2002).
Teóricos, como Hirsch, Stratenwerth e Jakobs, não acreditam que o conceito de bem
jurídico seja fator limitador para o poder legislativo em matéria penal, tendo em vista a falta
de objetividade em suas definições, assim não sendo meio idôneo para tanto, bem como a
verdadeira função do direito penal não seria a proteção de bens jurídicos determinados, mas
sim a confirmação da vigência da norma. Já para Hassemer e Schuneman a noção de bem
jurídico é meio hábil para restringir o poder punitivo estatal, sendo sua negação um retrocesso
para as liberdades sociais conquistadas ao longo da história (ROXIN, 2013).
Entre as várias vertentes apresentadas por Roberto Lyra Filho (2004) que justificam o
direito natural (cosmológico, teológico)

24

na criação das normas penais antes do advento do

iluminismo, a principal característica contrastada com o direito penal moderno é a ausência de
uma visão de justiça na aplicação da pena, ou seja, a pena tinha um caráter meramente
retributivo, e o poder do Estado era ilimitado tanto na execução da pena, quanto na
incriminação de condutas. O estado natural das coisas e a vontade divina eram utilizados para
justificar as punições irrestritas e irracionais, sem provocar descontentamento e revolta por
parte dos jurisdicionados.
Com o iluminismo, as normas passam a ser vistas em função da razão humana e não
mais a natureza ou a vontade divina, deixando de ser uma retribuição do Estado ao infrator
pelo mal provocado. Surgem nesse contexto os princípios norteadores do direito penal, bem
como sua visão garantista, corroborando na contenção do poder punitivo ilimitado do Estado.
(PELARIN, 2002).
Nesse contexto, surgem as primeiras bases do conceito de bem jurídico penal:
O iluminismo detonou o processo de construção da noção do bem jurídico-penal,
com [...] importantes limites formais e até mesmo materiais ao ius puniendi, como a
potencialização do clássico princípio da legalidade e seus corolários e a necessidade,
para a existência do crime, da lesão a um direito subjetivo e a danosidade social, a
tentar afastar a punição das “condutas moralmente reprováveis ou contrárias à
religião, mas que não causassem um dano diretamente a uma pessoa em concreto ou
à própria república (PELARIN, 2002, p.38-39).

24

O direito natural cosmológico, como o próprio nome diz, advém do cosmos, do universo, e, dessa forma, a
norma tem que se adequar à natureza das coisas, sendo o direito imutável assim como a natureza. As penas cruéis
são frequentes e seus efeitos não são discutidos, tendo em vista que o homem é apenas uma peça a mais dentro
de uma enorme estrutura.
Já o direito natural teleológico tinha sua fundamentação baseada na vontade divina, que não poderia ser
contestada entre os humanos, dando legitimidade às formas de punição.
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Assim, nas palavras Evandro Pelarin:

[...] da base legalista-garantista, o movimento das luzes cunhou os hoje conhecidos
princípios de direito penal constitucional, qualificados como reitores limitativos da
intervenção estatal no campo da liberdade e da integridade física individual
(PELARIN, 2002, p.43).

Grande parte dessas garantias vem sofrendo um processo de descaracterização e
desqualificação perante a sociedade pós-moderna, pela desenfreada expansão que o direito
penal vem sofrendo, na tentativa (des)esperada de solução para os problemas criados pela
sociedade capitalista pós-moderna, entre elas a proteção do meio ambiente pela tutela penal.
Mas foi com o advento do positivismo jurídico que o conceito de bem jurídico penal
ganhou uma maior relevância jurídica, tendo o seu conceito cunhado pela primeira vez pelo
penalista Johann Michael Franz Birnbaum em 1834, que definia como sendo “bem material,
pertencente a um particular ou à coletividade, pela sua natureza suscetível de violação, e ao
qual o Estado atribui tutela” (CUNHA, M. apud PELARIN, 2002, p.54-55).
O direito penal tem como função primordial proteger os bens jurídicos mais
importantes para a vida em sociedade. Essa proteção, para Greco (2002, p.4), é dada a bens
que são “extremamente valiosos não do ponto de vista econômico, mas sim político, e que
eles não podem ser suficientemente protegidos pelos demais ramos do Direito”.
O sentido político dado ao bem jurídico por esse autor se dá pela constante evolução
da sociedade, que acarreta descriminalização de condutas penalmente previstas na norma
penal, bem como a criminalização de novas condutas. Esse mesmo motivo político, conforme
veremos, também é responsável pela grande expansão do direito penal e que, às vezes, sofre
mutações para proteger interesses que vão além da importância do bem jurídico a que se quer
proteger.
Nessa seleção de bens jurídicos passíveis de tutela penal, fatores como situação
econômica e social de uma localidade, clamor popular, interesses estatais e econômicos, entre
outros interferem nessa definição de quais os bens passíveis ou não de tutela penal, o que
pode gerar riscos ao Estado de Direito, bem como ineficiência da tutela penal, a partir do
momento em que sua utilização se dá apenas no campo simbólico, o que será discutido no
decorrer da presente obra.
É nesse contexto que entra a importância da previsão constitucional dos bens
jurídicos passíveis de tutela penal, o que, para Greco (2002), a Constituição tem um duplo
papel:
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Se de um lado orienta o legislador, elegendo valores considerados indispensáveis à
manutenção da sociedade, por outro, segundo uma concepção garantista do Direito
Penal, impede que esse mesmo legislador, com uma suposta finalidade protetiva de
bens, proíba ou imponha determinados comportamentos, violando direitos
fundamentais atribuídos a toda pessoa humana, também consagrados pela
Constituição (GRECO, 2002, p.5).

Essa eleição de valores indispensáveis à sociedade é também conhecida como
“mandado de criminalização”, que pode aparecer de forma expressa ou tácita na Constituição.
No caso da tutela penal do meio ambiente, o mandado de criminalização vem expresso no § 3º
do artigo 225:
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 (BRASIL, 1998).

Esse artigo da Constituição criou o bem jurídico penalmente protegido “meio
ambiente”, justificando a edição da Lei 9605/98, também conhecida como a Lei de crimes
ambientais. Muito se discute acerca da necessidade e obrigatoriedade de edição de lei penal
infraconstitucional em função de um mandado constitucional expresso de criminalização,
havendo controvérsias acerca da obrigatoriedade de se criar uma lei penal a partir de um
mandato expresso de criminalização, como aconteceu no Brasil, conforme preceitua José
Cerezo Mir, em seu prefácio para o livro de Luiz Régis Prado:

O reconhecimento constitucional de um bem jurídico não implica, todavia, que deva
ser ele objeto de defesa pelo Direito penal. Este último é considerado pela moderna
ciência do Direito penal como sendo de caráter subsidiário e fragmentário. As
sanções penais só devem ser utilizadas quando seja insuficientes as de outros setores
do ordenamento jurídico (PRADO, 1997, p.9).

Em contrapartida, Ana Paula Fernandes Nogueira da Cruz (2008) conclui que “as
condutas que ofendam o meio ambiente, bem jurídico de indiscutível dignidade penal, e que
causem elevada danosidade social, porque atentam contra o próprio direito à vida, devem ser,
por imposição constitucional, criminalizadas”, defendendo inclusive que tal omissão
legislativa é passível de ação direta de inconstitucionalidade por omissão nos termos
disciplinados no artigo 102, I, a, c/c artigo 103, §2º da Constituição Federal.
Desse modo, entendemos que, mesmo a Constituição sendo uma união de interesses
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de toda a sociedade ditada pelos seus representantes legítimos, prevendo expressamente a
criação de bens jurídicos por mandados expressos de criminalização, não nos leva a obrigação
de criação de lei penal para proteção daqueles bens.
Assim, concordando com o pensamento de Bottini (2010), a existência ou não de um
bem jurídico penal, com o fim de legitimar a repressão estatal, não representa nenhum limite
“concreto ao direito penal”, pois a falta de critérios objetivos para a definição desses bens
jurídicos acabam legitimando bens jurídicos penalmente protegidos em função do momento
social e político da sociedade à época de tal eleição de bens penalmente protegidos.
A edição de leis penais pelo legislador ordinário deve seguir o mandado expresso
constitucional de criminalização, que cria o bem jurídico tutelado penalmente, mas também
tem o dever de respeitar os princípios constitucionais que regem essa tutela como legalidade,
intervenção mínima, fragmentariedade etc., enfim, aqueles princípios clássicos do direito
penal que foram criados para afastar o abuso estatal na utilização do sistema penal.
Esses princípios contidos na Constituição têm a função de limitar o poder legislativo
ordinário, ou seja, mesmo que a Constituição crie um bem jurídico passível de tutela penal,
essa tutela também tem que respeitar os seus próprios princípios norteadores. Em suma, a
criação deve ser precedida de mandado constitucional de criminalização, mas a existência
desse mandado, a nosso ver, não obriga a criação da norma penal protetora do bem jurídico
constitucionalmente eleito.
[...] a constituição é um documento político e seus dispositivos apontam, em geral,
apenas diretrizes e programas genéricos, ou orientações principiológicas vagas. Nem
todos os valores indicados em seu texto podem ser objeto de proteção penal, do
contrário não haveria limites para o exercício do ius puniendi. [...] o documentos
constitucional deve ser compreendido como um marcos legal. [...] sua função de
indicar bens jurídicos passíveis de proteção é restrita, e será necessário outro critério
para identificar os interesses merecedores de tutela penal. [...] assim, apenas
elementos fundamentais para a concretização da liberdade de desenvolvimento do
cidadão podem compor o rol de bens jurídicos passíveis de proteção penal
(BOTTINI, 2010, p.181).

Assim, elementos como vida, saúde, liberdade são indispensáveis para a delimitação
daqueles bens passíveis de proteção penal, e, dentro desse contexto, o meio ambiente é eleito
pela constituição, e toda ação contra ele afeta significativamente quaisquer dos elementos
supracitados.
Mas analisar os elementos relacionados à dignidade da pessoa humana (vida, saúde,
etc) em função da proteção de bens difusos, como o meio ambiente, que opera de maneira
coletiva e não individual, torna-se tema complexo para a doutrina clássica do direito penal,
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que será analisado no próximo tópico.

5.2.2 Bem jurídico tutelado pelo direito penal do ambiente
Primeiro, cabe aqui uma rápida análise acerca do conceito de meio ambiente, sem
levar em consideração as discussões acerca da redundância na utilização do termo “meio” e
“ambiente” em conjunto, já que ambos, inseridos no atual contexto, teriam o mesmo
significado. Em alguns países, utiliza-se apenas a expressão “ambiente”.
De acordo com a resolução 306 do CONAMA, anexo I, inciso XII - Meio ambiente é
o “conjunto de condições, leis, influência e interações de ordem física, química, biológica,
social, cultural e urbanística, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas”.
Mas o meio ambiente pode ser dividido em meio ambiente natural, meio ambiente
urbano, também chamado de artificial, e o meio ambiente cultural, que corresponde ao
patrimônio histórico, artístico, turístico etc.
Em verdade, o Código Penal Ambiental brasileiro visa proteger as três espécies de
meio ambiente citadas acima, conforme podemos observar em sua Seção IV, que trata dos
Crimes contra o Ordenamento Urbano e o Patrimônio Cultural, além do meio ambiente
natural, que é protegido pela maioria das suas normas.
A Constituição Federal em seu artigo 216 define o que seja patrimônio cultural:
Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial,
tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à
ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais
se incluem:
I - as formas de expressão;
II - os modos de criar, fazer e viver;
III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas;
IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às
manifestações artístico-culturais;
V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico,
arqueológico, paleontológico, ecológico e científico.

A verdade é que alguns tipos penais incriminados pela norma penal ambiental
poderiam, ou até mesmo deveriam ser tratados por outras normas não ambientais e não
penais.
Contrário à criminalização penal do patrimônio cultural no texto destinado à proteção
de bens jurídicos ambientais, Lobato (2011, p.76) “recusa-se, portanto, tratar da tutela do
Meio Ambiente cultural como tutela do Meio Ambiente propriamente dito. Seus fundamentos
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e sua lógica são diversos, em verdade, mais próximos dos tipos penais de dano ao
patrimônio”. Para ele, essa inserção “acarreta uma imprecisão e confusão das premissas do
bem jurídico Meio Ambiente.”
Como exemplo, ele cita o artigo 65 da lei 9605/98:
Art. 65. Pichar ou por outro meio conspurcar edificação ou monumento urbano:
Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa.
§ 1o Se o ato for realizado em monumento ou coisa tombada em virtude do seu valor
artístico, arqueológico ou histórico, a pena é de 6 (seis) meses a 1 (um) ano de
detenção e multa.
§ 2o Não constitui crime a prática de grafite realizada com o objetivo de valorizar o
patrimônio público ou privado mediante manifestação artística, desde que
consentida pelo proprietário e, quando couber, pelo locatário ou arrendatário do bem
privado e, no caso de bem público, com a autorização do órgão competente e a
observância das posturas municipais e das normas editadas pelos órgãos
governamentais responsáveis pela preservação e conservação do patrimônio
histórico e artístico nacional.

O artigo em questão busca preservar o meio ambiente cultural, protegendo a
paisagem urbana, representada em seus monumentos e construções, contra a poluição visual e
descaracterização. Esse artigo teve seu texto alterado pela Lei nº 12.408, de 2011,
descriminalizando o ato de grafitar, além de dispor sobre a proibição de comercialização de
tintas em embalagens do tipo aerossol a menores de 18 (dezoito) anos. Assim, houve a
inclusão do parágrafo 2º, e a retirada da expressão grafitar do seu texto original.
O grafite acabou sendo reconhecido como arte, e a pichação como vandalismo, mas
essas mudanças a nosso ver são incoerentes e controversas, já que podemos autorizar a
realização de pichações no muro da nossa casa, bem como nós mesmos podemos realizá-las,
entendendo ou até mesmo apreciando aquela forma de comunicação.
Muitos irão justificar o artigo com o intuito de se evitar a poluição visual das
cidades, do patrimônio cultural e urbano. Então, por que não incluir em seu texto as
propagandas eleitorais feitas indiscriminadamente em períodos eleitorais, feitas com
pichações em muros, cartazes, folders, faixas, panfletos, que realmente causam poluição,
sujeira? Será que o nosso Congresso teria coragem de incluir esse tipo de poluição visual na
lei de crimes ambientais? Isso demonstra o quanto o artigo em questão sofre de influência
política e econômica. Como dizia o provérbio “em casa de ferreiro, o espeto é de pau”.
Podemos analisar, por outro lado também, a retirada da expressão grafitar do artigo
original por ter tido essa intenção política, ou seja, descriminalizou a pintura de propagandas
políticas nos muros das cidades, entendendo que se trata de grafitagem. Assim, o parágrafo
segundo, ora incluído, também pode ser analisado no caso de pichação autorizada, como uma
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excludente de ilicitude.
Enfim, entendemos, diante do exposto, que o artigo em comento é desnecessário, já
que qualquer intervenção feita em um monumento público ou propriedade particular sem
autorização do proprietário ou do órgão competente já restaria configurado como crime de
dano, previsto no Código Penal em seus artigos 163, 165 e 16625.
No mais, não somos contra a proteção do patrimônio cultural, mas coadunamos com
o pensamento de que essa proteção não deveria ser dada pela lei de proteção do meio
ambiente, devendo a lei penal ambiental se preocupar especificamente com o meio ambiente
natural, tendo assim um bem jurídico tutela um pouco mais delimitado.

A difusão do emprego do termo Meio Ambiente para além da análise do espaço de
habitabilidade humana cria a total imprecisão do conteúdo do bem jurídico
ambiental e impossibilita a construção de um conceito de bem jurídico unívoco de
garantia. Não é possível que o legislador tenha à sua disposição um poder quase
arbitrário de definir o que é Meio Ambiente e, assim, justificar, a criminalização de
condutas que em muito diferem da lógica dos crimes propriamente ambientais
(LOBATO, 2011, p.76).

Para grande parte da doutrina jurídica, a proteção penal do meio ambiente é legítima
e necessária, devido à importância que o meio ambiente ecologicamente equilibrado
representa para o futuro do planeta, assim como não há dúvidas de que a dignidade da pessoa
humana está diretamente relacionada com o meio ambiente em que vivemos.

A dignidade da pessoa humana, seja no plano de uma proteção individual, seja
coletiva, é fundamento que se destaca quando da criação de qualquer fato delituoso,
sendo que a desproporção exagerada entre a lesividade dos crimes e a pena em
abstrato a ser imposta pode apresentar ofensa ao presente fundamento constitucional
(MOLITOR, 2007, p.15).

Mas, em contrapartida, não há dúvidas de que o direito penal do meio ambiente,
quando confrontado com os princípios do direito penal clássico, gera conflitos de cunho
doutrinário que, de certa forma, acabam por interferir em sua aplicação prática, conforme
veremos mais à frente.
No entendimento de Paulo de Sousa Mendes (2000), o valor que se dá ao meio
ambiente hoje, na perspectiva jurídica, não advém de uma mudança de mentalidade humana
no sentido de se respeitar os outros habitantes do planeta, elegendo-os como titulares de

25

Parte da doutrina afirma que os artigos 165 e 166 do Código Penal foram tacitamente revogados pela lei de
crimes ambientais.
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direito, mas essa preocupação surge por mera conveniência e necessidade da espécie humana,
que se encontra em meio a uma hecatombe ambiental de proporções ainda desconhecidas e
incertas, mas com certeza nunca vista, que coloca o próprio futuro da humanidade em risco.
O pensamento de Mendes (2000) coaduna com o disposto no Caput do artigo 225 da
nossa Constituição Federal, que, a nosso ver, tem um caráter meramente antropocêntrico,
visando à preservação do meio ambiente para as presentes e futuras gerações (pacto
intergeracional), sendo reconhecido como um direito fundamental da pessoa humana.
Essa visão antropocêntrica do bem ambiental, em um primeiro momento, vincula a
proteção ambiental apenas àquelas ações que afetem diretamente um bem jurídico individual,
necessário à sobrevivência do ser humano, característica de um direito penal comum, clássico.
Só que, em se tratando de meio ambiente, as agressões atingem o ser humano de
forma indireta e coletiva, ou seja, vão interferir na qualidade de vida das pessoas, na
manutenção do equilíbrio ecológico, fundamentais para a manutenção da vida humana, de
forma que a concepção de proteção penal clássica a bens individuais não se adapta a tutela do
meio ambiente. Isso porque o meio ambiente é visto como bem de titularidade coletiva,
abarcando interesses difusos essenciais para o desenvolvimento social e humano,
diferentemente da proteção penal clássica a bens individuais.
Ora, em uma sociedade de risco, com forte influência do capital industrial, e uma
inesgotável rede de interação e comunicação, grande parte dos bens responsáveis pela
manutenção da ordem social e econômica advém de natureza coletiva, por exemplo, o meio
ambiente, a ordem econômica, os direitos do consumidor, e a saúde pública, que são de
extrema importância para a preservação da dignidade da pessoa humana.
É verdade que o direito penal não deve proteger apenas bens individuais dos
cidadãos, mas o conceito de bem jurídico deve abranger também “bens jurídicos da
generalidade. Entretanto, estes somente são legítimos quando servem definitivamente ao
cidadão do Estado em particular” (ROXIN, 2013, p.19).

O importante é impedir que o Homem seja instrumentalizado na tutela penal do
ambiente. Em realidade, o Meio Ambiente deve ser trabalhado como um
instrumento em favor do Homem (antropocentrismo), apenas não se pode criar, na
tutela penal do ambiente, uma vinculação direta e imediata entre o bem jurídico
ambiental coletivo e os bens jurídicos individuais clássicos. Há de se garantir ao
bem jurídico ambiental autonomia metodológico-científica. O entendimento mais
adequado para o Meio Ambiente é o de constituí-lo como um bem jurídico
supraindividual, que deve estar necessariamente a serviço da humanidade
(LOBATO, 2011, p.73-74).
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Ante as análises feitas anteriormente acerca de bem jurídico penal, o que se pretende
punir com a lei penal de proteção do meio ambiente é proteger as ações danosas ao meio
ambiente que venham impedir que as presentes e futuras gerações usem, disponham do bem
ambiental.
O meio ambiente é composto por uma infinita e complexa relação entre os seres que
aqui o habitam, não tendo como mensurar a importância de cada atividade natural que ali
ocorra para a manutenção do seu equilíbrio. São vários os problemas enfrentados pelo nosso
planeta, e cada problema tem uma infinita quantidade de causas, sendo impossível determinar
quais delas são mais ou menos danosas para o seu equilíbrio.

O ambiente, enquanto bem jurídico, não pode ser confundido com pedaços
desgarrados da natureza. Não faz sentido querer erigir todas as criaturas em
repositório autônomos de valores transcendentes [...] É por isso, que todas as peças
da natureza têm valor, enquanto partes de um todo incindível (MENDES, 2000,
p.99-100).

O aquecimento global, por exemplo, hoje representa uma das maiores ameaças à vida
no nosso planeta, colocando em risco todo o bioma, conforme preceitua Sérgio Basserman
Vianna em sua apresentação à edição brasileira feita no livro A política da mudança climática
de Anthony Giddens:

[...] as ameaças passam a incluir consequências como mais de 1 bilhão de pessoas
sofrendo de crescente falta de água, quedas expressivas de rendimentos agrícolas,
comprometimento irreversível da maior parte da floresta amazônica e outra florestas
tropicais, desaparecimento das geleiras, duas centenas de milhões de refugiados
ambientais ou mais, e muitos outros efeitos igualmente impactantes (GIDDENS,
2010, p.9).

Esse aquecimento global é causado, em grande parte, pela emissão de dióxido de
carbono (CO2) que o planeta vem recebendo desde o período da Revolução Industrial,
aumentando consideravelmente a sua concentração na atmosfera. Esse aumento na emissão de
CO2 é ocasionado principalmente pela queima de combustíveis fósseis, como petróleo, gás
natural e carvão, advindos das mais diversas formas de liberação (GIDDENS, 2010).
Assim, como o direito penal pode intervir para proteger o meio ambiente dessa
ameaça, tendo em vista que a maior parte dessas emissões é feitas de forma cotidiana, seja na
produção industrial, ou na utilização de veículos no dia a dia das pessoas? Essa ação
representa uma ameaça grave à manutenção da vida no planeta, e o direito penal tem pouco a
fazer para evitá-la, já que o próprio sistema capitalista se utiliza dessa queima de combustíveis
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fósseis no seu processo de produção e consumo. Além disso, quando a lei de crimes
ambientais brasileira vem dispondo em seu artigo 54 o crime de poluição 26, a nosso ver, duas
consequências são imediatas e altamente danosas à eficiência do sistema penal.
A primeira delas é a desmoralização da norma penal, já que vemos a poluição nos
grandes centros aumentar cada vez mais e sem solução 27. Mesmo que haja mudanças
possíveis em curto prazo, a análise do custo/benefício não privilegia a sua implantação. Outro
dado importante relativo à poluição é que os principais poluidores estão entre as empresas
públicas,28ou seja, empresas ligadas diretamente ao poder do Estado, responsável pela
fiscalização ambiental, aplicação e execução das leis penais ambientais.
A segunda questão danosa à eficiência do direito penal ambiental se refere ao fato de
que, na maioria dos casos, apenas as poluições inexpressivas, isoladamente analisadas,
acabam sendo punidas, fugindo completamente da dinâmica de utilização da tutela penal e do
conceito de bem jurídico. Segundo Muñoz Conde (2002, p.53), o direito penal deve defender
o bem jurídico “somente contra ataques de especial gravidade”.
Pequenos ataques ao meio ambiente, ou nas palavras de Paulo de Sousa Mendes
(2000, p.16) “microagressões” ao meio ambiente que não possuem natureza grave. “Essas
situações, consideradas isoladamente, não são coisa diferente de malcriadez”.
Dessa forma, falar que o direito penal vai atuar preventivamente no cometimento de
“delitos ambientais” protegendo-o para as gerações futuras não passa de balela. O máximo
26

Art. 54. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à
saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora:
Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.
§ 1º Se o crime é culposo:
Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.
§ 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:
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.
(BRASIL, 1998)
27
Brasil é o 2º maior poluidor do ar da América Latina, conforme notícia veiculada no site terra da gente.
Disponível
em:
<http://www.terradagente.com.br/noticias/NOT,0,0,395101,Brasil+e+2o+maior+poluidor+da+America+Latina+
diz+estudo.aspx>. Acesso em: 08 fev. 2013.
28
Empresa pública é a maior poluidora, essa é a manchete da notícia veiculada no site do Estadão. Disponível
em: < http://www.estadao.com.br/noticias/vidae,empresa-publica-e-a-maior-poluidora,330326,0.htm>. Acesso
em: 08 de fev. 2013.
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que veremos será a punição de pequenos poluidores (delinquentes ambientais) típicos de um
direito penal simbólico. Não há como evitar o inevitável, quando tratamos de um assunto cujo
bem que se quer proteger é peça fundamental para a consolidação e manutenção do regime
econômico do próprio sistema criador daquele bem jurídico penal. O tiro nunca saíra pela
culatra.29
Não há dúvidas da importância de se ter um meio ambiente ecologicamente
equilibrado para a qualidade de vida das presentes gerações, sendo necessária a sua proteção
plena, de forma a se garantir o bem-estar, também, dos nossos filhos, netos, enfim,
importância que não pode deixar de ser lembrada pelo nosso legislador constituinte de 88.
Assim, elevado à condição de bem jurídico penalmente protegido pelo artigo 225, § 3º da
nossa Carta Constitucional, o meio ambiente, mesmo sendo um bem coletivo, tem sua
proteção garantida pelo direito penal, historicamente utilizado na proteção de bens individuais
como vida e patrimônio (MILARÉ, 2000).
Não podemos negar de forma alguma a grande ligação entre qualidade de vida,
saúde, bem-estar e meio ambiente sadio, entendido em todas suas acepções, ou seja, meio
ambiente natural, cultural ou artificial. Mas será que o direito penal como conhecemos hoje
tem o condão de dar uma efetiva proteção ao bem jurídico meio ambiente, de forma a
justificar a sua irrestrita e larga utilização, em detrimento de garantias historicamente
conquistadas pela sociedade contra os abusos do Estado no uso da “arma” 30 chamada direito
penal?
Segundo Celso Fiorillo (2012, p.20) “a criminalização só é legítima quando não é
suficiente a proteção do bem jurídico feito por nenhum dos outros ramos do direito”. Esse
pensamento é uníssono na doutrina jurídica, mas uma questão merece ser debatida acerca
dessa proposição. Em verdade, o Estado com sua estrutura (política, econômica, judicial,
policial, etc.) é quem torna efetiva a aplicação das normas propostas por todos os ramos do
direito, inclusive o direito penal, de forma que afirmar simplesmente que um determinado
ramo do direito não protege um bem jurídico, como o meio ambiente, não deveria servir como
pressuposto único e irrefutável que legitimasse a tutela penal, visto que o direito penal
29

Em uma sociedade capitalista e consumista como a nossa, existem interesses econômicos maiores e mais
importantes a serem protegidos. Sobre esses interesses, o direito penal nunca terá a eficiência desejada e nem
deveria, seja nos crimes comuns ou ambientais, pois acaba sendo fundado em grande parte para proteger os
interesses do Estado que o legislou. Vamos chegar ao ponto, se é que já não chegamos, de substituir os princípios
penais por interesses econômicos envolvidos, quando formos aplicar a lei penal, principalmente nos casos de
crimes ambientais.
30
Utilizo a expressão “arma” como forma de demonstrar que sua utilização na proteção do meio ambiente pode
ter grande utilidade, se empregada de maneira correta e inteligente, mas também pode ser perigosa e
desnecessária.
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também depende desses mesmos instrumentos para garantir a sua proteção a determinados
bens jurídicos, estando essa tutela também condenada à ineficiência.
Assim, a nosso ver, é nesse ponto que o princípio da ultima ratio do direito penal se
mostra primordial, haja vista que a ineficiência dos outros ramos do direito não deveria ser
analisada apenas no seu caráter normativo, mas também em função da estrutura funcional do
Estado que, na maioria das vezes, é o verdadeiro causador da não proteção de bens jurídicos
por outros ramos do direito, reclamando assim a intervenção penal.
Nas palavras de Claus Roxin:

[...] o Estado deve garantir, com os instrumentos jurídico-penais, não somente as
condições individuais necessárias para uma coexistência semelhante (isto é, a
proteção da vida e do corpo, da liberdade de atuação voluntária, da propriedade,
etc.), mas também as instituições estatais adequadas para este fim (uma
administração da justiça eficiente, um sistema monetário e de impostos saudáveis,
uma administração livre de corrupção etc.), sempre e quando isto não se possa
alcançar de outra forma melhor (ROXIN, 2013, p.17-18).

Insta salientar que, se assumirmos que o direito administrativo não é suficiente para
tutelar o bem jurídico meio ambiente, como pode a nossa lei penal ambiental, complementada
e totalmente dependente de normas administrativas, cumprir o papel não cumprido pela norma
administrativa?
A mesma estrutura executiva que não consegue validar a norma administrativa agora
vai repetir o desastre com a norma penal. Colocar em descrédito todo o sistema penal é bem
mais desastroso para o ordenamento jurídico em relação à visão que a sociedade tem da tutela
penal, já bastante arranhada pela incompetência estatal. Por que não podemos punir o
proprietário que desmata indiscriminadamente as áreas verdes de sua propriedade com a sua
perda, utilizando-se para isso da norma civil?
Para Guilherme José Purvin de Figueiredo (2010), a propriedade que alcança níveis
de produtividade de forma ilegal, “fraudando a lei” pelo descumprimento das legislações
econômicas, agrárias, ambientais e trabalhistas, deveria ser “suscetível de desapropriação
sancionatória”, ao contrário da legislação que proíbe a desapropriação do latifúndio produtivo.
Para ele, em razão da sua função social, a propriedade que gera impactos ambientais
indiscriminados e ilegais, mesmo sendo produtiva, deveria sofrer desapropriação, a qual ele
chama de sancionatória.
Não há dúvidas da importância histórica, social e econômica acerca da instituição do
direito à propriedade privada, que, na época do feudalismo, representava uma forma de
dominação por parte daqueles que a detinham sobre seus vassalos, mas que, com o
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pensamento iluminista de Rousseau, Voltaire, Montesquieu e Kant, “os homens deviam buscar
sua liberdade pessoal e sua autonomia perante o Estado, assegurando a propriedade privada e
a garantia de que o proprietário pudesse usar e dispor livremente de seus bens” (BRAGA,
2009, p.10).
Da mesma forma, como o direito de propriedade foi importante para a evolução
normativa em matéria civil, em busca de igualdade e certa limitação dos poderes do Estado,
os princípios penais, anteriormente discutidos nesta obra, também o são, de forma que não se
justificaria a perda da propriedade em razão de dano ao meio ambiente e também não se
justifica a utilização do direito penal confrontando os seus princípios clássicos.
Esse é um dos pontos que conseguimos enxergar o poder econômico trabalhando em
função dos detentores do capital. Mais uma vez, o poder legislativo, altamente influenciado
pelo capital, por meio de suas bancadas (ruralistas, de apoio à produção, empresarial etc.),
busca preferencialmente a utilização da norma penal para “resolver” os problemas ambientais,
na certeza e confiança de que não atingirá, de modo algum, os detentores do capital.
Para Rodrigo César de Moraes:
A responsabilização civil dos degradadores ambientais se mostra o mecanismo mais
eficaz na tutela do meio ambiente, pois possibilita uma variedade maior de sanções,
como obrigação de recuperar a área, de mitigar os danos ou de compensá-los por
meio de indenização (MORAES, 2010, p.39).

Ele justifica sua posição de maior eficácia na responsabilização civil em relação ao
direito penal e administrativo, já que o direito penal “exige um conjunto probatório mais
substancial que as demais, o que, associado às largas possibilidades de substituição da pena e
recursos cabíveis, não produz o desejado efeito repressivo/preventivo”, bem como em
comparação com o direito administrativo, que para ele “acaba sendo ineficaz em determinadas
situações, seja por seus limites preestabelecidos, seja pelas possibilidades de se burlar
algumas sanções mais severas, sendo ainda passível de discussão no judiciário” (MORAES,
2010, p.39).
A verdade é que a utilização da norma civil nos termos acima discutidos, atingiriam
parte da sociedade detentora do capital, ou seja, uma classe mais abastada, atingindo-os no
seu “calcanhar de Aquiles”, o patrimônio. Enquanto a norma penal, inevitavelmente atinge a
parte mais pobre da sociedade, além de mostrar simbolicamente que o Estado se preocupa
com a situação penalizada pela lei, e sabendo-se também que os princípios que regem a norma
penal acabam dando margem para punições risíveis e simbólicas.
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Grande parte da doutrina que defende a utilização do direito penal na proteção do
meio ambiente defende a utilização de todos os recursos possíveis na ciência do direito para
proteger o meio ambiente em que vivemos, questão bastante discutível, já que, uma ciência
jurídica, como o direito penal, em certos casos, pode ser mais destrutiva para a vida humana,
individualmente falando, do que os poucos benefícios efetivos que trará para a sociedade
como um todo, na sua simbólica promessa de efetiva proteção do meio ambiente.
[...] o conceito de meio ambiente enquanto bem jurídico-penal há de sofrer certa
restrição, própria da especificidade desse ramo do Direito, que tem na pena um
instrumento por demais gravoso e excepcional. Tal postura vai permitir delimitar em
contornos mais precisos os objetos de proteção sobre os quais incidirá a conduta
típica. Assim sendo, o conceito de ambiente preferível é o da concepção natural ou
intermediária, como uma soma das bases naturais da vida humana. O ambiente vem
a ser um bem jurídico autônomo, multímodo, composto de vários elementos
diversificados (v.g.: ar, água, solo, flora, fauna, etc.), de natureza difusa,
supraindividual ou macrossocial) (PRADO, 1998, p.17-18).

Assim, pior do que deixar de criminalizar uma conduta para proteger um bem
jurídico, é fingir proteção por meio da criminalização.

5.3 Tipicidade

A evolução da teoria do tipo penal teve início no século XVIII, na Alemanha, com a
expressão Tatbestand (fatos) incluída no Código Penal de 1871, similar ao corpus delicti
provinda da doutrina latina (BITENCOURT, 2002).
A estrutura do tipo penal, como conhecemos hoje, começou a ser traçada em 1906
pelo alemão Ernst Von Beling, ilustre aluno de Karl Binding na Universidade alemã de
Leipzig, sendo também um dos seus maiores críticos. Essa estrutura trouxe uma grande
revolução para o conceito analítico de crime ao separar a tipicidade da antijuridicidade e da
culpabilidade, diferentemente da época do Tatbestand quando esses elementos eram
analisados indissociavelmente.
Assim, o tipo passa a ter uma função meramente descritiva, objetiva, sem qualquer
ligação com a culpabilidade ou a antijuridicidade.
Evoluindo mais no seu conceito com Max Ernest Mayer, em 1915, o tipo passou com
o tempo a ter um caráter indiciário da ilicitude, ou seja, quando um fato se amolda
perfeitamente ao fato típico, há uma presunção de que ele seja também antijurídico, devendo
posteriormente ser comprovado ou não pelas causas de justificação, e, assim, o tipo assume
uma função de ratio congnoscendi da antijuridicidade, continuando independente dela, sendo
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essa a forma mais aceita pela doutrina penal. É nesse momento que Mayer admite a existência
de elementos normativos do tipo, cujo entendimento necessita de uma valoração por parte do
interprete.
Posteriormente, em 1931, Mezger com seu Tratado de direito penal faz uma “fusão”
entre o fato típico e a antijurididade, de forma que, se a conduta praticada pelo agente for
permitida pelo ordenamento jurídico, não teremos aquele fato como típico, e, dessa forma, o
tipo passa a ser a ratio essendi da ilicitude.
A título de esclarecimento, existe diferença entre tipo e tipicidade penal:

[...] enquanto o tipo constitui o modelo legal de comportamento, a tipicidade
representa a adequação da ação humana (positiva ou negativa) a essa previsão legal.
O tipo é abstrato, a tipicidade concreta; o tipo é previsão, a tipicidade realização,
subsunção [...] (FILHO, 2003, p.36).

Na definição de Zaffaroni (2011, p.387), o tipo penal é “um instrumento legal,
logicamente necessário e de natureza predominantemente descritiva, que tem por função a
individualização de condutas humanas penalmente relevantes (por estarem penalmente
proibidas).”. Então, a tipicidade se caracteriza como a correspondência entre o ato praticado
pelo agente e a descrição abstrata encontrada na norma penal.
O tipo penal tem duas funções fundamentais, quais sejam: função indiciária, na qual
uma ação típica é provavelmente antijurídica, e a função de garantia que trataremos de forma
mais minuciosa.
Em sua função de garantia, o tipo penal decorre do principio da reserva legal, pois
todo cidadão tem o direito de saber se uma ação é punível ou não, e, assim, o tipo penal teria o
dever de descrever de forma objetiva toda a ação proibida pela norma.
Nas palavras de Cesar Roberto Bitencourt:

[...] o tipo cumpre, além da função fundamentadora do injusto, também uma função
limitadora do âmbito do penalmente relevante. Assim, tudo o que não corresponder a
um determinado tipo do injusto será penalmente irrelevante (BITENCOURT, 2002,
p.200).

Em alguns tipos penais ambientais, o tipo penal necessita de complemento por outra
norma hierarquicamente inferior, muitas vezes de competência municipal ou estadual, e, dessa
forma, a conduta proibida e punível quase sempre fica inacessível e desconhecida pelos
jurisdicionados, podendo inclusive variar de lugar para lugar em determinados períodos.
Além disso, na teoria penal moderna, para que uma ação dolosa seja punível, ela
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deve ser amoldar perfeitamente aos elementos que constituem o tipo penal, ou seja:

O autor somente poderá ser punido pela prática de um fato doloso quando conhecer
as circunstancia fáticas que o constituem, o eventual desconhecimento de um ou
outro elemento constitutivo do tipo constituem erro de tipo, excludente de dolo
(BITENCOURT, 2002, p.200-201).

Em suma, o tipo penal se consubstancia em um conjunto de elementos factíveis,
descritos na lei penal, com o intuito de individualizar as condutas humanas passíveis de
punição. Devido a sua complexidade, o meio ambiente, em toda sua sistemática, traz grandes
dificuldades na tipificação dos crimes ambientais.

Uma questão de grande relevância na estruturação do tipo penal ambiental é o da sua
amplitude ou indeterminação da conduta incriminada, caracterizando o chamado
“tipo aberto” que também pode levar à incerteza jurídica, beirando os limites da
infringência ao princípio da legalidade. Contra esse modelo se insurge
unanimemente a doutrina, por considera-lo inadequado às funções de garantia do
tipo, mesmo que se vincule a deveres de solidariedade social, expressos pelas formas
omissivas ou culposas de delitos (FERREIRA, 1995, p.94).

Notam-se, na formulação de tipos penais ambientais, a utilização de mais elementos
valorativos do tipo, do que elementos descritivos indicando uma prevalência “do fim
perseguido, em detrimento do fato proibido”, e mesmo quando há uma grande utilização de
elementos descritivos, esses acabam atingindo um alto grau de indeterminação, em virtude da
complexidade dos temas ambientais como poluição, emissões etc. (FERREIRA, 1995, p.92).
Quando se transporta essa questão para o âmbito dos crimes ambientais, verifica-se
que, do mesmo modo, a delimitação da conduta proibida dependerá das já citadas
variáveis técnicas, temporais, locais e quantitativas. Não faria sentido, entretanto,
criar tipos penais específicos, que trouxessem em seu bojo todo o detalhamento
exigido pela matéria ambiental. Por isso, o direito penal se socorre do direito
administrativo, utilizando conceitos, normas ou atos administrativos como
elementos do tipo penal ambiental (COSTA, 2009, p. 190).

Temos na norma penal ambiental uma grande utilização do chamado tipo aberto, ou
seja, a norma penal ofendida pelo agente não aparece por completo no tipo penal, sendo
necessária a remissão a outros dispositivos externos, sejam eles de caráter normativo ou
técnico, tornando-se uma das grandes e controversas questões enfrentadas pelo direito penal
ambiental.
Assim, na maioria das normas previstas na Lei 9605/98, a infração se dá não pelo
caráter danoso ao meio ambiente, mas sim pela ausência de autorização legal para praticar tal
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ato danoso, o que na maioria das vezes vai depender de análise de tipicidade pelo juiz. Dessa
forma, um sujeito pode causar grandes danos ao meio ambiente sem cometer ilícito penal,
desde que esteja devidamente autorizado, caracterizando o fato como atípico (MILARÉ,
2000, p.88).
Logo, caçar animais silvestres, pescar, desmatar, poluir pode ser um ilícito penal,
como também um fato atípico, desde que o agente tenha autorização para tanto. Para
Hassemer (1998, p.33), “só devemos consentir que permaneçam com relevo penal aqueles
fatos cuja ilicitude não dependa de configurações extrapenais, ademais variáveis”.

[...] a norma penal em branco afronta o princípio da reserva legal, pois há
necessidade de uma tipificação completa. Se incompleta, deve ser descriminalizada
a norma penal em branco, substituindo-se-lhe por sanções administrativas [...] Uma
posição intermediária poderia ser a de permitir a coexistência da norma penal em
branco com a norma complementadora, desde que esta viesse da mesma fonte
legislativa (SIRVINSKAS, 1998, p.16).

A nosso ver, o conhecimento e a pesquisa interdisciplinar envolvendo o direito penal
ambiental, as demais ciências sociais e econômicas, bem como o conhecimento tecnológico
deveriam ser parte integrante no processo legislativo acerca das leis penais que protegem ou
tentam proteger o meio ambiente.
Segundo o pensamento de Ivete Senise Ferreira (1995, p.69), “a incapacidade de se
evitar a criminalidade, bem como o nosso sistema carcerário, que é incapaz de ressocializar os
condenados, gerou um descrédito de nossa sociedade moderna pela administração da justiça
penal”. Mas, esse descrédito, porém, “não obsta a que se reconheça, por unanimidade na
doutrina, a pertinência e o cabimento da criminalização das condutas atentatórias ao meio
ambiente”.
No entanto, em contrapartida, ela afirma que:
Importa, porém, que a construção dos tipos penais para isso destinados seja feita de
modo correto e adequado, evitando-se os defeitos e impropriedades que têm
caracterizado a elaboração das normas penais nas últimas décadas, sem olvidar os
fins a que se destinam e a escolha dos meios adequados para atingi-los (FERREIRA,
1995, p.69).

Insta salientar que esse pensamento formulado por Ferreira (1995) é anterior à lei de
crimes ambientais, quando a tutela penal, abarcada pelo Código Penal, pouco atendia aos
anseios preservacionistas pelo sistema penal. Mas suas palavras já demonstravam uma
preocupação com a correta tipificação dos crimes ambientais, bem como uma melhor atuação
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estatal na busca da eficiência para que a lei penal atinja seu fim específico de proteção do bem
jurídico ambiental.

5.3.1 Tipo penal aberto

Existem tipos penais que não individualizam totalmente a conduta proibida na norma
penal, necessitando que o aplicador da lei a individualize recorrendo a normas de caráter
geral, o que afrontaria diretamente o princípio da legalidade. São os chamados tipos penais
abertos.
A lei de crimes ambientais se utiliza desse instrumento tendo como justificativa a
impossibilidade de o legislador ordinário prever e descrever todas as condutas possíveis de
acontecer em certos crimes ambientais, tais como no artigo abaixo retirado da Lei 9605/98:
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. (grifo
nosso).

Segundo o Prof. Marcelo Leonardo (2002), as expressões “ato de abuso” e “recursos
alternativos” transformam os tipos penais do artigo 32 da Lei 9605/98 em “tipos penais
abertos”. A expressão “praticar ato de abuso” utilizada pelo legislador não traz um significado
concreto, e, assim, “não se sabe o que vem a ser”.
Para Sirvinskas (2002, p.128), a utilização da expressão “praticar” segue a mesma e
errônea técnica legislativa do artigo 30231 do Código de trânsito brasileiro. Já a expressão
“maus tratos” utilizada no artigo sob análise, é tipificada no Código Penal brasileiro em seu
artigo 13632, sendo a pena prevista na lei de crimes ambientais para tal conduta maior do que
31

Art. 302. Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor:
Penas - detenção, de dois a quatro anos, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação
para dirigir veículo automotor.
Parágrafo único. No homicídio culposo cometido na direção de veículo automotor, a pena é aumentada de
um terço à metade, se o agente:
I - não possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação;
II - praticá-lo em faixa de pedestres ou na calçada;
III - deixar de prestar socorro, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à vítima do acidente;
IV - no exercício de sua profissão ou atividade, estiver conduzindo veículo de transporte de passageiros.
32
Maus-tratos
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a prevista no Código Penal.
Na visão de Luiz Régia Prado (1998), praticar ato de abuso seria o mau uso ou o uso
inconveniente dos animais, por exemplo, expor o animal ao trabalho forçado e de maneira
excessiva. Maus tratos seria uma ofensa muito grave contra os animais. Ou seja, punem-se
maus tratos contra os animais com penalidades maiores do que maus tratos praticados contra
pessoas, o que seria incoerente e infundado, já que os animais protegidos pela norma são na
verdade objeto material da conduta e não sujeito passivo, pois este se consubstancia na
coletividade.
Também no seu parágrafo primeiro, a utilização de animais vivos para experiências é
tipificada como crime, mesmo que científicas, quando “existirem recursos alternativos”, passa
a tipificação da conduta para análise da autoridade judicial pelo processo criminal.
Dessa forma:
[...] como saber se a experiência é “dolosa” ou “cruel”? E se o cientista ou o
professor utilizou anestésico para a realização da experiência? Nas faculdades há
criações de animais (ratos e coelhos) para a realização de experiências e/ou
dissecações com o intuito de ensinar aos alunos a arte da Medicina. Muitos desses
animais são sacrificados na realização de experiências úteis à humanidade. Como
punir nesses casos? Quais seriam os recursos alternativos? Não seria um exagero
punir nessas situações? (SIRVINSKAS, 1998, p.54-55).

Assim, há uma criminalização das pesquisas científicas 33 com cobaias vivas, feitas
em prol do ser humano, o que pode acarretar um retrocesso ou retardo para as pesquisas em
busca da cura para vários tipos de doenças.
O presente artigo também não abarcaria a proteção para animais como cachorro,
gato, vaca etc., já que a lei preceitua maus tratos a animais silvestres. Aqueles estariam
protegidos pelo artigo 6434 da lei de contravenções penais (Decreto-lei nº 3.688, de 3 de

Art. 136 - Expor a perigo a vida ou a saúde de pessoa sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para fim de
educação, ensino, tratamento ou custódia, quer privando-a de alimentação ou cuidados indispensáveis, quer
sujeitando-a a trabalho excessivo ou inadequado, quer abusando de meios de correção ou disciplina:
Pena - detenção, de dois meses a um ano, ou multa.
§ 1º - Se do fato resulta lesão corporal de natureza grave:
Pena - reclusão, de um a quatro anos.
§ 2º - Se resulta a morte:
Pena - reclusão, de quatro a doze anos.
§ 3º - Aumenta-se a pena de um terço, se o crime é praticado contra pessoa menor de 14 (catorze) anos. (Incluído
pela Lei nº 8.069, de 1990)
33
São consideradas como atividades de pesquisa científica todas aquelas relacionadas com ciência básica,
ciência aplicada, desenvolvimento tecnológico, produção e controle de qualidade de drogas, medicamentos,
alimentos, imunobiológicos, instrumentos, ou quaisquer outros testados em animais, conforme definido em
regulamento próprio.(artigo 1º, §2º da Lei n.11.794/2008).
34
Art. 64. Tratar animal com crueldade ou submetê-lo a trabalho excessivo:
Pena – prisão simples, de dez dias a um mês, ou multa, de cem a quinhentos mil réis.
§ 1º Na mesma pena incorre aquele que, embora para fins didáticos ou científicos, realiza em lugar público

78

outubro de 1941). (SIRVINSKAS, 1998, p.54).
Já para Luiz Régis Prado (1998), o artigo 64 da Lei de Contravenções Penais foi
revogado de forma tácita pela norma do artigo 32 da lei de crimes ambientais, que daria
proteção a animais domésticos não silvestres. A jurisprudência dos nossos Tribunais coaduna
com o pensamento de Prado, tendo entendido que maus tratos a animais domésticos, como
cães, gatos etc., se enquadram perfeitamente na lei de crimes ambientais, conforme
demonstrado a seguir:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO PALAVRA DA VÍTIMA - RELEVÂNCIA - AUTORIA DEVIDAMENTE
COMPROVADA - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - ANIMAL
DOSMÉSTICO - TRATAMENTO CRUEL COM RESULTADO MORTE ARTIGO 32, §2º, DA LEI 9.605/98 - DELITO CONFIGURADO MODIFICAÇÃO DE REGIME - POSSIBILIDADE.
Restando as palavras da vítima firmes e seguras quanto à prática da ameaça
exercida por ex-esposo, impossível a absolvição pretendida.
A lei 11.340/06, intitulada "Lei Maria da Penha", tem como objetivo coibir a
violência doméstica e familiar, que na maioria das vezes ocorre às escuras, dentro do
próprio ambiente domiciliar. Assim, nos delitos tipificados na nova lei, de suma
importância é a palavra da vítima para o melhor elucidar dos fatos.
A conduta do agente que maltrata animais domésticos com o resultado morte
comete o delito previsto no artigo 32, §2º, da Lei 9.605/98.
Malgrado o apelante seja reincidente, é de se modificar o regime prisional para o
semiaberto, devido ao fato da reprimenda a ele imposta ser inferior a 04 (quatro)
anos.
Dá-se parcial provimento ao recurso.(Apelação Criminal 1.0390.11.003997-6/001
0039976-88.2011.8.13.0390 (1), 3ª Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do Estado
de Minas Gerais, Relator: Des.(a) Antônio Carlos Cruvinel, julgado em:
05/11/2012). (grifo nosso)

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul também tem o mesmo entendimento:
Ementa: INCÊNDIO. Cometem o delito previsto no art. 250, § 1°, II, 'a' e 'b', do CP,
os agentes que ateiam fogo em prédio público, utilizado como residência, expondo a
perigo a integridade física e o patrimônio dos moradores e vizinhos. Condenação
mantida. MAUS TRATOS EM ANIMAL DOMÉSTICO. Praticam o crime
contemplado no art. 32, 'caput', § 2º, da Lei 9.605/98, os agentes que agridem
fisicamente um cachorro, quebrando-lhe a pata traseira e espancando-o até a morte.
Sentença confirmada. (Apelação Crime Nº 70023540222, Quarta Câmara Criminal,
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Constantino Lisbôa de Azevedo, Julgado em
15/05/2008) (grifo nosso).

Comparando o artigo 32 da Lei 9605/98 com o artigo 1º da Lei 5197/6735, conhecida
ou exposto ao publico, experiência dolorosa ou cruel em animal vivo.
§ 2º Aplica-se a pena com aumento de metade, se o animal é submetido a trabalho excessivo ou tratado com
crueldade, em exibição ou espetáculo público.
35
Art. 1º. Os animais de quaisquer espécies, em qualquer fase do seu desenvolvimento e que vivem naturalmente
fora do cativeiro, constituindo a fauna silvestre, bem como seus ninhos, abrigos e criadouros naturais são
propriedades do Estado, sendo proibida a sua utilização, perseguição, destruição, caça ou apanha.
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como lei de proteção à fauna, vemos algumas mudanças, já que ela protege expressamente a
fauna silvestre não domesticada, ou seja, os animais que se encontram soltos na natureza,
deixando de lado a fauna doméstica e a domesticada, ao contrário da lei de crimes ambientais.
Entendemos que o caso de maus tratos a animais domésticos, não silvestres, como
cães, gatos, vacas etc., não deveriam ser enquadrados na lei de crimes ambientais, tendo em
vista que os fins buscados pela lei de crimes ambientais seguem os preceitos dados pela
Constituição Federal em seu artigo 225 de se buscar um “meio ambiente ecologicamente
equilibrado” com a função de “preservá-lo para as presentes e futuras gerações”. Assim,
animais domésticos em nada influenciam o meio ambiente em busca do seu equilíbrio, tão
importante para a manutenção da vida no planeta.
Em nível de curiosidade, tramita no Congresso Nacional o Projeto de Lei nº 4548 de
1998 de proposição do Deputado alagoano José Thomaz Nonô, que pretende dar nova redação
ao caput do artigo 32 da Lei nº 9.605, de fevereiro de 1998, que passaria a vigorar com o
texto “praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, nativos ou
exóticos”, suprimindo do texto original a expressão “domésticos ou domesticados”.
Vejamos a justificação dada pelo deputado autor do Projeto de Lei:

É necessário adequar a redação do Artigo 32 à realidade do país, sob pena de
perpetuar uma situação de intranquilidade gerada por errônea interpretação da Lei nº
9.605.
Em momento algum o legislador pretendeu vulnerar tradições existentes em nosso
território ou, muito menos, constranger atividades que hoje se revestem de inegável
relevância econômica, constituindo fator de geração de empregos notadamente no
meio rural. [...]
Tudo isso estaria em risco se a expressão "domésticos e domesticados", que aqui se
pretende subtrair do caput do artigo 32, for objeto de uma interpretação genérica,
elástica, que tenta alguns "ambientalistas" pouco esclarecidos.
Claro está que o espírito da Lei nº 9605 não foi o de frustrar esportes e ou atividades
culturais, nem inibir a geração de emprego e riquezas, mas sim e tão somente, punir
quem submete animais a maus tratos e práticas cruéis. [...]
Nunca é demais arguir que a própria lei das contravenções penais já dispõe de
sanções mais que adequadas para aquele que submeter animal a maus tratos ou
crueldade, definindo ali de maneira precisa o significado de tais expressões, o que
protege amplamente - corno sempre protegeu o animal doméstico ou domesticado
[...].

Não concordamos com a proposição do projeto, por entender que o artigo é
totalmente destinado a animais silvestres, não se estendendo aos animais domésticos não
silvestres, e, assim sendo, coadunamos em parte com algumas justificativas dadas pelo
deputado autor do projeto. Primeiro por entender que a interpretação da norma é equivocada
ao estender aos cães, gatos etc. a proteção dada pela norma penal em tela.
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Se o sujeito passivo do crime em comento não é o animal maltratado, conforme a
maioria da doutrina, mas a coletividade, a justificação do deputado é bem razoável, tendo em
vista que, se a coletividade de uma região tem em sua cultura certas condutas com animais
perfeitamente aceitas, mesmo que em outras regiões tais condutas sejam repreendidas, não há
por que criminalizar como maus tratos, já que a coletividade não será ofendida. Nesse caso, a
ofensa estaria na proibição de determinada população em praticar sua cultura.
Existem autores que defende inclusive que a proteção Constitucional da fauna, dada
pelo artigo 225, inciso VII, visa à proteção da saúde psíquica do próprio homem que não
permite e não consegue ver o sofrimento dos animais, e, sendo assim, também justifica o
Projeto de Lei 4548/98 (COSTA NETO, 2000).
Mas existem doutrinadores que aceitam como sujeito passivo do crime em comento
os animais e não a coletividade.
Na hipótese específica do artigo 32 da Lei nº9605/98, o bem jurídico preponderante
é o respeito devido aos animais, figurando estes, criaturas sensíveis que sentem e
que sofrem, como sujeitos passivos do crime, não a coletividade causadora ou
espectadora do mal (LEVAI, 2004, p.40).

Em relação à relevância econômica de tais eventos para a comunidade regional, não
concordamos com ela, pois, se aceitarmos que a economia é mais importante que a proteção
de alguns bens jurídicos, entre eles o ambiental, estaremos legitimando a exploração
ambiental em função do crescimento econômico, como já vem acontecendo, sendo o principal
problema ambiental, conforme será discutido mais à frente.
A título de exemplo, é comum em cidades interioranas de polos turísticos,
principalmente no nordeste brasileiro, a venda de animais silvestres pelos moradores locais a
turistas36, transformando-se em verdadeiros meios de sobrevivência e obtenção de renda da
população local, o que ocasiona grandes danos ambientais nessas regiões, bem como ameaça
de extinção de espécies das faunas silvestres locais.
Se admitirmos que o econômico tenha que prosperar, estaríamos excluindo a ilicitude
de tais fatos e incentivando o comércio de animais silvestres, bem como desmatamento,
poluição industrial etc. Dessa forma, “o Estado não pode compactuar com qualquer forma de
crueldade, inclusive, contra animais, pois também é uma forma de violência manifestada pelo
homem que pode se convolar em atos mais graves e reprováveis contra a própria sociedade.”
36

Pessoalmente testemunhei tais condutas quando visitei Alcobaça/BA há mais ou menos 20 anos, onde crianças
nativas passavam nas ruas com caixas cheias de pássaros, conhecidos na região como quilinho, oferecendo aos
turistas. Em pouco tempo, as caixas ficavam vazias, e no outro dia os meninos retornavam com mais aves.
Acredito que hoje não seja diferente.
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(CAPEZ, 2010).
Também não somos a favor de quaisquer maus tratos a animais. Toda forma de
utilização, seja para pesquisa, eventos culturais, trabalho, rodeios etc., pode perfeitamente ser
promovida sem sofrimento para os animais, de maneira ética e responsável, respeitando os
limites e a dignidade dos animais.
Inclusive sou totalmente favorável ao reconhecimento da dignidade própria dos
animais, reconhecendo o crime de maus tratos, tortura etc. contra animais, não como ofensa à
coletividade, mas como crime contra a sua dignidade, inclusive punindo tais condutas no
próprio Código Penal, coadunando assim com o pensamento atribuído a Leonardo Da Vinci
ao escrever que "chegará o dia em que todo homem conhecerá o íntimo dos animais. Nesse
dia, um crime contra um animal será considerado um crime contra a própria humanidade”. 37
Só que, numa sociedade onde a dignidade do próprio ser humano é muitas vezes
ignorada, talvez ainda demore o reconhecimento da dignidade própria dos animais. Desse
modo, no caso em tela, só não concordamos com a ampliação da norma do artigo 32 da lei de
crimes ambientais para a proteção de animais domésticos não silvestres, que tem sua proteção
prevista na lei de contravenções penais, em seu artigo 64, para nós ainda em vigor.
Os animais silvestres, segundo o §3º do artigo 29 da própria lei de crimes ambientais,
são definidos como “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”, em seu habitat natural são
de grande importância para o equilíbrio ecológico, motivo pelo qual a sua proteção é dada
pelo artigo 32 da Lei 9605/98, não se estendendo aos animais domésticos.

É certo que a fauna doméstica não merece tratamento criminal que a aproxime da
fauna silvestre, pois o fato de ser doméstica significa a um só tempo que não é
naturalmente objeto de caça e que também não é objeto de apanha porque não vive
livre em natureza, fora do cativeiro (COSTA NETO, 2000, p.185).

Não podemos concordar com o pensamento de Costa Neto acima, visto que existe
uma diferença entre a proteção dada aos animais domésticos e nativos (selvagens), segundo
Jacqueline Morand-Deviller, sendo que atingem diferentes finalidades. Os animais domésticos
seriam protegidos contra crueldade e abandono, já que são altamente dependentes do ser
humano. Com relação aos animais selvagens, a norma busca protegê-los da captura,
comercialização ilegal, preservando a espécie (PRADO, 1998).
37

Disponível em:< http://pensador.uol.com.br/frase/ODU5ODI3/>. Acesso em: 03 jan. 2013.
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Assim, entendemos que o artigo 32 sofre com interpretações equivocadas, totalmente
contrárias e dissonantes com a intenção do legislador originário e, além disso, com uma
redação errônea e confusa.

5.3.2 Elementos normativos do tipo
Segundo Zaffaroni (2011, p.387-388) o tipo penal tem “natureza predominantemente
descritiva”, isso porque esses elementos descritivos “são os mais importantes para
individualizar uma conduta”. Mas, algumas vezes esses tipos acabam não sendo totalmente
descritivos, necessitando de valoração de alguns conceitos por parte de um juízo de valor ou
ético.
Esses juízos de valor variam de pessoa para pessoa em função do meio social em que
vivem ou viveram, criação, designação religiosa, ou até mesmo de acordo com o sentido da
norma penal. Rogério Greco (2002, p.166) cita um exemplo bem elucidativo da questão,
quando fala do conceito de “mulher honesta”38 que poderá variar em virtude da criação da
pessoa, de forma que aquelas pessoas com criação mais rígida tendem a interpretar o conceito
de forma diferente daquelas pessoas com um criação mais liberal.
Dessa forma:
Elementos normativos são aqueles para cuja compreensão é insuficiente desenvolver
uma atividade meramente cognitiva, devendo-se realizar uma atividade valorativa.
São circunstâncias que não se limitam a descrever o natural, mas implicam um juízo
de valor (BITENCOURT, 2002, p.203).

A lei de crimes ambientais também se utiliza de elementos normativos do tipo,
conforme podemos verificar no artigo a seguir:
Art. 46. Receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira, lenha,
carvão e outros produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição de licença do
vendedor, outorgada pela autoridade competente, e sem munir-se da via que deverá
acompanhar o produto até final beneficiamento:
Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.
Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem vende, expõe à venda, tem
em depósito, transporta ou guarda madeira, lenha, carvão e outros produtos de
origem vegetal, sem licença válida para todo o tempo da viagem ou do
armazenamento, outorgada pela autoridade competente. (grifo nosso).

Analisando o artigo supra, Prado (1998) afirma que as expressões “sem exigir a
38

A expressão “honesta” foi suprimida dos artigos 213, 215, 216 do Código Penal brasileiro em suas mais
recentes reformas.
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exibição de licença do vendedor” e “sem munir-se da via que deverá acompanhar o produto”,
assim como a expressão “sem licença válida para todo o tempo de viagem” presente no
parágrafo único, constituem elementos normativos do tipo referentes à ausência de uma causa
de justificação que, uma vez presente, torna lícita a conduta. Assim, exige-se autorização da
autoridade competente, no caso é o IBAMA – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis ou órgãos delegados.
Sirvinskas (1998, p.76) critica a eficiência da norma hora analisada, tendo em vista
“que a autorização não é exigida em todos os casos”, sendo dispensada se a lenha é utilizada
para “fins domésticos ou se o produto já foi beneficiado, acabado ou manufaturado, pronto
para ser comercializado”, e assim perde sua eficiência ao não alcançar “o consumidor final”.
O artigo em questão tem gerado uma vasta jurisprudência, quando o crime nele
previsto vem precedido do crime previsto no artigo 38 da mesma lei, qual seja:

Art. 38. Destruir ou danificar floresta considerada de preservação permanente,
mesmo que em formação, ou utilizá-la com infringência das normas de proteção:
Pena - detenção, de um a três anos, ou multa, ou ambas as penas
cumulativamente.
Parágrafo único. Se o crime for culposo, a pena será reduzida à metade.

O bem jurídico protegido pela norma prevista no artigo 46 parágrafo único é o meio
ambiente, mais precisamente a cobertura florestal, também protegido pelo artigo 38 da mesma
lei, o que, analisadas separadamente, não geram nenhum conflito.
Mas, e nas hipóteses em que o desmatamento é utilizado para posterior
“beneficiamento” da floresta danificada para a fabricação de carvão ou lenha com fins
comerciais sem as licenças ambientais necessárias? Surge a dúvida da aplicação conjunta das
duas normas (artigo 38 e 46 da Lei 9605/98), ou apenas uma delas, já que uma conduta
constitui meio para a consumação da outra conduta.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais é dividida com a relação à
questão proposta, conforme podemos ver a seguir:
EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL - RECURSO MINISTERIAL - CRIME
AMBIENTAL - CONDENAÇÃO PELO CRIME DE DESTRUIÇÃO DE
FLORESTA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E ABSOLVIÇÃO PELO
CRIME DE VENDA ILEGAL DE PRODUTO VEGETAL - CONSUNÇÃO OCORRÊNCIA - INVERSÃO EM PRIMEIRO GRAU - CRIME-MEIO
ABSORVENDO CRIME-FIM - CORREÇÃO - CRIME-FIM ABSORVENDO
CRIME-MEIO - CONDENAÇÃO PELO CRIME DE VENDA ILEGAL DE
PRODUTO FLORESTAL (CRIME-FIM) - ABSOLVIÇÃO QUANTO À
DESTRUIÇÃO DE FLORESTA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (CRIMEMEIO) - CRIME ABSORVIDO - RECURSO PROVIDO EM PARTE. A destruição
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de floresta de preservação permanente, com posterior comercialização dos produtos
vegetais ilegalmente obtidos, caracteriza o crime previsto no art. 46, parágrafo
único, da Lei 9.605/98, restando consumido, pelo crime-fim, o crime-meio, previsto
no art. 38, do mesmo diploma legal. Recurso provido em parte. (APELAÇÃO
CRIMINAL N° 1.0628.08.012260-7/001 - COMARCA DE SÃO JOÃO
EVANGELISTA - APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADO MINAS
GERAIS - APELADO(A)(S): EDIRSON PIMENTA DOS SANTOS - RELATOR:
EXMO. SR. DES. HÉLCIO VALENTIM)

Nesse caso, há o entendimento que ambos os artigos protegem o mesmo bem
ambiental, de forma que o desmatamento já havia ocorrido para a produção de carvão,
tornando-se uma fase necessária para a ocorrência do delito previsto no artigo 46, sendo assim
perfeitamente aplicável o princípio da consunção.
Nesse caso, houve o entendimento de que houve um pós-fato impunível,
consubstanciado pelo fato de que a fabricação de lenha, bem como seu armazenamento
podem ser considerados como mero exaurimento do crime.

Tem-se o ante factum impunível sempre que um fato anterior menos grave for
praticado como meio necessário para a realização de outro mais grave, ficando por
este absorvido, o mesmo ocorrendo em relação ao post factum, o qual ocorre quando
após realizada uma conduta, o agente pratica novo fato visando proveito da conduta
anterior (TJMG, 5.ª Crim. Ap. n.º 0469010-8, Rel. Des. Antônio Armando dos Anjos,
v.u., j. 14/06/2005).

Assim, o crime previsto no artigo 38 (destruição de floresta) foi afastado pelo fato de
servir como crime-meio para a prática do crime previsto no artigo 46, parágrafo único.
Constatando-se que o delito de danificar floresta de preservação permanente foi
meio necessário ou fase normal de preparação do crime de vender carvão sem
licença outorgada pela autoridade competente, impõe-se a aplicação do princípio da
consunção de modo a absolver o réu quanto ao primeiro delito (TJMG - Ap. Crim. n.
1.0132.05.000401-0/001 - Rel. Des. Vieira de Brito - j. 09.10.2007 - p. 25. 10.2007).

A decisão do acórdão a seguir é totalmente diferente do acórdão anterior. Vejamos:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME AMBIENTAL - ARTIGOS 38 e 46,
PARÁGRAFO ÚNICO, LEI 9.605/98 - CONSUNÇÃO NÃO CONFIGURADA ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. Se a conduta de
fabricar e armazenar carvão de origem vegetal sem autorização legal (art. 46,
parágrafo único, Lei 9.605/98) não se constitui como consequência natural do crime
de destruição de floresta de preservação permanente (art. 38 do mesmo diploma),
não há que se falar em consunção. (APELAÇÃO CRIMINAL N° 1.0628.08.0123233/001 - COMARCA DE SÃO JOÃO EVANGELISTA - APELANTE(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADO MINAS GERAIS - APELADO(A)(S): ERGITA
DA SILVA ALVES - RELATOR: EXMO. SR. DES. JÚLIO CÉSAR LORENS).

Segundo a decisão do acórdão, a produção de carvão vegetal não pode ser dada como
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consequência natural do desmatamento realizado pelo réu, e, assim, a consunção não se
configurou no presente caso. Dessa forma, o réu foi incurso nos artigos 38 e 46, parágrafo
único, ambos da lei de crimes ambientais.
No caso, concordamos com o entendimento do primeiro acórdão analisado,
considerando que, se o sujeito ativo é autor da devastação com o intuito de produzir carvão,
lenha etc., não há que se falar em aplicação conjunta dos dois artigos, sendo um crime meio
para a consumação do outro. Agora, se um sujeito desmata sua floresta sem o intuito de
produzir carvão, entregando a madeira para outra pessoa, nesse caso, teríamos a aplicação dos
dois artigos, um para cada sujeito.
Na prática, os elementos normativos, largamente utilizados na norma penal
ambiental, acabam comprometendo e eficiência e aplicabilidade da lei no caso concreto, já
que necessitam de um juízo de valor, e, assim, muitas das condutas reprimidas ou investigadas
acabam ficando sem punição por falta de materialidade e autoria comprovadas, tendo uma
vasta jurisprudência a respeito:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. PRELIMINAR DE
INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. MÉRITO. ARTIGOS 38A, 45 E 46 DA LEI
Nº 9.605/1998. AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA.
ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
- O recurso de apelação criminal, interposto dentro do quinquídeo legal, é
tempestivo.
- Não se pode condenar o réu pela prática de crime ambiental se não restou
comprovada a materialidade delitiva (APELAÇÃO CRIMINAL Nº
1.0015.07.041793-4/001 - COMARCA DE ALÉM PARAÍBA - APELANTE(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - APELADO(A)(S):
ALEXANDRE CÉSAR CAETANO BITTENCOURT).

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME AMBIENTAL - PRELIMINAR DE
PRESCRIÇÃO - REJEITADA - MÉRITO - CORTE DE ÁRVORES EM
FLORESTA CONSIDERADA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, SEM
PERMISSÃO - AUTORIA IMPROVADA -EVIDENCIADA, SOMENTE, A
INTENÇÃO EM TRANSPORTAR A MADEIRA, SEM LICENÇA VÁLIDA EXECUÇÃO NÃO INICIADA - ATOS MERAMENTE PREPARATÓRIOS ABSOLVIÇÃO NECESSÁRIA - RECURSO PROVIDO.
- Não há que se falar em extinção da pretensão punitiva do Estado se não
transcorreu, entre quaisquer dos marcos interruptivos da prescrição, o lapso temporal
estabelecido em lei.
- Inexistindo provas de que o acusado foi o responsável pelo corte das árvores em
floresta considerada de preservação permanente, não deve ele responder pela prática
do delito previsto no art. 39 da Lei 9.605/98.
- Embora evidenciado que o réu contratou terceiros para o transporte de madeira,
sem licença válida, tendo estes se dirigido até o local com o propósito de realizar o
serviço, mas não o fazendo, devido ao mau tempo, não há que se cogitar a realização
do delito previsto no art. 46, parágrafo único, da Lei 9.605/98, tendo em vista que
sua conduta se limitou aos meros atos preparatórios do crime (APELAÇÃO
CRIMINAL Nº 1.0386.05.001942-4/001 - COMARCA DE LIMA DUARTE APELANTE(S): SEBASTIÃO JOSÉ DE PAULA - APELADO(A)(S):
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS).

5.4 Elemento subjetivo

De acordo com o Código Penal brasileiro (BRASIL, 1998), uma conduta pode ser
tida como dolosa “quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo”, e
culposa, “quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia”.
Antes das mudanças realizadas no Código Penal na redação dada pela Lei nº 7.209,
de 11.7.1984, era admitida a responsabilidade penal objetiva, sendo afastada pela nova
redação do artigo 19 do Código Penal, 39 e, dessa forma, “o agente só responde pelo crime
praticado se a ele houver dado causa ao menos culposamente.” (SIRVINSKAS, 1998, p.18).
Tem-se como sujeito ativo dos crimes ambientais qualquer pessoa, seja ela física ou
jurídica, podendo ser tanto dolosa como culposa a conduta do agente infrator da norma penal
ambiental. Lembrando que em regra todos os crimes previstos no nosso ordenamento jurídico
são dolosos, sendo culposos por exceção, como é o caso do artigo 54, §1º da Lei 9605/98, que
define o crime culposo de poluição.
Antes da lei de crimes ambientais, a previsão de crimes culposos contra o meio
ambiente era raramente prevista, o que gerava grande impunidade, como no exemplo em que
os navios tinham seus porões lavados sem as devidas cautelas, despejando no mar resíduos,
como óleo e outras substâncias químicas, ação altamente nociva ao meio ambiente, mas
considerada atípica (FREITAS, 2000).
A nova lei de crimes ambientais também trouxe como inovação, segundo o
mandamento constitucional previsto no §3º do artigo 225, a possibilidade de pessoas jurídicas
serem sujeitos ativos dos crimes ambientais, já que, antigamente, somente pessoas físicas
podiam ser sujeitos ativos de crimes, estando a responsabilidade penal brasileira assentada na
imputabilidade do agente.
Entretanto, tendo em vista que os maiores desastres ambientais são provocados por
pessoas jurídicas, principalmente em função da busca desenfreada pela produção de bens na
nossa atual economia de mercado, a constituição em seu artigo 225 § 3º elegeu a pessoa
jurídica como possível sujeito ativo de crimes ambientais.
Antes da edição da nossa lei de crimes ambientais, eram punidas apenas atitudes
dolosas contra o meio ambiente, com algumas exceções, o que para alguns autores era a
39

Art. 19 - Pelo resultado que agrava especialmente a pena, só responde o agente que o houver causado ao
menos culposamente (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984).
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válvula de escape para grandes causadores de desastres ambientais, até mesmo pela grande
facilidade de se provar a ausência de dolo nesses tipos de crimes (MILARÉ, 2000).
Torna-se importante traçar alguns comentários acerca da responsabilidade penal da
pessoa jurídica, tendo em vista que o tema do presente trabalho atenta para a sociedade de
risco, surgido com o advento e a evolução pós-Revolução Industrial, bem como as influências
do capitalismo nos problemas ambientais, impulsionados pelas empresas.
É claro que vamos falar resumidamente sobre o tema, tendo em vista que a
responsabilidade penal da pessoa jurídica é um tema complexo e vasto, que poderia
perfeitamente dar ensejo a um novo trabalho científico.
O parágrafo 3º do artigo 225 da Constituição Federal prevê que “as condutas e
atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores pessoas físicas e
jurídicas a sanções penais”, tornando-se assim em um mandado expresso de criminalização da
pessoa jurídica.
Um tema altamente controverso não apenas no Brasil, mas em todo o mundo, tendo
em vista que o direito penal age em função da culpabilidade do agente (imputabilidade,
potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa), sendo que a doutrina
majoritária é contra essa responsabilização, por tratar-se de pessoa fictícia, não tendo assim
ânimo de delinquir (SIRVINSKAS, 1998).
Não há duvidas de que desconsiderar a responsabilidade criminal das pessoas
jurídicas pode gerar uma ineficácia ainda maior da proteção penal ambiental, tendo em vista
que alguns crimes ambientais, por exemplo, o de poluição, por gerar riscos consideráveis ao
meio ambiente, são em sua grande maioria praticados por pessoas jurídicas.
Vejamos o preceito do artigo 54 da lei de 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.
§ 1º Se o crime é culposo:
Pena - detenção, de seis meses a um ano, 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:
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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.

Mesmo que tenhamos como sujeito ativo do crime de poluição qualquer pessoa, o
texto do artigo em questão, na prática, demonstra outra coisa. Causar poluição em níveis aptos
a causar danos à saúde humana, provocar mortandade de animais, destruição significativa da
flora, tornar uma área urbana imprópria para ocupação humana, ou causar poluição
atmosférica que provoque a retirada de habitantes da área afetada, dificilmente terá extensão
compatível com a importância penal, se forem causadas por pessoas singulares.
Podemos até citar um caso de poluição de grande extensão, provocados por pessoa
física, que foi o caso conhecido como césio 137, acontecido em Goiânia no ano de 1987, no
qual alguns catadores de ferro velho destruíram um aparelho de radioterapia, retirando o seu
núcleo radioativo contendo césio 137, espalhando radioatividade por grande parte da cidade,
ocasionando mortes, evacuação das áreas atingidas etc. Porém, podemos dizer que se trata de
fato isolado, quando cometido por pessoa física, se bem que, mesmo nesse caso, podemos
dizer que houve negligência de alguma pessoa coletiva ou órgão público ao abandonar um
aparelho contendo material radioativo da forma como foi feita.
A própria lei dá ensejo a responsabilização da pessoa singular vinculada à empresa
delinquente (na pessoa dos seus administradores), como exceção à regra, ao preceituar em seu
artigo 4º que “poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for
obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados à qualidade do meio ambiente.”(BRASIL,
1998).
As discussões acerca do tema se intensificam, pois, nos países em que se utilizam do
sistema romano-germânico, aceitar a responsabilidade penal da pessoa jurídica traz a
necessidade de abandonar o princípio societas delinquere non potest, que preceitua como
inadmissível a punibilidade penal das pessoas jurídicas, sendo cabível a elas apenas a
punibilidade administrativa ou civil.
Já nos países que adotam o sistema da commom Law, por exemplo, os Estados
Unidos, essa responsabilização é aceita perfeitamente sem restrições, tendo seu primeiro
precedente já no ano de 1909, no caso conhecido como New York Central & Hudson River
Railroad contra Estados Unidos. O principal argumento foi a simples constatação de que, “se
a lei diz que uma pessoa pode cometer crime, sem distinguir se é física ou jurídica, é porque
ambas podem ser processadas” (FREITAS, 2000).
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Fazendo uma análise geral da responsabilização criminal das pessoas jurídicas, temos
países, como os Estados Unidos, que aceitam sua responsabilização sem maiores discussões,
conforme vimos no parágrafo anterior. Temos países, como a Itália, que não aceitam de forma
alguma essa responsabilização criminal. E aqueles que admitem essa responsabilidade em
situações definidas expressamente pelo legislador, como é o caso do Brasil (FREITAS, 2000).
A atual sociedade de risco e os problemas ambientais são os grandes responsáveis
para que essa mudança e abandono do princípio que inadmite a punibilidade das pessoas
jurídicas fossem relativizados. Várias são as soluções dadas para as questões relacionadas
com a criminalidade da pessoa jurídica. Uma delas afirma que “a pessoa coletiva tem de
reconhecer-se nos atos praticados pelos titulares dos seus órgãos, até porque é representada
por eles em todos os aspectos da sua vida jurídica” (MENDES, 2000, p.22).
Nesse caso, a responsabilidade criminal da pessoa jurídica seria indireta, ou seja,
estaria condicionada a um fato ilícito praticado por alguns dos seus representantes, o que
geraria problemas na responsabilização criminal de uma pessoa jurídica, caso não encontrados
pessoas singulares como responsáveis pelo delito (MENDES, 2000).
Assim, parte-se para a imputação direta da pessoa jurídica por um fato criminal
contra o meio ambiente, nas palavras de Paulo de Sousa Mendes:

[...] alguns modelos de edificação da responsabilidade criminal de pessoas
colectivas, aliás já mesmo consagrados em alguns países, partilham da ideia de que
não é necessária a imputação de um fato ilícito criminal a algum membro dos órgãos
sociais, ou até trabalhador subordinado, para fundar a responsabilidade criminal da
própria pessoa colectiva. Nestes modelos, o salto para a responsabilidade directa e,
eventualmente, única da pessoa colectiva encontrou arrimo na convicção de que os
meros mecanismos da imputação individual da factos ilícitos criminais,
especialmente no que diz respeito às ofensas ambientias, deixam escapar os casos
mais graves. Cientes desta realidade indisputável, não podemos, por conseguinte,
compreender a lógica imanente à decisão do legislador de deixar de fora a
responsabilidade criminal de pessoas colectivas (MENDES, 2000, p.23-24).

No caso brasileiro, a lei de crimes ambientais expressamente imputou a
responsabilidade indireta da pessoa jurídica ao preceituar que:
Art. 3º As pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e
penalmente conforme o disposto nesta Lei, nos casos em que a infração seja
cometida por decisão de seu representante legal ou contratual, ou de seu órgão
colegiado, no interesse ou benefício da sua entidade (grifo nosso).

No caso de pessoas jurídicas de direito público, a identificação do seu representante
torna-se mais fácil, poderá ser o prefeito, governador, secretário etc. Se bem que, para Freitas
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(2000), as pessoas jurídicas de direito público (Estados, municípios, União, Distrito Federal,
autarquias e fundações públicas) não podem cometer ilícitos penais no seu interesse ou
benefício, por perseguirem apenas o interesse público. Caso aconteça algum fato que não
busque o interesse público, o autor afirma que houve abuso de poder.
Pensamento idêntico ao de Edís Milaré:

Não é possível responsabilizar as pessoas jurídicas de direito público, certo que o
cometimento de um crime jamais poderia beneficiá-las e que as penas a elas
impostas ou seriam inócuas ou, então, se executadas, prejudicariam diretamente a
própria comunidade beneficiária do serviço público (MILARÉ, 1999, p.101).

Já para Paulo Affonso Leme Machado, essa responsabilização seria perfeitamente
possível, já que não existe objeção na lei brasileira:
A Administração Pública direta como a Administração indireta podem ser
responsabilizadas penalmente. A lei brasileira não colocou nenhuma exceção. Assim,
a União, os Estados e os Municípios, como as autarquias, as empresas públicas, as
sociedades de economia mista, as agências e as fundações de Direito Público,
poderão ser incriminados penalmente.
O juiz terá a perspicácia de escolher a pena adaptada à pessoa jurídica de direito
público, entre as previstas no art. 21 da lei 9.605/1998. A importância da sanção
cominada é a determinação do comportamento da Administração Pública no prestar
serviços à comunidade, consistentes em custeio de programas e projetos ambientais
de execução de obras de recuperação de áreas degradadas ou manutenção de espaços
públicos (art. 23 da Lei 9.605). Dessa forma, o dinheiro pago pelo contribuinte terá
uma destinação fixada pelo Poder Judiciário, quando provada, no processo penal, a
ação ou a omissão criminosa do Poder Público. A existência de um Estado
criminoso, que pratica um ilícito criminal, não transforma a “totalidade dos
funcionários públicos em criminosos” (MACHADO, 2002, p. 655).

Não vemos problema na responsabilização criminal da pessoa jurídica de direito
público, sendo que deve ter tratamento isonômico com a de direito privado, principalmente
pelo fato de que o Estado (entes públicos) são os maiores poluidores do meio ambiente.
A punição deveria ser analisada, caso a caso, de acordo com o fato concreto e, se não
respeitados os interesses públicos, além da recuperação das áreas degradadas, o representante
legal deveria ser punido com a perda do cargo, o que representaria um verdadeiro freio contra
os desmandos dos entes públicos nas questões ambientais, assim como tem sido a lei de
responsabilidade fiscal.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais é bastante
diversificada com relação ao tema da responsabilidade criminal da pessoa jurídica. Vejamos
alguns exemplos:
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EMENTA: PENAL ESPECIAL - CRIMES AMBIENTAIS - PRELIMINAR EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO - CRIME
PERMANENTE - TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO - CESSAÇÃO DA
PERMANÊNCIA - INOCORRÊNCIA - PRELIMINAR ACOLHIDA - ARTS. 54 e
60 DA LEI Nº 9.605/98 - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO - PENA DA PESSOA
JURÍDICA - MULTA - RECURSO PROVIDO. - Tratando-se de crime na sua
modalidade permanente, a prescrição regula-se nos termos do art. 111, III, do
Código Penal, iniciando-se a contagem do prazo no dia em que cessou a
permanência. - Deve ser reconhecida a materialidade delitiva quando alguém coloca
em funcionamento empresa sem a licença ambiental (art. 60 da Lei nº 9.605/98),
bem como quando ela exerce atividade potencialmente lesiva aos seres humanos
através de emissão de poluição (art. 54 da Lei nº 9.605/98).(APELAÇÃO
CRIMINAL N° 1.0016.06.059933-5/001 - COMARCA DE ALFENAS APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS APELADO(A)(S): LUIZ ELIAS JACOB, LUIZ ELIAS JACOB - EPP, CARLOS
ALBERTO JACOB - RELATOR: EXMO. SR. DES. JÚLIO CEZAR
GUTTIERREZ)
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - RESPONSABILIDADE PENAL DA
PESSOA JURÍDICA - TEORIA DA DUPLA IMPUTAÇÃO - APLICABILIDADE NULIDADE DO FEITO RECONHECIDA. - Só é admissível a responsabilidade
penal da pessoa jurídica quando há imputação simultânea de diretor, administrador,
membro do conselho ou de órgão técnico, auditor, gerente, preposto ou mandatário
da mesma. - Não se pode conceber a responsabilização de ente de existência ideal que só existe no mundo abstrato concebido pela ordem jurídica - sem a atuação de
uma pessoa física, que atue com elemento subjetivo próprio.(APELAÇÃO
CRIMINAL N° 1.0051.07.020980-7/001 - COMARCA DE BAMBUÍ APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS APELADO(A)(S): TOTAL AGROINDÚSTRIA CANAVIEIRA S/A - RELATOR:
EXMO. SR. DES. CÁSSIO SALOMÉ)

Não há dúvidas da complexidade do tema, principalmente em se tratando de um
Estado capitalista, onde o poder econômico das grandes empresas chega a superar o próprio
poder do Estado, a partir do momento em que o próprio Estado e demais entes federados
necessitam dos investimentos, empregos gerados, impostos pagos pelas empresas, fazendo
com que elas detenham um enorme poder de coação frente aos poderes do Estado.
No mais, não conseguimos visualizar a responsabilidade direta das pessoas jurídicas, e
assim, como dependem de seus administradores para suas tomadas de decisões, em caso de
atos que ofendam ao bem jurídico meio ambiente, os administradores, donos, sócios
majoritário, enfim, quem estiver no comando das empresas deveria sofrer as punições
criminais, enquanto a empresa deveria arcar com as multas e reparações, tendo em vista que,
em regra, o seu potencial econômico é maior.
No caso das pessoas jurídicas de direito público, a ideia seria a mesma, enquanto o
chefe do poder executivo ou responsável nomeado por ele sofreria as punições penais, o ente
arcaria com as multas e reparações ambientais, que depois poderiam ser reembolsadas em
processo judicial contra o administrador.
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O fato é que o direito penal comum poderia ser utilizado para punir os
administradores, enquanto a punição dos entes públicos ficaria perfeitamente encaixada em
leis administrativas e cíveis, sem a necessidade de uma lei penal ambiental.

5.5 Sanções penais

Assim como no direito penal tradicional, no direito penal ecológico, as sanções
aplicáveis são as penas privativas de liberdade, restritivas de direito e de multa.
Dentre essas formas de sanções, a privativa de liberdade é a menos utilizada, mesmo
porque o perfil do criminoso ambiental não oferece riscos diretos e iminentes à sociedade,
além de que, segundo Édis Milaré (2000, p.97), “a pena de prisão, em razão do perfil
diferenciado do delinquente ambiental, tem-se mostrado inadequada, por impor à sociedade
um duplo castigo: suportar o dano e pagar a conta do presídio”.
Além disso, tendo em vista que as penas inferiores a quatro anos podem ser
substituídas por penas restritivas de direito, a pena de prisão acaba sendo de extrema raridade
nos crimes ambientais.
As pessoas jurídicas, conforme vimos no título anterior, segundo a lei de crimes
ambientais, poderão receber penas de multa, restritivas de direitos e prestação de serviços à
comunidade (artigos 21 a 23 da lei 9605/98), não cabendo, obviamente, a aplicação de penas
restritivas de liberdade a elas.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME CONTRA O MEIO AMBIENTE PRELIMINAR LEVANTADA DE OFÍCIO - RESPONSABILIDADE PENAL DA
PESSOA JURÍDICA - INADEQUAÇÃO ENTRE NATUREZA JURÍDICA E
SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE - INEXISTÊNCIA DE REGRAS
ESPECÍFICAS COMPATÍVEIS COM O ENTE COLETIVO - INVIABILIDADE
DE SANCIONAMENTO - NECESSÁRIA EXCLUSÃO DO PÓLO PASSIVO DA
RELAÇÃO PROCESSUAL - RECURSO CONHECIDO, E EM PRELIMINAR DE
OFÍCIO, ANULADO O PROCESSO AB INITIO “Portanto, em consonância com a
jurisprudência mencionada, com amparo na doutrina mais autorizada e lastro em
toda a principiologia constitucional-penal retora de nosso sistema jurídico, entendo
que não se apresenta juridicamente viável, nos moldes em que foi promulgada a Lei
nº 9.605/98, a responsabilização penal do Município de Pará de Minas - pessoa
jurídica diversa das pessoas físicas que o compõe - pelos crimes a ele imputados,
puníveis com pena privativa de liberdade. (APELAÇÃO CRIMINAL Nº
1.0471.10.003830-9/001 - COMARCA DE PARÁ DE MINAS - APELANTE(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - APELADO(A)(S):
MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS)

Outro exemplo de sanção penal aplicável a pessoas jurídicas, para alguns a mais
grave imposta a elas, vem prevista no artigo 24 da lei penal ambiental:
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Art. 24. A pessoa jurídica constituída ou utilizada, preponderantemente, com o fim
de permitir, facilitar ou ocultar a prática de crime definido nesta Lei terá decretada
sua liquidação forçada, seu patrimônio será considerado instrumento do crime e
como tal perdido em favor do Fundo Penitenciário Nacional (grifo nosso).

Esse tipo de sanção aplicável à pessoa jurídica se mostra totalmente simbólico na
prática, tendo em vista a importância econômica e social que as empresas, principalmente as
de grande porte, significam para a nossa sociedade altamente capitalista. A começar pela
função social da empresa que também prevê a proteção ambiental, mas, que, entre outros,
também a geração de empregos e geração de riquezas.

Falar-se de função social da empresa é falar-se de reservas. O interesse social não
quer significar o interesse da maioria, mas da própria empresa, órgão estabilizador
de emprego e de circulação de bens e serviços. Ademais, uma empresa geradora de
riqueza e de emprego atende à sua função social, acima de distribuir dividendo para
os acionistas. A geração de empregos pode ser considerada como função social da
empresa à luz do preceito constitucional econômico que promulga a busca pelo
pleno emprego (PESSOA, 2005) ( Grifo nosso).

Não acreditamos que uma empresa sólida, geradora de empregos, independentemente
do crime ambiental que cometer, muito menos o previsto no artigo 24, terá sua liquidação
forçada em detrimento da geração de empregos e riquezas. Se for uma multinacional, como a
Coca-Cola, Wal-Mart, Macdonald, aí sim é que não vislumbramos a aplicação da norma de
forma concreta, e realmente não deveria. 40
No título anterior, traçamos algumas considerações acerca da responsabilidade penal
das pessoas jurídicas. Mas, tendo em vista que a legislação mantém essa possibilidade,
concordamos com a posição de Sirvinskas (1998, p.24), no qual afirma que “o legislador
deveria reservar um capítulo inteiro aos crimes praticados somente por pessoas jurídicas e
suas respectivas penas, pois nem todos os tipos penais da parte especial são cometidos por
pessoas jurídicas”.

40

Foram feitas pesquisas jurisprudenciais acerca do artigo em questão nos sites do TJMG, TJRS, TJSP, e não
foram encontradas jurisprudências acerca do artigo 24 da Lei 9605/98.
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6 PRINCÍPIOS PENAIS TRADICIONAIS EM CONFLITO NO DIREITO PENAL
AMBIENTAL

6.1 O Princípio da legalidade

Inseridos no texto constitucional de forma implícita ou explicita, os princípios
exercem controle sobre o poder legislativo penal. Os princípios norteadores do direito penal
tem a função de garantir o Estado democrático de direito, assegurando a toda sociedade
proteção contra abusos cometidos pelo Estado persecutor.
Entre eles, o mais importante é o princípio da legalidade, previsto no inciso II do
artigo 5º, ao preceituar que “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa
senão em virtude de lei” (BRASIL, 1998).
Assim, o principio da legalidade garante principalmente:

[...] a proibição da criação de crimes e penas pelos costumes ou por medidas
provisórias, a proibição do uso da analogia para criação de tipos penais, fundamentar
ou agravar penas, a proibição de incriminação vagas e indeterminadas e a proibição
da retroatividade maléfica da lei penal. Significa, pois, que o fundamento de
existência do princípio da legalidade é a proteção do indivíduo ante os possíveis
abusos por parte do Estado (FOPPEL, 2008, p.506) (grifo nosso).

Originário do período do iluminismo, surgido após a revolução burguesa, segundo
Hans Wenzel, o princípio da legalidade surgiu com o propósito de conter as arbitrariedades
praticas pelos detentores do poder Estatal, utilizando-se para isso dos princípios da reserva
legal, da taxatividade e da irretroatividade (LOBATO, 2011).
Assim, tendo como função a limitação do poder do Estado por um contrato social, o
período iluminista teve grande influência na delimitação do poder punitivo do Estado, antes
autoritário e sem garantias individuais, para somente punir fatos previamente previstos em lei
como criminosos, reserva legal, sendo permitido ao indivíduo tudo que a lei não proíba.
A legalidade penal em sua forma genérica, nullun crimen nulla poena sine lege, a
partir do iluminismo até a modernidade, sofreu importantes transformações, a fim de
solidificar as garantias de liberdade individual dentro do Estado democrático de direitos.
(LOPES, 1994).
Dentro dessa evolução, podemos notar claramente o intuito de se restringir a
criminalização exacerbada, como forma de proteger o indivíduo das arbitrariedades estatais,
separando o Estado Constitucional daquele Estado absolutista, tirânico.
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Na evolução do princípio da legalidade, em um primeiro momento, houve o
reconhecimento do princípio da anterioridade e da irretroatividade, nullum crimen nulla
poena sine lege praevia, bem como posteriormente da retroatividade da lei penal benéfica,
sendo vistos hoje como partes do princípio da legalidade e não como seus efeitos (LOPES,
1994).
Evoluiu-se para a proibição de criminalização de comportamentos fundados nos
costumes, nullum crimen nulla poena sine lege scripta, bem como a proibição de analogia,
nullun crimen nulla poena sine lege stricta, para criar, justificar, fundamentar ou agravar
penas ( LOPES, 1994).
Posteriormente, tivemos outro desdobramento do princípio da legalidade, nullum
crimen nulla poena sine lege certa, mais conhecido pela doutrina como princípio da
taxatividade ou determinação, sendo vedadas na norma penal incriminações vagas e
indeterminadas, de grande importância nas discussões referentes ao direito penal ambiental do
presente trabalho, principalmente pelo fato de que os efeitos desse princípio ainda não são
completamente entendidos pela doutrina e nem reconhecidos totalmente pela jurisprudência
(LOPES, 1994).
Entretanto, não podemos afirmar que o princípio da legalidade é o instrumento
perfeito para se limitar o poder punitivo do Estado, sendo necessários outros tantos princípios
penais decorrente dele, como a taxatividade (também chamada legalidade estrita), reserva
legal, retroatividade benéfica, que dele decorrem, e que, funcionando conjuntamente e de
forma harmônica, representam uma maior proteção do cidadão contra os excessos do poder do
Estado.
Com relação aos crimes ambientais, o princípio da legalidade sofre com o abuso da
técnica das normas penais em branco, do uso de elementos normativos do tipo e da
acessoriedade administrativa, que serão tratadas posteriormente, desvirtuando sua função
histórica de proteção e garantia pro reo.
A utilização dessas técnicas, para muitos, se justifica em função da complexidade dos
bens ambientais e suas relações difusas dentro da sociedade pós-moderna, o que justificaria
também a grande expansão que vem ocorrendo no direito penal, em suposta afronta ao
princípio da intervenção mínima, que também será analisado.

Na defesa do meio ambiente, há necessidade de complementação da lei penal em
branco mediante ato administrativo. Não se admite, é claro, a criação de novos tipos
penais. No entanto, poder-se-ia admitir a complementação da norma penal em
branco nos casos em que não haja cominação penal incriminadora. A lei é estática; e
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o meio ambiente é dinâmico. Se se pretende proteger o meio ambiente, é necessário
adotar medidas eficazes e rápidas para se evitar o dano irreversível. Não seria
possível esperar a tramitação de uma lei até sua promulgação para se proteger uma
espécie silvestre ameaçada de extinção, por exemplo. Há espécies em estado
avançado de extinção a curto prazo e consideradas ameaçadas de extinção a médio
prazo (espécies nacionais, regionais e locais). E por ato administrativo emanado de
órgãos ambientais integrantes do SISNAMA é que melhor se protegerá a espécie
silvestre ameaçada.” (SIRVINSKAS, 2002, p. 41-42).

Assim, visando a uma “melhor” implementação de políticas criminais numa
sociedade altamente complexa e mutável, o direito penal vem sofrendo um abrandamento de
seus princípios no momento de elaboração e aplicação das normas penais, buscando uma
melhor e rápida adaptação das leis penais às mudanças ocorridas na sociedade e nas políticas
criminais adotadas pelo Estado.

Se, por um lado, é certo que o Meio Ambiente deva ser tutelado, por outro, é correto
e necessário impor que esta tutela ocorra dentro dos limites democráticos e em
obediência aos direitos fundamentais, sob pena de o Meio Ambiente servir, apenas,
de mote legitimador para o recrudescimento de um Estado punitivo e liberto das
amarras basilares do Estado de Direito. Dentro destas amarras fundamentais do
Estado de Direito, encontra-se o princípio da legalidade, que não se limita a uma
concepção formal, mas que deve ser visto e trabalhado a partir de uma concepção
material a fim de que se evite o seu esvaziamento, o que historicamente ocorreu em
diversos Estados totalitários (LOBATO, 2011, p.66).

Posição bastante criticada por grande parte dos doutrinadores do direito, que
defendem que, a fim de respeitar a legalidade penal, “os crimes contra o meio ambiente
devem estar expressamente previstos em lei, evitando-se a adoção, mesmo no seu mínimo
legal, de normas penais em branco” (SIRVINKAS, 1998, p.16).
[...] a garantia de legalidade, para que seja efetivamente aplicada ao indivíduo, deve
estar associada a elementos outros que lhe garantam sustentabilidade no
ordenamento pátrio, sob pena de se tornar uma norma simbólica, capaz tão somente
de conferir ao particular uma falsa ideia de que está protegido contra eventuais
abusos do Estado no exercício do poder punitivo (FOPPEL, 2008, p.509).

A doutrina subdivide o princípio da legalidade em: Principio da reserva legal;
Princípio da taxatividade; Princípio da anterioridade, que serão brevemente analisados a
seguir.

6.1.1 Princípio da reserva legal

O princípio da reserva legal decorre do princípio da legalidade, sendo descrito
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expressamente no inciso XXXIX do artigo 5º, bem como no Código Penal em seu artigo 1º,
quando define que “não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia
cominação legal” (BRASIL, 1998).
A diferença entre os princípios da legalidade e da reserva legal para Maurício
Antônio Ribeiro Lopes (1994, p.31) é que “o primeiro significa a submissão e o respeito à lei,
ou à atuação dentro da esfera estabelecida pelo legislador. O segundo consiste em estatuir que
a regulamentação de determinada matéria há de se fazer necessariamente por lei formal”.
Por esse princípio, uma pena somente poderá ser aplicada se houver lei anterior
definindo tal conduta como sendo criminosa e, dessa forma, recusa a utilização dos costumes
e analógica na formulação de tipos penais, exceto in bonam parten, teoria defendida por
Jescheck e Weigend, que afirmam a existência de causas supralegais de justificação e causas
de exclusão da aplicação da pena, tendo como um dos exemplos de aplicação, a utilização do
perdão judicial no artigo 121, §5º do Código Penal (LOBATO, 2011).
Dentro do princípio da reserva legal, temos duas subdivisões doutrinárias chamadas
de reserva legal absoluta e reserva legal relativa (LOBATO, 2011). Na reserva legal relativa
são fixadas pela lei apenas as diretrizes básicas, ficando o poder executivo encarregado de
preencher as lacunas deixadas pela norma, como no caso da lei de crimes ambientais. Quando
a Constituição exige a regulamentação integral de sua norma por lei em sentido formal tratase de reserva legal absoluta; se, apesar de exigir a edição desta espécie de lei, permite que ela
apenas fixe os parâmetros de atuação a serem complementados por ato infra legal, trata-se de
reserva legal relativa.
Para parte da doutrina, a utilização de normas penais em branco pela lei de crimes
ambientais, fere o princípio da reserva legal, já que existe a necessidade de uma tipificação
completa (SIRVINSKAS, 2002).

6.1.2 Princípio da taxatividade

Decorrente do princípio da legalidade, o princípio da taxatividade ou determinação
tenta evitar que o aplicador da lei cometa arbitrariedades ao aplicar o dispositivo da lei penal
ao caso concreto, limitando-se ao seu conteúdo, sem interpretação extensiva da norma.

Vigora com o princípio da legalidade formal o princípio da taxatividade, que obriga
a que sejam precisas as leis penais, de modo que não pairem dúvidas quanto a sua
aplicação ao caso concreto. Infringe, assim, o princípio da legalidade a descrição
penal vaga e indeterminada, que não possa determinar qual a abrangência exata do
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preceito da lei." (MIRABETE, 1999, p. 98).

Segundo esse princípio, a norma penal deve se apresentar de forma clara e precisa,
não podendo conter incertezas. Assim, em sua evolução histórica, a previsão de lei anterior ao
crime já não constituía segurança o bastante para os cidadãos, sendo necessário que essa
previsão além de anterior, fosse também precisa, taxativa. Também conhecido como principio
da determinação, traz segurança jurídica ao proibir a utilização do emprego de cláusulas
gerais e de conceitos vagos, devendo a norma descrever concretamente os elementos típicos,
evitando desta forma excessos do aplicador da norma, que ficará limitado ao conteúdo da
norma positivada (LOBATO, 2011).
As leis penais indeterminadas violam o princípio da taxatividade por serem
insubsistentes em sua descrição típica, não demonstrando o juízo de antijuridicidade buscado
pelo poder legislativo. Essa problemática é um dos grandes trunfos de parte da doutrina
contrária à utilização do direito penal na tutela do meio ambiente (LOBATO, 2011).
A expressão “causar dano indireto”, prevista no artigo 40 da lei de crimes
ambientais41 torna-se totalmente incompatível com o princípio da taxatividade, por não se
saber ao certo que significa dano indireto, principalmente quando falamos em meio ambiente,
cujos danos podem advir de fontes as mais variadas possíveis.
O artigo 40 da lei de crimes ambientais foi criticado por Miguel Reale Júnior (1998)
em um texto publicado com o polêmico título de A lei hedionda dos crimes ambientais, no
qual ele afirma que “se a norma penal há de ser clara, precisa, facilmente compreensível pelo
homem comum, como já exigia há dois séculos Beccaria, o artigo 40 é exemplo do inverso”.
Ele conclui dizendo “ser incompreensível a menção a dano indireto, cominando-se pena grave
a uma conduta que não se sabe o que seja”.
Luiz Régis Prado (1998, p. 90) coloca em dúvida a conduta tipificada no artigo 40,
afirmando tratar-se de uma conduta típica “especialmente abstrata, para não dizer
inexistente”, justificando sua colocação ao perguntar “o que vem a ser dano direto ou
indireto?” Conclui o autor que “ se trata de norma inconstitucional”, configurando-se dano
indireto culposo, lembrando que o nosso Código Penal desconhece a figura do dano culposo,
41

Art. 40. Causar dano direto ou indireto às Unidades de Conservação e às áreas de que trata o art. 27 do Decreto
nº 99.274, de 6 de junho de 1990, independentemente de sua localização:
§ 1o Entende-se por Unidades de Conservação de Proteção Integral as Estações Ecológicas, as Reservas
Biológicas, os Parques Nacionais, os Monumentos Naturais e os Refúgios de Vida Silvestre.
§ 2o A ocorrência de dano afetando espécies ameaçadas de extinção no interior das Unidades de Conservação de
Proteção Integral será considerada circunstância agravante para a fixação da pena.
§ 3º Se o crime for culposo, a pena será reduzida à metade.
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já que “a produção do dano diz respeito à relação material e ao modo de executá-la”(BRASIL,
1998).
Segundo Luís Paulo Sirvinskas (2002, p.156) “apurar o que seja dano direto ou
indireto” chega a ser uma “questão tormentosa”, tendo em vista a dificuldade de se “apurar e
distinguir o dano indireto (caput) e o dano culposo (§3.º), e assim, “cuida-se de um tipo penal
extremamente aberto e de difícil aplicação ao caso concreto”.
Miguel Reale Júnior cita exemplo elucidativo acerca dos problemas na aplicação do
§3º:

Mas o pior é que se prevê logo a seguir, no parágrafo 3º, a forma culposa, sendo
crime causar por imprudência ou imperícia dano a qualquer parque ou área de
interesse ecológico. O ciclista desatento que derrapa e bate na mureta do Ibirapuera
comete delito culposo de dano. Mais grave: se já não se sabe o que seria ocasionar
dolosamente dano indireto, menos ainda o que é causar por imprudência dano
indireto (REALE JUNIOR, 1998).

O próprio Presidente da República à época, Fernando Henrique Cardoso, em suas
razões do veto à lei que previa mudanças no texto do caput do artigo 40 (Mensagem Nº 967,
de 18 de Julho de 2000), que passaria vigorar com o texto “"Causar significativo dano à flora,
à fauna e aos demais atributos naturais das Unidades de Conservação de Proteção Integral e
das suas zonas de amortecimento", aceita que ambos os textos, tanto o original quanto o
vetado, vão de encontro aos princípios legitimadores do direito penal. Vejamos:

Tanto a nova redação que se pretende dar ao caput do art. 40 como a redação dada
ao caput do art. 40-A da Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, afrontam todos os
princípios que regem o Direito Penal, que exigem que a norma penal estabeleça de
modo claro e objetivo, a figura penal, o delito que se deseja reprimir, excluindo-se
do seu aplicador, a definição de sua ocorrência ou não.
Em ambas alterações o legislador utilizou-se da expressão "causar dano
significativo", de natureza puramente subjetiva, deixando ao alvedrio do aplicador
da lei penal definir se a conduta do suposto infrator configura ou não o delito,
tornando imprecisa a sua definição.
Em suma, sua vigência importaria introduzir na legislação penal brasileira fator
inarredável de insegurança na relação do cidadão com o Estado, em função da
indefinição da figura delituosa que se deseja coibir. (Mensagem Nº 967, de 18 de
Julho de 2000) (grifo nosso).

Se já não bastasse um veto presidencial assumir a infringência de princípios penais
tradicionais, que ocasionam “fator inarredável de insegurança na relação do cidadão com o
Estado”, o veto acabou por complicar ainda mais a aplicação do artigo 40 em questão.
Antes do veto, o artigo 40 tratava das Unidades de Conservação de um modo geral,
abarcando tanto as de conservação integral, quanto as uso sustentável, sendo que todas elas
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vinham definidas em seu parágrafo 1º.
A Lei nº 9.985, de 18.7.2000 além das mudanças no caput do artigo 40 da lei de
crimes ambientais, já comentadas anteriormente, e que foram vetadas pelo chefe do executivo
federal, também criou novos textos para os parágrafos 1º e 2º, bem como criou o artigo 40-A,
repetindo praticamente toda a previsão do que seria o novo artigo 40. Enquanto o caput do
artigo 40, bem como seus parágrafos tratariam das Unidades de Conservação de Proteção
Integral, o caput do artigo 40-A e seus parágrafos tratariam das Unidades de Conservação de
Uso Sustentável.
No entanto, o veto presidencial abrangeu apenas o caput, e a lei passou a dar nova
redação ao parágrafo 1º, do artigo 40, que ficou com redação antiga, excluindo o caput do
artigo 40-A, deixando seus parágrafos soltos. Como esse artigo tratava das Unidades de
Conservação de Uso Sustentáveis, em tese, elas ficaram fora da proteção penal dada pela Lei
9605/98, ficando protegidas apenas as de proteção integral.
Para Fernando Capez (2012, 126), as alterações trazidas pela Lei 9985/2000, assim
como o veto do Presidente da República “deixaram as Unidades de Conservação de Uso
Sustentável, outrora protegidas pela Lei n. 9.605/98, sem proteção penal”.
Para Luiz Flávio Gomes (2001), esse incidente provocou “um dos maiores atentados
da nossa História contra o meio ambiente e o sistema jurídico brasileiro”, pois, toda essa
confusão gerou a eliminação da “proteção penal de grande parte dos recursos ambientais”,
que seriam as Unidades de Conservação de uso Sustentável, já que as condutas contra essa
Unidades, sofreram com o veto um “abolitio criminis”. Assim, para ele, antes da lei e dos
vetos, “100% das unidades de conservação e reservas ecológicas eram protegidas pelo Direito
Penal. Depois dela, apenas 50%”.
Sirvinskas é contra esse pensamento:
Faz-se necessário ressaltar que a Unidade de Conservação contida no caput contém
um conceito mais amplo do que o explicitado no § 1º. Seria um contra-senso
proteger somente as Unidades de Conservação de Proteção Integral e deixar de fora
a proteção das Unidades de Conservação de Uso Sustentável. Tal confusão decorre
do fato da vetação do caput do art. 40-A do dispositivo subsequente, mesmo porque
o conceito de Unidades de Conservação de Uso Sustentável encontra-se definido no
§1º do art. 40-A. Como sabemos, não existe norma inútil ou ineficaz; toda norma
deve ser interpretada em harmonia com o sistema legal vigente [...] (SIRVINSKAS,
2002, p.151).

Assim também decidiu o Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC 89735/SP
de 20/11/2007:
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EMENTA Habeas Corpus. Crimes contra o meio ambiente (Lei nº 9.605/98) e de
loteamento clandestino (Lei nº 6.766/79). Inépcia formal da denúncia. Tipicidade da
conduta criminosa inscrita no artigo 40 da Lei nº 9.605/98. Caracterização da área
degradada como "unidade de conservação". Reexame de provas. Auto-aplicabilidade
do artigo 40 da Lei nº 9.605/98. Dosimetria da pena. Questão não apreciada no
acórdão impugnado. Supressão de instância. Precedentes.
1. [...].
2. A declaração de atipicidade da conduta capitulada no artigo 40 da Lei nº 9.605/98,
sob a alegação de que a área degradada não seria uma "unidade de conservação"
demandaria reexame de provas, o que não se admite no rito estreito do habeas
corpus.
3. De outra parte, não é possível subordinar a vigência do dispositivo legal em
referência à edição da Lei nº 9.985/2000 ou do Decreto nº 4.340/02. O artigo 40 da
Lei nº 9.605/98, independentemente das alterações inseridas pela Lei nº 9.985/2000
ou da regulamentação trazida pelo Decreto nº 4.340/02, possuía, já em sua redação
original, densidade normativa suficiente para permitir a sua aplicação imediata,
sendo certo que essas alterações não implicaram abolitio criminis em nenhuma
medida.
4. [...].
5. [...].
6. Habeas corpus conhecido em parte e, nessa parte, denegado. (STF: HC 89735 SP
Rel: Min: MENEZES DIREITO. Julgamento: 19/11/2007. Órgão Julgador:
Primeira Turma. Publicação: DJe-036 DIVULG 28-02-2008 PUBLIC 29-02-2008
EMENT VOL-02309-01 PP-00149).(grifos nosso).

Podemos dizer que a decisão supra infringiu o princípio da taxatividade, a partir do
momento que se utilizou de uma interpretação extensiva, ampliando o alcance da lei. Esse
tipo de anomalia legislativa gera insegurança jurídica e, principalmente, ineficácia da norma
penal, a partir do momento em que gera inúmeras discussões jurisprudenciais, recursos
intermináveis, maculando a visão que a sociedade tem do direito penal.

6.2 Princípios da intervenção mínima e fragmentariedade do direito penal
Na primeira parte do artigo 8º42 da Declaração dos Direitos do homem e do cidadão
de 1789, editado na França, surgiam as primeiras ideias de controle legiferante do Estado, em
relação a leis penais, que mais tarde seria denominado de princípio da intervenção mínima.
Segundo Ivete Senise Ferreira (1995, p.68), o princípio da intervenção mínima do
direito penal significa dizer que o direito penal somente é chamado a intervir no momento em
que as ofensas ao bem jurídico tutelado, de valor fundamental para a sociedade, ultrapassem o
limite do tolerável, alcançando imensa reprovação social.
Mas o princípio da intervenção mínima, também chamado de ultima ratio, nos
42

Artigo 8º- A Lei apenas deve estabelecer penas estrita e evidentemente necessárias, e ninguém pode ser punido
senão em virtude de uma lei estabelecida e promulgada antes do delito e legalmente aplicada. (Declaração dos
Direitos do homem e do cidadão de 1789). (Grifo nosso).
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preceitua também que o direito penal somente deverá agir no caso de ataques mais graves a
esses bens jurídicos mais importantes, e, assim sendo, em casos de lesões mais leves ao bem
jurídico tutelado, outros ramos do direito deverão ser convolados a protegê-los (GRECO,
2002).
O direito penal por exercer, até certo ponto, uma função criminógena deveria ficar
restrito a proteger bens jurídicos individuais, como a vida, liberdade, integridade, sexualidade,
enfim, deveria ser um direito penal mínimo. Não há dúvidas acerca de essencialidade do meio
ambiente, bem como sua imprescindibilidade para toda a sociedade, o que justifica a
intervenção penal para sua proteção.
Só que, o direito penal utilizado para a proteção do meio ambiente acaba tendo a
função de amenizar o clamor popular daqueles que exigem uma resposta do Estado frente aos
problemas ecológicos. Dessa forma, a sua utilização para proteção do meio ambiente pode
criar alguns inconvenientes com os princípios em questão.
Corroborando com esse pensamento, Mendes assim descreve o problema:
Com efeito, se todos sabemos que o direito penal constitui o mais severo
instrumento de intrusão na esfera de liberdades do cidadão, por parte do Estado, não
podemos a seguir admitir que se queira usar as sanções penais como se fossem uma
simples alavanca anódina, a qual servisse para forçar as pessoas a mudarem de
hábitos e a actuarem em conformidade com o interesse geral na prossecução do
bem-estar coletivo, muito menos quando for possível alcançar os mesmos fins
através de meios menos gravosos. Ao direito penal deve sempre competir, como sói
dizer-se, uma função de ultima ratio (MENDES, 2000, p.15).

A verdade é que, em razão dos novos riscos surgidos na sociedade pós-moderna, o
princípio da intervenção mínima vem sendo amplamente relativizado, tornando-se prima ratio
em alguns casos, como se o direito penal fosse a única solução para os problemas atinentes a
nossa sociedade.
Podemos dizer que o Direito penal é utilizado pelo Estado como extrema ratio, a
partir do momento em que deixa de tomar medidas essenciais dentro de suas competências,
utilizando-se do direito penal como forma de dar uma resposta imediata à sociedade, tentando
demonstrar sua presença e poder, mas em contrapartida escondendo falhas estruturais e
omissões na gestão estatal.
Essa utilização não ocorre apenas nas questões relativas ao meio ambiente. A
crescente criminalidade que assola nossa sociedade, o tráfico e o uso de drogas, enfim, esses e
outros problemas sociais que o Estado tenta reprimir utilizando-se das normas penais refletem
na maioria dos casos uma falha social do Estado para com os seus administrados, que em vez
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de investir em melhorias na educação, qualidade de vida, combate às injustiças sociais,
prefere utilizar a sanção penal para punir lá na frente aquele que foi abandonado e lançado à
própria sorte lá atrás.
Não devemos abandonar o princípio da intervenção mínima, pois, “se o direito penal
como ultima ratio foi um postulado fundamental desenvolvido no contexto do chamado
direito penal clássico, nada mais coerente que o seja, tendo em vista todos os problemas
suscitados, em relação ao direito penal secundário” (FIGUEIREDO, 2008, p.264).
A tutela penal, no direito penal moderno, deve ser reservada à lei, partindo-se do
princípio da intervenção mínima, no Estado Democrático de Direito. Tal tutela deve
ser ultima ratio, ou seja, só depois de se esgotarem os outros mecanismos
intimidatórios (civil e administrativo) é que se procurará, na tutela penal, a eficácia
punitiva (SIRVINSKAS, 1998, p.11).

Segundo Luiz Régis Prado (1998, p.16), a lei de crimes ambientais brasileira tem
“caráter altamente criminalizador” sendo que, grande parte dos comportamentos tipificados
por ela43 “não passariam de meras infrações administrativas ou, quando muito, de
contravenções penais, em total dissonância com os princípios penais da intervenção mínima e
da insignificância.”.
Podemos dizer que o princípio da fragmentariedade surge, principalmente, como
consequência dos princípios da intervenção mínima e lesividade. De acordo com esse
princípio, o direito penal protegerá apenas uma pequena parcela dos bens jurídicos existentes,
dentre uma infinidade deles, daí a natureza fragmentária do direito penal.
Segundo Muñoz Conde:

Este caráter fragmentário do direito penal aparece sob uma tríplice forma nas atuais
legislações penais: em primeiro lugar, defendendo o bem jurídico somente contra
ataques de especial gravidade, exigindo determinadas intenções e tendências,
excluindo a punibilidade da comissão imprudente em alguns casos, etc.: em segundo
lugar, tipificando somente uma parte do que nos demais ramos do ordenamento
jurídico se estima como antijurídico; e, por último, deixando, em princípio, sem
castigo as ações meramente imorais, como a homossexualidade e a mentira”
(MUÑOZ CONDE apud GRECO, 2002. p.53).

Ao analisar a nossa lei de crimes ambientais, podemos perceber que nem todos os
tipos penais previsto naquele ordenamento se preocupam em defender o bem jurídico dos
ataques de especial gravidade, como no caso do artigo 49.
O artigo 49 da lei de crimes ambientais, Lei 9605/98, assim dispõe:
43

Prado cita, como exemplo, os arts. 32, 33, III, 34, 42, 49, 52, 55, 60) da Lei 9605/98.
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Art. 49. Destruir, danificar, lesar ou maltratar, por qualquer modo ou meio, plantas
de ornamentação de logradouros públicos ou em propriedade privada alheia:
Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.
Parágrafo único. No crime culposo, a pena é de um a seis meses, ou multa.
(BRASIL, 1998).

Essa norma tem como objetivo a proteção da flora como um patrimônio ambiental,
sendo punível a conduta tanto dolosa quanto culposa. A nosso ver é inconcebível que o direito
penal seja utilizado para proteger jardins públicos e suas plantas ornamentais, principalmente
nos casos em que o dano ocorreu de forma culposa.
Analisando a destruição de uma praça hoje, logo nos vem à mente a ação de vândalos. Mas vamos imaginar um caso hipotético, no qual um motorista, ao desviar de um pedestre
distraído, acaba por invadir uma praça pública e destrói toda sua ornamentação. Ele será processado com base no parágrafo único do citado artigo, por proteger a vida de um pedestre e
culposamente destruir as plantas de uma praça pública. Esse problema poderia ser resolvido
tranquilamente pelo direito administrativo, pelo poder público local, ou o direito civil em caso
de propriedade particular.
Segundo Ângelo Roberto Ilha da Silva (2003), a utilização do direito penal mínimo
situa-se em posição “intermediária” entre a sua total abolição, com substituição por outras
formas de controle social, e o direito penal máximo, que prega o recrudescimento da intervenção penal na solução dos problemas enfrentados pela sociedade.
Para nós, o ideal era que o direito penal, ao proteger os bens jurídicos por ele eleitos,
se preocupasse apenas com aquelas ações que realmente tragam danos efetivos ao meio ambiente. Exemplos como os do artigo citado banalizam a figura do bem jurídico penalmente protegido.
6.3 Princípio da insignificância
O princípio da insignificância tem como precursor o notável Claus Roxin no ano de
1964, posteriormente intitulado princípio de bagatela por Klaus Tiedemann, ficando assim
conhecido no mundo jurídico como insignificância ou bagatela (BITENCOURT, 2002).
De certa forma, esse princípio, assim como a intervenção mínima e a
fragmentariedade, tem como função limitar a atuação estatal por meio da tutela penal.
Segundo Fernando Capez:
O direito penal não cuida de bagatelas, nem admite tipos incriminadores que
descrevam condutas incapazes de lesar o bem jurídico. Se a finalidade do tipo penal
é tutelar bem jurídico, quando a lesão, de tão insignificante, torna-se imperceptível,
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não é possível proceder ao enquadramento, por absoluta falta de correspondência
entre o fato narrado na lei e o comportamento iníquo realizado. Somente a coisa de
valor ínfimo autoriza a incidência do princípio da insignificância, o qual acarreta a
atipicidade da conduta (CAPEZ, 2012, p.679).

Assim, segundo o princípio da insignificância, o direito penal somente vai intervir
em ofensas a bens jurídicos penalmente protegidos, cujo ato tenha proporcionado a esse bem
lesividade de tamanha expressiva que justifique, assim, a intervenção estatal por meio do
sistema penal.

6.3.1 Entendendo a aplicação do princípio da insignificância

Mas como um fato pode se amoldar perfeitamente em um tipo penal e não ser punido
como crime, apenas por ser julgado como insignificante? Utilizando-se do conceito analítico
de crime, temos um crime sempre que estamos diante de um fato que seja típico, ilícito e
culpável. Vamos nos ater neste tópico o que nos interessa no momento, que é o fato típico.
Para que um fato seja típico, a conduta do agente tem que ser dolosa ou culposa,
independentemente de ser omissiva ou comissiva. Essa conduta tem que apresentar um
resultado, é claro, naqueles crimes que exigem esse resultado naturalístico. Entre essa conduta
e esse resultado, é necessário que haja um nexo causal; e, além disso, temos que analisar a
tipicidade dentro da sua divisão entre formal e conglobante. A tipicidade formal se dá quando
a conduta do agente se encaixa perfeitamente à norma penal em abstrato.
Mas o princípio da insignificância vai agir especificamente na chamada tipicidade
conglobante, que prevê que a ação do agente deverá ser além de antinormativa, materialmente
típica. É na tipicidade material que o princípio da insignificância vai ter justificada a sua razão
de ser, ou seja, além de se amoldar perfeitamente ao tipo penal, a conduta tem que levar em
consideração a relevância do bem protegido, bem como a expressividade da lesão sofrida por
aquele bem.
Assim, podemos concluir que a tipicidade penal é a junção da tipicidade formal com
a tipicidade conglobante, o que para Rogério Greco assim se resume:
Elaborando um raciocínio lógico, chegaríamos à seguinte conclusão: se não há
tipicidade material, não há tipicidade conglobante; por conseguinte, se não há
tipicidade penal, não haverá fato típico; e, como consequência lógica, se não há o
fato típico, não haverá crime (GRECO, 2002, p.59).

Em suma:
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[...] a irrelevância ou insignificância de determinada conduta deve ser aferida não
apenas em relação à importância do bem juridicamente atingido, mas especialmente
em relação ao grau de sua intensidade, isto é, pela extensão da lesão produzida [...]
(BITENCOURT, 2002, p. 20).

Mas, existem doutrinadores que defendem a não utilização do princípio da
insignificância, alegando que todo e qualquer bem jurídico deve ser protegido de qualquer
lesão, desde que haja previsão legal.
Nas palavras de Fiorillo e Conte (2012, p.22-23), tendo em vista a complexidade do
bem jurídico meio ambiente, assim “ se admite, por exemplo, apenas em caráter excepcional,
a aplicação do princípio da insignificância as infrações penais ambientais”, sendo também o
pensamento seguido pelos irmãos Freitas:
Tratando-se especificamente da proteção ambiental, a primeira indagação que deve
ser feita é se existe lesão que possa ser considerada insignificante. A resposta a tal
pergunta deve ser positiva, mas com cautela. Não basta que a pouca valia esteja no
juízo subjetivo do juiz. É preciso que fique demonstrada no caso concreto. É dizer, o
magistrado, para rejeitar uma denúncia ou absolver o acusado, deverá explicitar, no
caso concreto, porque a infração não tem significado. Por exemplo, em crime contra
a fauna não basta dizer que é insignificante o abate de um animal. Precisa deixar
claro, entre outras coisas, que este mesmo abate não teve influência no ecossistema
local, na cadeia alimentar, analisar a quantidade de espécimes na região e investigar
se não está relacionado entre os que se acham ameaçados de extinção. (FREITAS, V;
FREITAS, G., 2000, p. 42).

A partir desse pensamento, vejamos alguns exemplos acerca da aplicação do
princípio da insignificância.

6.3.2 Aplicação prática do princípio da insignificância

Para exemplificar, vamos analisar um caso real de crime previsto no artigo 34, II da
Lei 9605/98, lei de crimes ambientais, referente ao crime de pesca em desacordo com as
normas, ocorrido na Comarca de Lagoa Santa/MG.
Lembrando que o artigo em questão se trata de uma norma penal em branco, pois
detalhes, como os períodos de pesca proibida, os lugares interditados, as espécies protegidas e
seu tamanho, bem como a quantidade, os apetrechos, aparelhos e técnicas não permitidas,
ficam a critérios de regulamentação de caráter administrativo, seja na esfera, municipal,
estadual ou federal.
Assim, somente para concluir esse raciocínio, antes de tratar dos exemplos relativos
ao crime de pesca, chega-se ao ponto de termos normas penal integradas por um ente
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federado, mesmo tendo a União competência exclusiva para legislar sobre as normas penais.
O caso em questão foi extraído de um inquérito policial distribuído na Comarca de
Lagoa Santa/MG44, que, segundo o boletim de ocorrência, o indiciado foi surpreendido por
uma guarnição da Policia Militar, que fazia o patrulhamento ambiental na região, pescando
com o uso de tarrafa de nylon em local não permitido, incorrendo assim nas sanções do artigo
34, § único, inciso II da Lei 9605/98 que trata dos crimes ambientais.
No ato do flagrante, foi feita a apreensão da tarrafa utilizada na pescaria, que
posteriormente foi encaminhada ao IEF – INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS, não
sendo encontrados peixes em poder do autor do fato.
Em sua manifestação, a promotora do meio ambiente requereu o seu arquivamento,
alegando que a atitude do indiciado não tem o poder de provocar a diminuição de peixes no
local, sendo pesca para o consumo próprio e que, para caracterizar o delito, seria necessária a
pesca capaz de provocar a diminuição predatória de peixes.
Alegou também que no artigo 37, I, da mesma lei, não configura crime o abate de
animais praticado para saciar a fome do agente e que os peixes da região são impróprios para
o consumo, o que na soma de fatores configuraria o estado de necessidade do autor do fato.
Por fim, relatou que o mal que o consumo dos peixes daquela região fará para a
saúde do indiciado é mais grave que a sua própria conduta e, mesmo que tivesse pescado
alguns peixes, não provocaria a diminuição considerável dos animais daquela lagoa, e
finalizando requereu o arquivamento do inquérito, que foi prontamente acatado pelo Juiz do
caso.
As colocações da nobre Promotora de Justiça são bem pertinentes, podendo ser muito
bem enquadradas nos critérios atinentes ao princípio da insignificância, pois nem sequer
foram encontrados peixes em poder do pescador, e, mesmo que fossem, a quantidade pescada
por ele não colocaria em risco a vida aquática daquela lagoa.
A pesca de peixes feita de maneira individual, como no caso em questão, torna-se um
problema muito pequeno para justificar a utilização da sanção penal (princípio da intervenção
mínima), e tendo em vista a incalculável fauna aquática, e, mesmo que fossem encontrados
meias dúzia de peixes em poder do pescador, essa ofensa era muito inexpressiva para
justificar a aplicação de pena (princípio da insignificância).
No mais, a própria lagoa em questão sofre com despejo de esgoto provindo de seus
afluentes, sendo o problema de conhecimento das autoridades públicas, que nada fazem para
44

Autos de inquérito nº0148.11.003645-3, comarca de Lagoa Santa/MG.
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reduzir esse impacto, e que causam uma mortalidade de peixes bem superior à pesca praticada
por vários pescadores, como no recente episódio acontecido na lagoa Rodrigo de Freitas no
Rio de Janeiro, quando cerca de 72 toneladas de peixes mortos foram retirados do local. As
causas da mortandade de peixes ainda não foram esclarecidas, mas alguns biólogos acreditam
que tenha sido causada por despejo de esgoto. 45
O ato praticado por esse pescador poderia ser resolvido pela educação, informação,
ou até mesmo administrativamente com multa pecuniária, mas foi enfrentado utilizando-se da
mais degradante forma de intervenção do Estado na liberdade do cidadão: O direito penal.
Além disso, a máquina pública foi largamente utilizada, ou seja, polícia, Tribunal de
Justiça, Ministério Público, IEF, além de macular a imagem do indiciado perante seus pares,
já que o direito penal produz esse efeito colateral dentro da sociedade, para tentar proteger o
meio ambiente em um caso que podemos caracterizar como a ponta do iceberg.46
Outro fator a ser analisado no presente caso, que será analisado posteriormente, diz
respeito ao momento em que o crime em questão se consuma, ou seja, em qual fase do iter
criminis a atitude do agente se enquadra: atos preparatórios ou atos executórios?
Caso semelhante, julgado recentemente pelo STF, deu aplicabilidade ao princípio da
insignificância em caso de crimes ambientais. Trata-se do julgamento HC-112563 de 10 de
dezembro de 2012, proveniente do Estado de Santa Catarina.
O crime em questão se enquadra no mesmo artigo do Código Penal ambiental citado
no exemplo anterior (Art. 34, II da lei 9605/98 – Lei de crimes ambientais), oportunidade em
que o agente foi surpreendido com doze camarões em uma rede de pesca fora das
especificações do IBAMA, sendo posteriormente condenado à pena privativa de liberdade,
que fora substituída por duas privativas de direito.
A decisão recorrida do STJ traz alguns fundamentos contrários à utilização do
princípio da bagatela nas questões ambientais, assim extraídas:

[...]'Não procede a alegação da defesa de inexistência do crime. Diferente do que
sustenta, o próprio réu admite a posse de alguns camarões em sua embarcação no
momento da abordagem policial. De qualquer modo, o delito previsto no art. 34,
caput, II, da Lei n. 9.605, de 1998, se caracteriza por qualquer ato indevido
45

Veja
mais
sobre
o
assunto
em:
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/brasil/2013/03/17/interna_brasil,355220/rio-conclui-trabalhoque-retirou-peixes-mortos-da-lagoa-rodrigo-de-freitas.shtml . Acesso em: 13 mai. 2013.
46
“Desse fato concreto da natureza decorre o dito popular (conotativo) de que "isto ou aquilo é apenas a ponta
do iceberg", para se referir algo (empreendimento, problema, concreto ou abstrato, ou situação) que aparenta ser
de simples enfrentamento ou solução, quando, na verdade, é de complexidade ou envergadura consideravelmente
maior, a inspirar, pois, por cuidados maiores que os apenas evidentes”. (Disponível em: <
http://pt.wikipedia.org/wiki/Iceberg> acesso em: 20 de set 2012.)
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destinado a pesca de espécie protegida. Trata-se de crime formal, assim a simples
conduta capaz de produzir o resultado é suficiente para sua configuração. O objetivo
da proibição é justamente evitar que as espécies protegidas corram riscos de ter sua
reprodução impedida pela pesca indiscriminada em qualquer época do ano.
A conduta, portanto, era apta a produzir o resultado que a norma penal objetiva
impedir.' (fl. 213, e-STJ)
[...]
Registre-se, por fim, que ao julgar hipótese revestida das mesmas particularidades, o
Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de não admitir o
afastamento da tipicidade de condutas semelhantes a do recorrente, ressaltando,
ainda, que a quantidade de pescado não desnatura o delito. [...] (STF, 2012).

O relator do HC no STF, Ricardo Lewandowisk, foi voto vencido na decisão
proferida alegando em suma:

Com efeito, para a configuração do delito de bagatela, conforme têm entendido as
duas Turmas deste Tribunal, exige-se a satisfação, de forma concomitante, de certos
requisitos, quais sejam, a conduta minimamente ofensiva, a ausência de
periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento
e a lesão jurídica inexpressiva.
Nesse contexto, o tipo penal acima descrito não tem como pressuposto a ocorrência
de um prejuízo econômico objetivamente quantificável, mas a proteção de um bem
intangível, que corresponde, exatamente, à proteção do meio ambiente. (HC 112563,
STF).

O voto do Ministro Gilmar Mendes demonstra certa preocupação e principalmente o
descabimento da utilização do direito penal em alguns tipos de crimes ambientais, como
podemos ver a seguir:
Eu também, Presidente, acho que, como tenho apontado em outros pronunciamentos
aqui, nós temos até que, talvez, desenvolver uma doutrina a propósito desse princípio da insignificância, mas, aqui, parece evidente a desproporcionalidade, quer dizer,
uma situação, talvez, até de crime, estaríamos diante realmente do típico crime famélico.
Eu acho que é uma questão que desafia a própria Justiça Federal e também o
Ministério Público, não é? Parece-me que temos de encontrar outros meios de
reprimir este tipo eventual de falta, e não me parece razoável que se imponha esse
tipo de sanção, sanção penal em tais casos; divirjo também, data venia. (HC 112563,
STF).

Até pouco tempo, não tínhamos na doutrina e jurisprudência requisitos válidos para a
aplicação do princípio da insignificância. O Supremo Tribunal Federal traçou alguns
requisitos para validação do principio ora em questão, quando da decisão do HC 84.412/SP de
19/11-200447, como a necessidade de uma mínima ofensividade da conduta do agente, bem

47

“O princípio da insignificância - que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e
da intervenção mínima do Estado em matéria penal - tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade
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como a ausência de periculosidade social da ação; o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do
comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
Por mais complexo que seja o bem jurídico protegido, como o meio ambiente, o
direito penal deveria evitar descrições abrangentes do tipo penal, de forma a reduzir sua
aplicação

sobre

condutas

insignificantes,

reduzindo

injustiças

decorrentes

da

desproporcionalidade entre a ação praticada pelo autor e o uso de uma sanção penal.

6.3.3 A teoria dos crimes de acumulação
Dentro do princípio da insignificância, podemos analisar o seu embate ante a “nova”
teoria dos crimes de acumulação, que, a grosso modo, tende a unificar ações insignificantes
contra o meio ambiente em verdadeiras ameaças à vida no planeta, mesmo que as ações não
sejam planejadas e coordenadas.
Segundo a teoria dos delitos de acumulação, pequenas ações praticadas por um
grande número de pessoas, se analisadas de forma conjunta, cumulada, presumidamente
acarretam um dano para o bem jurídico coletivo.
Nas palavras de Silva Sanchez:
O paradigma em questão é a divulgação da tese que afirma que é possível punir
criminalmente um comportamento individual, mesmo quando não é, em si mesmo
prejudicial ao bem jurídico (nem o coloca em relevante perigo), se ele tem a
possibilidade real de que tal conduta, por si não lesiva, é realizada também por
outros sujeitos e o conjunto de comportamentos acaba lesionando o correspondente
bem jurídico (SILVA SANCHEZ, 2001, p.131. tradução livre48).

Silva Sanchez (2001, p.131) traz em seu livro um tópico acerca dos crimes de
acumulação, a nosso ver, ridicularizando-o, quando o intitula de “mais que uma anedota: o
paradigma dos delitos de acumulação.

penal, examinada na perspectiva de seu caráter material. Doutrina. Tal postulado - que considera necessária, na
aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade
da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade
do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada - apoiou-se, em seu processo de
formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em
função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público”. (STF, 2ª T., HC
84.412/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 19-10-2004, DJ, 19-11-2004)
48
el paradigma de lo anterior es la difusión de la tesis que entiende que es posible sancionar penalmente una
conducta individual aun cuando ésta no sea por sí misma lesiva del bien jurídico (ni lo ponga por sí misma en
peligro relevante), si se cuenta con la posibilidad cierta de que dicha conducta, per se no lesiva, se realice
también por otros sujetos y el conjunto de comportamientos sí vaya a acabar lesionando y el correspondiente
bien jurídico (SANCHEZ, 2001, p.131).
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A técnica dos crimes de acumulação é bastante conhecida no mundo jurídico, sendo
ultimamente desenvolvida por Lothar Kuhlen, baseando sua tese no crime de poluição das
águas previsto no Código Penal alemão (§324 StGB), o que, segundo ele, tipos penais como
esse só teriam eficácia quando analisados pela técnica dos crimes de acumulação (SILVA
SANCHEZ, 2001).
O tema foi trabalhado primeiro por LOOS, no ano de 1974 em um trabalho acerca
dos delito de corrupção, publicado em homenagem a WELZEL, tratado a época como “delitos
de perigo em massa” :

A questão dogmática geral das estruturas típicas de acumulação se encontra
indissoluvelmente unida ao debate moderno sobre a legitimidade e a determinação
dogmática da lesividade social própria dos delitos que protegem bens jurídicos
coletivos. Em relação a estes delitos, as estruturas por acumulação implicam a
sanção da conduta não por criar por si só um risco ou perigo de entidade suficiente,
mas pelos efeitos nocivos da repetição ou reiteração do mesmo tipo de
comportamento. Trata-se de um método de imputação estatístico para problemas
macrossociais ou sistêmicos que pretende evitar a criação de riscos difusos que não
têm uma fonte única (SANCHEZ, 2011, p.43-44).

Assim, alguns comportamentos humanos do dia a dia, como jogar papel no chão,
atirar goma de mascar na rua, descartar pilhas e baterias em lixo comum, indiscutivelmente
provocam pequenas agressões ao meio ambiente. Esses comportamentos não passam de falta
de educação e de desinformação das pessoas, e, quando vistas de maneira isoladas, não
causam impactos consideráveis ao meio ambiente que justifiquem a tutela penal.
Seguindo esse raciocínio:

Ponto é que o direito penal não deve meter o nariz nestes assuntos: em primeiro
lugar, porque o direito penal não está habilitado a lidar com comportamentos de
massa; em segundo lugar, porque o direito penal não deve ocupar-se de minudências
e estas situações, consideradas isoladamente, não são coisa diferente de malcriadez
(MENDES, 2000, p.16).

Mas também não há dúvidas que, se juntarmos todas essas condutas, a que
chamamos de falta de educação, com certeza o dano provocado ao meio ambiente será
imenso. Mas será que o direito penal é apto a lidar com esse tipo de conduta cumulada, tendo
em vista seus princípios tradicionais?
Levando a teoria dos crimes de acumulação para outros crimes, por exemplo, o uso
de drogas, podemos ver como essa teoria é utilizada apenas como justificativa para a
criminalização de condutas que supostamente colocam o meio ambiente em risco, tendo em
vista que não se encaixaria em outros tipos penais.
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O uso de drogas no Brasil, apesar das discussões acerca de sua descriminalização ou
não, está prevista como crime no artigo 28 da Lei 11.343/2006, e, dependendo da quantidade
de drogas que se porta, segundo o artigo 42 da mesma lei, a pena pode ser aumentada ou
diminuída, a critério do juiz.
Uma pessoa, usuária de drogas, portando uma pequena quantidade de uma droga
qualquer, por exemplo 10 gramas de cocaína, detida sozinha em uma encruzilhada qualquer,
seria tranquilamente liberada pela autoridade policial como usuário depois de lavrado termo
circunstanciado e etc. A quantidade apreendida em seu poder totalmente insuficiente para
qualificar como possível de tráfico, e até mesmo insignificante para trazer qualquer risco à
sociedade.
Agora imaginemos essa mesma pessoa, em um evento qualquer promovido em um
estádio de futebol com 60 mil pessoas, portando cada uma 10 gramas de cocaína. No final do
espetáculo, seriam aprendidos 600 quilos de drogas, quantidade raramente vista em qualquer
ação de apreensão contra o tráfico de drogas. Se formos utilizar a teoria da acumulação,
estaríamos diante de uma apreensão recorde, devendo todos ser presos por tráfico, ante a
quantidade de drogas apreendidas.
Essa quantidade é sim capaz de trazer riscos à sociedade, além de demonstrar a força
do tráfico de drogas em nossa sociedade, mas nem por isso, por estar sendo considerada em
um único momento, pode ser desconsiderado o uso individual por cada pessoa. A
insignificância de cada ato tem que ser avaliada perante cada um de forma isolada, e não
podemos somá-las com o intuito de intensificar e justificar os danos causados.
Podemos dizer o mesmo das ações danosas ao meio ambiente. A insignificância é
analisada ante a dignidade da pessoa que comete o ilícito. A insignificância, a nosso ver, se
mede também pela dignidade da pessoa humana que pode ser atingida pela punição penal.
Uma dúzia de peixes ou camarões, por mais raros e ameaçados que estejam, nunca
serão mais importantes do que a liberdade, a dignidade e a proteção do maior bem jurídico de
todos: o ser humano e sua vida.
[...] É inadmissível como critério para a imputação penal de responsabilidade a um
determinado sujeito pelo significado concreto da conduta isolada que realizou; pois
uma sanção assim fundamentada não deixa de ser, na perspectiva do direito penal,
uma sanção ex iniuria tertii [...] (SILVA SANCHEZ, 2001, p.127. tradução livre)49.

49

Pero es inadmisible como criterio para la imputación penal de responsabilidade a un determinado sujeto por el
concreto significado de la conducta aislada que ha realizado; pues una sanción así fundamentada no deja de ser,
desde la perspectiva del Derecho penal, una sanción ex iniuria tertii (SILVA SANCHEZ, 2001, p.127)
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A verdade é que não há como analisar as condutas cumuladas para a tipificação de
um crime contra o meio ambiente por falta de uma lesividade concreta ao bem jurídico, ou
seja, não é lesão nem perigo concreto, e, também, não haverá perigo abstrato quando
entendido como um perigo real de uma conduta, tendo em vista a sua imprevisibilidade, mas
consubstancia-se em um juízo de valor que visualiza a ofensa a partir de experiências
anteriores. Assim, podemos dizer que se trata de um perigo presumido, um perigo que se
afirma pelas estatísticas (SILVA SANCHEZ, 2001, p.127).
Nas palavras de Bernardo Feijoo Sanchez (2011, p.45), analisando a conduta
individual, tendo em vista que outros comportamentos que trariam hipoteticamente os danos
pela acumulação de ações podem nunca acontecer, os crimes de acumulação tratam de um
“injusto meramente formal (a conduta é perigosa porque assim o diz a norma, ainda que, no
caso concreto, nem sequer se possa constatar sua periculosidade abstrata)”.
Assim, coadunando plenamente com o pensamento de Sanchez (2011, p. 45) quando
afirma que tais condutas cumulativas caberiam perfeitamente “no âmbito do direito
administrativo” tendo em vista que “as necessidades preventivas podem levar a prescindir das
exigências de retribuição individualizada e de ofensividade (capacidade de afetação de outros
âmbitos de organização)”. Enfim, “o direito penal não pode alcançar prevenção a qualquer
preço”.

6.3.4 A teoria das janelas quebradas (Broken Windows theory)

Outra teoria tendente a desqualificar a validade e aplicabilidade do princípio da
insignificância é a chamada “broken windows theory” ou teoria das janelas quebradas.
Teoria surgida no ano de 1982 nos Estados Unidos, quando James Wilson e George
Kelling, tomando por base estudos experimentais realizados pelo psicólogo da Universidade
de Stanford Philip Zimbardo, publicaram um artigo na revista literária americana The Atlantic
Mounthly, em sua edição de março, intitulado Teoria das janelas quebradas (Broken Windows
Theory).
Em seus experimentos, Zimbardo abandonou dois automóveis em bairros distintos
de Estados americanos, sendo um bairro de classe mais pobre (Bronx, em Nova York), e um
bairro de classe alta (Palo Alto, na California). Em seu experimento, Zimbardo observou que
o veículo deixado no Bronx, conhecido pela pobreza, violência e criminalidade, foi
completamente danificado em pouco tempo. Já o carro deixado em Palo Alto ficou preservado
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por uma semana (VERGAL, 2012).
Para completar o experimento, o carro deixado em Palo Alto teve um de seus vidros
quebrados pelo pesquisador e, após algumas horas, foi saqueado e totalmente destruído, ao
contrário do que havia acontecido antes, já que permaneceu uma semana intacto naquele
mesmo local.
Esses estudos foram utilizados na aplicação da política de “tolerância zero” instituída
em Nova York, na década de 90, pelo então prefeito, ex-promotor de justiça, Rudolph
Giuliani, em que se chegava à conclusão de que sujeira e lixo nas ruas, pichação, depredação,
muito comuns na periferia de Nova York, induziam ao vandalismo e ao cometimento de
pequenos crimes, que se não combatidos, aumentariam a incidência de crimes mais graves.
A teoria das janelas quebradas, segundo seus autores, é baseada na premissa
“desordem e crime estão, em geral, inextricavelmente ligadas, num tipo de desenvolvimento
sequencial” (WILSON; KELLING, apud COUTINHO; CARVALHO, 2003, p.24).
Apoiada na “queda” da criminalidade na cidade de Nova York, a teoria ganhou força
e se alastrou dentro e fora dos Estados Unidos, sendo adotada também na Inglaterra, Holanda,
indonésia, África do sul. Mas, alguns estudos indicam que a criminalidade foi reduzida a
níveis bem maiores do que os visualizados em Nova York, em cidade que não colocaram em
prática a política de tolerância zero.50
No mais, acompanhando a política de tolerância zero, segundo Andrew Karmen;
Jeffrey Fagan; Fox Butterfild, (apud COUTINHO; CARVALHO, 2003, p.25), o Estado tomou
uma série de atitudes, como aumento do número de policiais nas ruas, seguido de uma
implementação no orçamento da polícia de Nova York. A melhoria das condições econômicas
nos anos 90, que a nosso ver contribui em muito para a diminuição da criminalidade, e como
veremos adiante nesta obra, também influencia nos níveis de poluição e devastação ambiental,
entre outros fatores que em conjunto trouxeram alguns resultados positivos na política nova
yorkina.
No Brasil, a teoria das janelas quebradas foi citada pelo Desembargador do Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo Euvaldo Chaib, relator nos autos de Recurso em sentido
estrito nº0018910-29.2009.8.26.0077 julgado pela 4ª Câmara de Direito Criminal.
Recurso proveniente de um crime de roubo (artigo 155, caput do Código Penal
brasileiro) de um objeto avaliado em R$ 39,10 (trinta e nove reais e dez centavos), cuja
denúncia foi rejeitada pelo juízo a quo alegando a insignificância da conduta do agente.
50

Nova York teve uma queda de 51% na taxa de homicídios no período de 1991 a 1996; Houston, 69%;
Pittsburgh, 61%; Nova York ficou em quinto lugar (JOANES apud COUTINHO; CARVALHO, 2003, p.25).
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Em suma, o relator acata a teoria das janelas quebradas, inclusive orientando
“prudência” aos juízes na aplicação do princípio da insignificância, o qual também chamou de
“princípio da criminalidade de bagatela”.
Em seu voto, o relator dá provimento ao recurso, recebendo a denúncia,
determinando o prosseguimento da ação penal, e que passamos a descrever alguns pontos do
seu relatório acerca da teoria das janelas quebradas:
[...] não é só pobreza fator conducente à criminalidade, ou seja, à prática de
infrações penais, mas também impunidade e sua crença quando se está diante de
crimes de pequena gravidade. A este teor, com a devida vênia, há que se repudiar a
recorrente aplicação do princípio da insignificância para inúmeros fatos típicos
porque, desta forma, estimula-se a reiteração criminosa.
Portanto, ainda que o delito não tenha gravidade exacerbada, há que se punir, sob
pena de estimular crimes mais graves. Em suma, delitos mais graves e condutas
criminosas mais gravosas surgem em sociedades em que crimes pequenos ou
menores não são punidos. De feito, nada obstante se deva reconhecer existência de
flagrante divergência que alimenta o entendimento aqui expendido, é caso de
prosseguimento da ação penal, mormente porque a coisa subtraída é uma utilidade
para seu proprietário, mesmo quando de menor expressão econômica [...].
(RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 189102920098260077 SP 001891029.2009.8.26.0077 - 4ª Câmara de Direito Criminal – TJSP Relator: Euvaldo Chaib.
Publicação: 28/02/2011)

Em seu relatório, o digníssimo Desembargador Euvaldo Chaib afirma que as
pesquisas realizadas foram desenvolvidas com a finalidade de “verificar se pobreza é fator
estimulante de crime,” o que a nosso ver é uma conclusão em grande parte equivocada.
Os experimentos promovidos pelo Professor Philip Zimbardo buscavam conclusões
nas áreas de psicologia social, estudando o comportamento de pessoas que vivenciavam
realidades sociais diferentes. Em um primeiro momento, quando a destruição de um dos
veículos ocorreu, o que estava no bairro pobre do Bronx, a conclusão lógica era de uma forte
ligação da pobreza com criminalidade e vandalismo, que foi totalmente descartada quando o
outro veículo, situado em um bairro rico da Califórnia, começou a ser depredado, após ter
uma de suas janelas quebradas.
Na palavra de Luiz Alberto Verri (2011), “Não é a pobreza. É obviamente algo que
tem a ver com o comportamento, psicologia humana e relações sociais”. É claro que podemos
concluir que a pobreza foi fator preponderante para que o vandalismo ocorresse primeiro nos
veículos abandonados no bairro pobre do Bronx. Mas é plausível concluir que não só a
pobreza em si pode ter levado a essa atitude, mas inúmeros comportamentos sociais gerados
pela pobreza, como revolta social contra o abandono estatal, falta de educação, uma
concentração maior de usuários e dependentes de drogas nas periferias em busca de moeda de
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troca para aquisição de drogas etc.
Concluindo seu pensamento, Verri assim expõe a atitude dos moradores observados
nas experiências de Zimbardo:
Cacos de vidro em um carro abandonado transmitem uma ideia de decadência, de
indiferença, quebra de códigos e regras de vida, a ausência de lei, regras, normas, e
que nada é para valer. Cada novo ataque sofrido pelos automóveis multiplicava essa
ideia, até que a escalada de acontecimentos, cada vez pior, torna-se irresistível,
levando a uma violência irracional. [...] desenvolveu a "teoria das janelas
quebradas", mesmo que de um ponto de vista criminológico conclui que o crime é
maior em áreas onde a negligência, a sujeira, desordem e abuso são maiores.
(VERRI, 2011).

Mas outros experimentos foram feitos em busca de um maior entendimento acerca da
teoria das janelas quebradas, chegando até mesmo a comprovar a sua “veracidade”. Segundo
Drauzio Varella, “apesar da popularidade, a teoria das janelas quebradas gerou controvérsias
nos meios acadêmicos, por (uma suposta) falta de dados empíricos capazes de comprová-la”,
citando em contrapartida algumas experiências e comprovando a eficácia da teoria.
(VARELLA, 2010, p.158).
Em seu livro, Varella (2010, p.158-159) menciona um estudo, publicado na revista
Science, que esclarece alguns pontos obscuros na teoria das janelas quebradas, por
experimentos elaborados por um grupo de holandeses. Encabeçados por Wesley G. Skogan,
esses estudos, realizados em 1990, também foram utilizados como forma de amparar a
política de tolerância zero, tendo como título original Disorder and decline: crime and the
spiral decay in american neighborhoods (Transtorno e declínio: o crime e a decadência
espiral em bairros americanos) (COUTINHO; CARVALHO, 2003).
Em um dos exemplos, que segundo Jacinto Coutinho e Edward Carvaho (2003, p.25)
é o único aproveitável, realizou-se uma experiência analisando a ligação entre desordem e
roubo, conforme abaixo transcrito:

[...] foi testada a tentação para roubar. Numa caixa de correio da rua, colocou-se um
envelope parcialmente preso à boca da caixa (como se tivesse deixado de cair dentro
dela), com uma nota de cinco euros em seu interior, bem visível para os transeuntes.
Na situação ordeira, a caixa não estava pichada nem havia lixo ao seu redor. Numa
das condições de desordem, ela estava pichada; na outra, não estava, mas havia lixo
ao seu redor.
Dos transeuntes que passaram diante da caixa sem pichação nem lixo, 13%
roubaram o envelope. Esse número aumentou para 27% quando ela estava pichada e
para 25% quando havia lixo ao seu redor (VARELLA, 2010, p.159).

São vários os experimentos feitos pelo grupo de holandeses, e todos eles chegam à
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mesma conclusão, de que desordem gera desordem, ocasionando aumento da criminalidade.
No dia a dia vemos com frequência atitudes que ilustram bem o comportamento
visualizado nos experimentos chefiados por Skogan. Quem nunca viu, ou até mesmo não
jogou lixo em um local onde todos estavam jogando seus lixos, mesmo sabendo que se tratava
de um local proibido? E as notícias que mostram multidões de pessoas querendo invadir uma
delegacia, a fim de linchar um autor de crime bárbaro 51, sendo grande parte delas pessoas
pacatas e tranquilas no seu cotidiano familiar?
Mas, então quer dizer que se virmos uma pessoa roubando um caixa de banco, vamos
também roubar? Se virmos uma pessoa pichando um patrimônio público, também vamos
pichar? Se meu vizinho corta uma árvore no seu quintal sem autorização, eu também vou
cortar a árvore do meu quintal?
Várias podem ser as causas dessas reações humanas, e aqui citamos uma delas,
conhecida como “instinto de manada”. Em uma manada de zebras vivendo em liberdade nas
savanas africanas, se algumas delas correm para uma determinada direção, as outras zebras
começaram a correr na mesma direção, mesmo não sabendo por que estão correndo naquela
direção. Correm apenas porque veem as primeiras zebras correrem em puro instinto. Essa
característica é conhecida como instinto de manada.
Nós, humanos, também atendemos a esse instinto de manada. Vemos situações
ilustrativas desse instinto no cotidiano do trânsito em nossas cidades. Quando uma pessoa
avança um sinal fechado, vários motoristas acompanham o motorista infrator, como se fosse
normal tal atitude. Como se a atitude daquele, descriminalizasse a minha atitude.
Quando estamos parados no sinal de trânsito, e alguns motoristas começam a
arrancar os seus veículos antes do sinal abrir, instintivamente nós também começamos a
acelerar e arrancar nossos veículos.
Mas mesmo esses instintos, se “treinados” são evitados ou anulados. Se eu não sou
acostumado a pichar, mesmo que eu veja pessoas pichando, não vou pichar e ainda vou
criticar essa atitude como danosa e imprópria. Ninguém maltrata os animais, pratica a caça
predatória, desmata, simplesmente por ter visto outras pessoas praticarem tais atos. Esses atos
até podem estar arraigados na cultura de uma determinada região, mas não incentivados pela
prática.
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Também conhecido pela doutrina como crimes multitudinários, sendo inclusive reconhecidas pelo Código
Penal brasileiro como uma das circunstâncias atenuantes (art. 65, III, e, do Código Penal brasileiro), em que uma
multidão agrupada de forma espontânea, inflamadas pelo ódio e desespero, subverte sua moral de valores e
partem para a agressão com o intuito de fazer justiça com as próprias mãos.
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O meio social em que vivemos, a nossa condição psicológica em certas ocasiões da
vida, o nível de educação e o caráter do indivíduo também podem influenciar nossos atos,
podendo elas serem justificadas pelo instinto de manada ou pela teoria das janelas quebradas.
Com a proteção ambiental não é diferente. Por que o Estado pode cortar várias
árvores, como foi feito nas Avenidas Cristiano Machado e Antônio Carlos, em função das
obras do BRT, buscando modernidade e conforto para os turistas da Copa do mundo de 2014 e
nós somos proibidos de cortar árvores no nosso quintal para melhorar nossa moradia em
busca de conforto?
Lixões irregulares existem em vários municípios pelo Brasil a fora, causando uma
poluição enorme nos lençóis freáticos, emitindo grande quantidade de metano na atmosfera, e
somos condenados por jogar um saco de lixo em um terreno baldio?
Como no exemplo já citado neste trabalho, o despejo de agentes tóxicos nos lagos e
rios brasileiros, muitas vezes feito por empresas públicas, ou de forma indiscriminada e que
não são evitadas por descaso do poder público, causa uma enorme mortandade de peixes,
enquanto pequenos pescadores são punidos por pescarem em locais proibidos, com a
justificativa legal de que sua atitude causa diminuição na fauna aquática daquele local.
Será que foi aquele pescador, detido pescando na lagoa central da Cidade de Lagoa
Santa, no exemplo já citado nesta obra, foi quem desencadeou a poluição que assola aquela
lagoa? Foi ele quem quebrou a primeira janela?
É claro que não. Na verdade o raciocínio é o inverso, se a lagoa não estivesse sendo
poluída há anos pelo descaso dos poderes públicos, falta de investimentos em saneamento
básico etc, a pesca não seria proibida, pois haveria abundância de peixes. Ele, como nós, é
uma vítima da degradação ambiental que o Estado quer usar como exemplo de atitudes
preservacionistas por parte dos entes públicos.
Você não conseguirá convencer seu filho a parar de fumar, ou não teria legitimidade
para repreendê-lo, se você é fumante. O exemplo tem que partir de cima, e é assim que o
Estado deve agir, dando exemplo para a sociedade de que o meio ambiente tem que ser
preservado, justificando a aplicação de punição quando houver infrações contra o meio
ambiente. Caso contrário, o efeito é meramente simbólico.
O mesmo se pode dizer dos resultados das experiências utilizadas para justificar a
teoria das janelas quebradas. O ser humano, em certas situações, age por instinto; em outras
deixa de agir por influência social, ou seja, se uma sociedade condena o corte de árvores, não
cometendo esse ato, o individuo não vai cortar nenhuma árvore, mesmo que achar besteira.
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Somente para esclarecimentos, não estamos dizendo que cortar árvores ou jogar lixo
em local proibido não seja uma atitude passível de punição. Apenas entendemos que essa
atitude não tem o condão de influenciar outras atitudes degradantes se a sociedade em questão
estiver bem informada, educada, conscientizada da importância de não se cometer tais atos
danosos ao meio ambiente.
Esses atos são sim passíveis de punição, ou melhor dizendo, correção, mas não pelo
direito penal, pois, ao contrário do que diz a teoria das janelas quebradas, eles são
insignificantes para justificar a tutela penal. Não podemos justificar os problemas ambientais
com pequenas atitudes danosas ao meio ambiente. Como diz o título do artigo de Jacinto
Coutinho e Edward Carvalho, Teoria das janelas quebradas: E se a pedra vem de dentro? O
problema é mais profundo do que se pensa, e menos passível de resolução pela punição ou de
teorias milagrosas, assim sintetizadas:
Enquanto a postura do Estado for neoliberal, assumindo o “ter” como prioridade ao
“ser”, estará o mundo fadado à proliferação de teorias impossíveis de verificação e
ineficaz desde o próprio nascimento. Basta pensar que se tem um Estado Mínimo e
para fazer viva a Tolerância Zero é preciso um Estado Máximo. Há contradições –
diria ARISTÓTELES: algo não pode ser e não ser ao mesmo tempo – e, com
segurança, a verdade fica fora (COUTINHO; CARVALHO, 2003, p. 27-28).

No exemplo de degradação ambiental percebido na lagoa Central do município de
Lagoa Santa, os entes públicos quebraram as primeiras janelas quando não utilizaram
corretamente os recursos financeiros em busca de uma melhor infraestrutura e saneamento
que evitassem o assoreamento, despejo de esgoto dentro da lagoa, ao ponto de chegar a ser
considerada pelos órgãos competentes como imprópria para o nado e seus peixes impróprios
para o consumo. Nesse caso, utilizando o título da obra de Coutinho e Carvalho (2003), a
pedra com certeza vem de dentro, ou seja, o Estado.
Completando o raciocínio, podemos dizer que um Estado inserido literalmente no
contexto de preservação do meio ambiente pelas atitudes sustentáveis e exemplares,
fiscalização idônea, educação ambiental nas escolas etc., tudo isso vai influenciar para que as
“janelas” se quebrem ou se mantenham intactas. E, mesmo que cheguem a ser quebradas, não
serão acompanhadas por outras pessoas, mas sim consertadas e vigiadas por elas mesmas. O
instinto de manada também pode ser preservacionista. Basta que o exemplo seja dado, mas
que parta de cima.
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6.4 Os princípios da precaução, prevenção e o direito penal
O direito alemão reconhece, em sua política ambiental, a importância do princípio da
precaução desde a década de 70, e, assim, tendo esse como um dos precedentes mais
prováveis da utilização desse princípio, podemos dizer que se trata de um princípio bem
recente (FERREIRA, 2004). Ele foi reconhecido internacionalmente pela Declaração das
Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento de 1992 (ECO-92), sendo
posteriormente inserido em grande parte das Constituições dos países, além de inserido em
diversos textos internacionais52.
Na verdade, o surgimento do princípio da precaução se dá com a diminuição da
confiança dispensada à ciência e tecnologia em prever e conter os riscos criados na sociedade
atual, o que ensejou sua denominação de Sociedade de Risco, conforme visto anteriormente.
Antes do princípio da precaução, uma atividade potencialmente degradadora do meio
ambiente somente seria proibida ou evitada se houvesse provas científicas absolutas de seu
potencial degradador. Ambos, os princípios da precaução e prevenção, nos passam a noção de
que, em termos de meio ambiente, temos que agir de forma antecipada, tendo em vista a
difícil reparação de alguns danos ambientais (FERREIRA, 2004).
No princípio da prevenção, os riscos são conhecidos, e, sendo assim, esse princípio
atua de forma a prevenir ou minimizar a sua potencialidade destrutiva. Lembrando que, se os
danos ao meio ambiente forem certos e desastrosos, se utiliza o princípio da precaução
(FERREIRA, 2004).
O princípio da prevenção é talvez a principal arma utilizada por todas as disciplinas
jurídicas, na proteção do meio ambiente:

O mesmo que se tem dito da ilegítima administrativização do direito penal por via
dos denominados delitos cumulativos pode aplicar-se às situações em que – de
forma expressa ou tácita – se recorre ao princípio da precaução como critério de
fundamentação dos delitos de perigo abstrato em casos caracterizados pela
existência de incerteza científica e a possibilidade de danos graves e irreversíveis
(SANCHEZ, 2011, p. 48).

Assim, existe a necessidade de se abarcar não somente os danos, mas também os
riscos, tendo em vista que os danos provocados ao meio ambiente são de difícil reparação,
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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 o adiamento de
medidas economicamente viáveis para prevenir a degradação ambiental.
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sendo melhor prevenir do que remediar. Assim, o direito penal do ambiente, seguindo essa
tendência, vem concebendo cada vez mais os crimes como sendo de perigo, mais
precisamente falando, em se tratando de norma penal ambiental, de perigo abstrato,
diferentemente da doutrina clássica do direito penal, a qual os crimes são sempre de lesão
(MILARÉ, 2000).
Dessa forma, na normatização penal ambiental da Lei 9605/98, a lesão deixou de ser
elemento obrigatório para a caracterização do crime ambiental, bastando apenas a ocorrência
do perigo de dano, para que o crime esteja tipificado (MILARÉ, 2000).
O parágrafo 3º do artigo 5453 da lei de crimes ambientais, segundo Paulo Affonso
Leme Machado, em sua participação no 1º Fórum goiano de direito ambiental em 1998,
quando foi conferencista com o tema da poluição e de outros crimes ambientais na lei
9605/98, “nada mais é do que a inserção, no direito penal-ambiental, de tal princípio.”
(COSTA NETO, 2000, p.276).
Mas essa ação preventiva do direito, principalmente do sistema penal, não é bem
vista por todos os pensadores do direito.
O direito ambiental visa à prevenção, enquanto o direito penal, por seu turno, não só
não atua preventivamente, como também, quando se lhe exige que atue dessa forma,
nada mais consegue do que resultados sofríveis. [...] no direito ambiental trata-se de
responsabilidades coletivas, pois que os agentes atuam em conjunto e no quadro de
organizações complexas. Já no direito penal, toda a imputação de responsabilidades
é rigorosamente individual. Em direito penal, ninguém pode ser punido apenas com
base na sua integração num todo, ficando por definir os contornos exatos da
respectiva atuação (HASSEMER, 1998, p.30-31).

Paulo de Sousa Mendes, em seu prefácio para o livro de Lobato (2011, p.11), Direito
Penal ambiental e seus fundamentos, faz uma interessante análise acerca da punição
preventiva, utilizando-se, como exemplo, o filme Minority Report (2002) de Steven Spielberg,
baseado num conto de Philip K. Dick, quando no ano de 2054 os crimes de sangue eram
punidos antes do seu cometimento, com ajuda de sensitivos (videntes), chamados de PreCogs. Eles anteviam o seu cometimento, ensejando o direito de punir antes mesmo da
ocorrência do fato delituoso.
Segundo ele:
Realmente, é estranho que alguém seja punido por um crime que não se verificou.
Enfim, só é estranho por se tratar de um crime de sangue, pois se for antes um crime
53

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:
§ 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.
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contra o ambiente, já se acha natural, por exemplo, que alguém seja punido por
originar uma drenagem de efluentes para mananciais que não abastecem nenhuma
população só porque se imagina que tal poderá contribuir no futuro para a destruição
das condições mínimas de habitabilidade do planeta pelo homem. Neste caso, os
Pre-cogs são os funcionários da Administração pública que concedem as devidas
licenças ambientais, através das quais fixam os valores-limite de poluição
consentida, de acordo com o Direito Administrativo. Eles é que antecipam o se, o
como e o quando é que a libertação de sustâncias poluentes num manancial é
susceptível de afectar de forma grave um determinado ecossistema. Verificando-se
depois que alguma empresa ultrapassou esses limites da poluição que lhe foi
consentida, é quanto basta para que intervenham então os membros da Justice
Department’s Pre-Crime Unit, ou seja, os promotores de justiça do Parquet, que
atuarão em conformidade, oferecendo a denúncia pelo correspondente crime de
poluição ambiental (LOBATO, 2011, p.11).

Para alguns autores como Paulo José da Costa Júnior, em seu prefácio para o livro
Crime e Castigo de Ricardo Dip e Volney Moraes Júnior (2002), não se pode conceber uma
ação preventiva tendo em vista um mero perigo gerado pelo indivíduo. A ação criminosa tem
que ser efetiva e comprovadamente danosa ao bem que se quer proteger.
A criminalização de condutas tidas como danosas ao meio ambiente, a nosso ver em
alguns casos, pode trazer consequências ainda maiores do que o próprio dano ambiental, ao
gerar outros tipos de criminalidade, como formação de organizações criminosas com o intuito
de praticar crimes ambientais.

Com isso, vê-se que o que se pretende é proporcionar um Direito Penal totalmente
funcionalizado, que atue como gestor de riscos e guardião da coletividade,
ocorrendo, assim, uma antecipação da tutela penal que caracteriza um direito
preventivo, calcado nos princípios da precaução e da prevenção. Ocorre, entretanto,
que os novos rumos traçados pelo Direito Penal estão em sentido contrário à noção
tradicional que dele se tem. Eis que outrora ele se diferenciava das demais áreas do
direito justamente em razão das garantias e liberdades individuais, limitadoras do
poder estatal, as quais o regiam (MACHADO, E. 2012, p. 68).

Em pleno século XXI, sociedade altamente complexa e tecnológica, acreditar na
existência do fenômeno da prevenção geral da lei penal, como forma a inibir os anseios
criminais das pessoas, ainda mais em termos de crimes ambientais, chega a ser otimista.
Sobre a prevenção, levando-se em conta as colocações críticas de Cezar Roberto
Bitencourt (2002, p.79), deve-se considerar a suposta existência de um “homo oeconomicus”,
que ,segundo ele, “avalia vantagens e desvantagens de sua ação e, consequentemente, desiste
de cometê-la, porque o sistema jurídico-penal, com a cominação de pena e a possibilidade de
executá-la, leva à conclusão de que não vale a pena,”. Em termos de crimes ambientais, se
fosse válida essa proposição, a conduta seria o inverso, tendo em vista que as penas para os
crimes ambientais, em termos de importância do bem jurídico protegido, são risíveis.
123

Na maioria das vezes, o dinheiro que se arrecada com a venda de madeira de lei
extraída de desmatamentos ilegais é bem superior à multa aplicada ao degradador, que, em
uma sociedade extremamente capitalista, só enxerga o lucro financeiro da conduta.
A verdade é que o sistema penal intervém de maneira reativa, não tendo eficácia
preventiva, e, assim, vai intervir após as consequências produzidas pela ação incriminada.
(QUEIROZ, 2005).
[...] tem-se que pela prevenção geral, acolhida como justificativa da criminalização,
quem pretender intimidar mediante a pena tenderá a reforçar esse efeito, castigando
tão duramente quanto possível [...].
[...] não só a ausência de obstáculos à pena, ou a nítida tendência criminalizante, que
desautoriza a construção da categoria psicológica, pois em muitos grupos de crimes
e de delinquentes não se conseguiu provar até agora o efeito de prevenção geral da
pena, tanto que em crimes contra a vida e a moral, a força intimidatória das
cominações penais, incluindo a pena de morte, é particularmente escassa[...]
[...] mesmo quando seja eficaz a intimidação, não parece justo impor um mal a
alguém para que os outros sintam o temor, a fazer da pessoa e da sua situação
exemplos para as demais, pois num ordenamento jurídico que não considere o
indivíduo como objeto à mercê do poder do Estado nem como material humano que
possa ser utilizado “tem que ser inadmissível tal instrumentalização do homem”
(PELARIN, 2002, p. 45-46).

Em se tratando de direito penal, endurecer a punição para os crimes ambientais
compromete o princípio da proporcionalidade, instaurando-se na sociedade um controle pela
imposição do medo.

Quem pretende intimidar mediante a pena tenderá a reforçar esse efeito, castigando
tão duramente quanto possível. Se durante a guerra se decretarem as penas mais
graves, incluindo sentenças de morte para crimes insignificantes, tal deveu-se
indubitavelmente a motivos de prevenção geral. Contudo, se afirmarmos que nem
para o Estado os fins justificam qualquer meio, tal não pode ser conforme o direito.
A prevenção geral necessita, assim, de uma delimitação que não se depreende do seu
ponto de partida teórico (ROXIN, 1986, p.23-24).

Como consequência, temos a chamada administrativização do direito penal, já que as
ações de prevenção e fiscalização se dão no âmbito do poder executivo.

Nestes casos é possível apreciar também como o direito penal se vê imerso numa
dinâmica administrativizadora com base na ideia de uma proteção ótima de bens
jurídicos: os bens jurídicos serão melhor protegidos se se punirem, inclusive,
aquelas condutas das quais não se sabe com segurança se contêm perigos para bens
ou se suspeita que poderão ser perigosas. Desta maneira os espaços de risco
permitido são restringidos em benefício do interesse na proteção de bens jurídicos.
O princípio da precaução acentua uma política de segurança (de bens) como ideia
diretriz e, desta maneira, a expansão do direito penal resulta impossível de frear,
sendo cada vez mais evidente que a pena é destacada da culpabilidade pelo fato e se
converte num instrumento de política social, a saber, em uma sanção administrativa
qualificada. Do ponto de vista da pena como instrumento de retribuição de injustos,
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a ilegitimidade deste modelo justificatório é evidente: ao final se trata de uma
conduta porque poderia vir a ser um injusto (uma organização insegura para outros
âmbitos de organização) ou porque se tem dúvidas de que o seja (SANCHEZ, 2011,
p. 48-49).

Uma prevenção eficiente e justa seria aquela feita no âmbito do poder executivo, por
normas administrativas, com um maior rigor por parte dos entes federados com a fiscalização
e o controle das empresas e indústrias, bem como maior rigor nos estudos de impactos
ambientais – EIA e relatórios de impactos ambientais – RIMA, enfim, ação preventiva na
pratica, e não na teoria, como vem sendo feita.

6.4.1 Intervenção penal prévia

A intervenção penal previa é uma das características marcantes na lei penal
ambiental, em virtude da possibilidade de alguns danos ambientais serem irreversíveis, o que
somado aos princípios da prevenção e precaução do direito ambiental, justificam, para muitos,
a atuação prévia do direito penal para proteger o bem jurídico meio ambiente.
No direito penal clássico, que prefiro chamar de direito penal puro, no processo de
iter criminis54, não são puníveis a cogitação e os atos preparatórios, sendo puníveis apenas os
atos de execução. Nas palavras de Rogério Greco (2002, p.240), a linha que separa “os atos
preparatórios, não puníveis pela nossa lei, dos chamados atos de execução (...), são por
demais tênues,” o que no direito penal do ambiente fica bem mais tênue, principalmente
quando analisamos casos concretos de crimes ambientais.
Nas palavras de Cézar Roberto Bitencourt:
A esses critérios sucederam-se muitos outros, todos insuficientes ou imprecisos
demais para marcar a linha divisória entre a preparação e a execução. Os critérios
mais aceitos são os do “ataque ao bem jurídico”, critério material, quando se verifica
se houve perigo ao bem jurídico, e o do “início da realização do tipo”, critério
formal, que foi adotado pelo Código Penal brasileiro (BITENCOURT, 2002, p. 361).

Pelo critério formal, ao qual Bitencourt afirma ser o adotado pelo Código Penal
brasileiro, a execução se inicia com a realização da conduta que integra o núcleo do tipo, por
54

Há um caminho que o crime percorre, desde o momento em que germina, como ideia, no espírito do agente,
até aquele em que se consuma no ato final. A esse itinerário que o crime percorre, desde o momento da
concepção até aquele em que ocorre a consumação, chama-se iter criminis e compõe-se de uma fase interna
(cogitação) e de uma fase externa (atos preparatórios, executórios e consumação). Mas nem todas as fases dessa
evolução interessam ao Direito penal. E a questão é determinar exatamente em que ponto o agente penetra
propriamente no campo da ilicitude, porque é a partir daí que o seu atuar constitui um perigo de violação ou
violação efetiva de um bem jurídico e que começa a realizar-se a figura típica do crime (BITENCOURT, 2002,
p.359).
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exemplo: matar, subtrair, pescar, introduzir espécime animal etc. Pelo critério material, a lesão
somente quando o bem jurídico protegido for colocado realmente em perigo pela ação do
agente, sendo que qualquer ato que não traga ameaça ao bem jurídico tutelado se
consubstancia em ato preparatório.
Podemos dizer que, se no Código Penal brasileiro o critério utilizado é o formal, no
Código Penal Ambiental brasileiro temos uma prevalência, pelo menos na pratica, do critério
material. Lembrando que, segundo Bitencourt (2002), a tentativa se dá quando já iniciada a
execução do crime, ele não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente, ou
seja, para que seja tipificado como tentado, o ato criminoso tem que vencer as fases de
cogitação e preparação, estando na sua execução.
O exemplo dado anteriormente acerca do crime de pesca demonstra bem essa
dificuldade em se determinar o momento em que o crime do artigo 34 entra na sua fase de
execução. A doutrina, bem como a prática forense, em sua maioria, tendem a utilizar o critério
formal, mas a jurisprudência tem entendido de forma contrária, conforme podemos ver a
seguir:
EMENTA:
CRIME
AMBIENTAL.
PESCA.
CONDENAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. PROVAS INSUFICIENTES. TENTATIVA. NÃO
RECONHECIMENTO. ATOS PREPARATÓRIOS. 1. A prolação de sentença
condenatória pressupõe produção de prova firme e robusta, sem o que se impõe a
manutenção da absolvição do agente. 2. A tentativa do crime somente é punida
quando o agente, ao menos, deu início à sua execução, não se punindo atos
preparatórios. (APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0223.07.217298-2/001 COMARCA DE DIVINÓPOLIS - APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE MINAS GERAIS - APELADO(A)(S): ANTÔNIO CARLOS
DIAS).

O acórdão supracitado se baseou nas doutrinas abaixo indicadas, que demonstram o
entendimento de que os atos executórios são praticados a partir de uma efetiva agressão ao
bem jurídico tutelado (critério material), sendo que, não se comprovando o dano ou sua
autoria, teremos meros atos preparatórios:
Assim, forçoso é concluir que para que a pesca seja criminalmente típica não basta a
prática de atos "tendentes" à pesca, mas necessário se faz a prática de atos
executórios do crime. Ademais, todos os tipos previstos no artigo 34 e 35 da Lei
9.605/98 são crimes materiais, que se consumam com a efetiva extração, retirada,
coleta, apanha, apreensão ou captura de peixes, crustáceos, moluscos ou vegetais
hidróbios. Finalmente vale frisar que, conforme bem observou o ínclito Procurador
da República Dr. Nicolao Dino de Castro e Costa Neto "tanto no art. 34 como no art.
35, o crime se consuma não com a morte dos espécimes pescados (trata-se aí de
exaurimento do crime), mas sim com a ação efetiva de retirar, coletar, apanhar,
apreender ou capturar". Portanto, os crimes contra a pesca, em suas diversas
modalidades, se iniciam no momento em que o petrecho seja posto na água, no

126

momento em que o explosivo ou a substância tóxica atinja a água,
independentemente de ter sido apanhado ou não o peixe e se consumam no
momento em que o peixe, crustáceo, moluscos ou vegetais hidróbios forem
efetivamente apanhados e assenhoreados pelo pescador, independentemente de sua
morte. (TAGLIALENHA, Júnior A.. O início da execução e a consumação nos
crimes contra a pesca. Uma interpretação do art. 36 da Lei nº 9.605/98. Jus
Navigandi, Teresina, ano 8, n. 64, 1 abr. 2003. Disponível em:
<http://jus.com.br/revista/texto/3998>. Acesso em: 21 ago. 2012).

No mesmo sentido:
[...] O Direito Penal não pune a mera vontade ou intenção do agente, sem que, no
iter criminis, se tenha dado início à execução, e para a configuração do delito do art.
36 da Lei 9.605/98, é indispensável que a utilização da rede em um ato tendente à
pesca, ou seja, que tenha havido uma ação. Precedente desta 1ª Turma. A norma do
art. 36 da Lei 9.605/98 permite a punição da tentativa, que pressupõe o início da
execução. Não se trata, porém, de um delito de empreendimento, pois não descreve
como conduta típica a circunstância de possuir rede proibida e o princípio da
legalidade obsta interpretações elásticas, de tal sorte que, diante da ausência de
expressa menção aos atos preparatórios, estes devem ser excluídos da figura típica.
Na situação posta, a narrativa dos réus no interrogatório é verossímil e os
depoimentos dos policiais, repletos de incongruências, corroboram a versão de que o
grupo estava dividido. Algumas pessoas foram flagradas praticando atos tendentes e
pesca e outras tão somente portando petrechos, sem ser esclarecido quem fez o quê.
Há também depoimento testemunhal divergente de que alguns portavam os peixes
em duas bicicletas, circunstância que não foi descrita na denúncia ou nas ocorrências
policiais que a embasaram. Trata-se de caso clássico de autoria incerta, devendo ser
aplicado o princípio in dúbio pro reo, tal qual sentença proferida pelo Juízo a quo.
Recurso ministerial a que se nega provimento, mantendo-se a sentença absolutória.
(TRF 3ª Região - ACR 0001301-20.2001.4.03.6113, Rel. Desembargador Federal
Johonsom Di Salvo - DJF3 24/10/2008)

Assim, no fato ocorrido na Comarca de Lagoa Santa/MG, tendo em vista a
jurisprudência citada acima, podemos identificar claramente que o indiciado não chegou a
entrar na fase de execução do crime, tendo em vista que não chegou nem sequer a lançar as
redes de pesca no lago, estando no caso preparando para cometer o “delito” previsto no
Código Penal Ambiental.
Em um processo semelhante55 ao citado na mesma Comarca, o agente estava
pescando, também com a utilização proibida de tarrafa. Nesse caso, na lagoa central da
Cidade de Lagoa Santa/MG, sendo surpreendido por um patrulhamento local, que efetuou a
autuação. Diferentemente do outro delito, nesse além da apreensão da tarrafa utilizada na
“pesca predatória”, foi aplicada multa administrativa no valor de R$ 300,00, tendo em vista o
artigo 23 do decreto estadual 43713/04 56.
55

Autos nº 0148.04.027803-5, Comarca de Lagoa Santa/MG.
Art. 23 - As infrações administrativas compreendem toda ação ou omissão que contrarie os dispositivos da Lei
nº 14.181, de 17 de janeiro de 2002, e deste Decreto, aplicando-se aos infratores as respectivas penalidades,
56
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O Ministério Público apresentou denúncia requerendo a designação de audiência
para que o réu apresentasse sua defesa, além de prestar seu interrogatório. Nos termos da Lei
9099/95, lei dos Juizados Especiais, a promotora de justiça à época propôs ao denunciado
suspensão condicional do processo, mediante as condições previstas no artigo 89 da mesma
Lei. O denunciado aceitou as condições, e cumprindo-as corretamente no período de prova do
“sursis processual”, ao final de 2 anos, teve a sua punibilidade extinta nos termos do artigo
89, § 5º da Lei 9099/95.

57

Nesse caso, foi aplicado o conceito formal, ou seja, o início da realização do tipo
“pescar” foi suficiente para enquadrar a conduta do agente na fase de execução, bem como
qualificá-la como danosa ao meio ambiente.
Dessa forma, poderia o agente ser enquadrado também na tentativa de pesca, já que
nenhum peixe havia sido encontrado em seu poder, tendo o crime não se consumado por
circunstâncias alheias à sua vontade, quando a patrulha da polícia ambiental o surpreendeu
com a rede de pesca.
Enfim, essas questões relativas ao iter criminis e a atuação preventiva do direito
penal na prevenção de danos ao meio ambiente trazem problemas doutrinários e
principiológicos para a correta aplicação da norma penal.
Em seu livro, Gunther Jakobs traz um exemplo interessante a respeito da atuação
prévia do direito penal, mais precisamente da punição de atos preparatórios, quando se trata
de crimes relacionados à segurança pública, conforme descrito a seguir:
[...] o Código Penal prussiano de 1851 e o Código Penal do Reich de 1871, não
conheciam uma punição de atos isolados de preparação de um delito. Depois de que
na “luta cultural” [...] um estrangeiro (o belga Duchesne) ofereceu-se às altas
instituições eclesiásticas estrangeiras [...] para matar o chanceler do Reich
(Bismarck), em troca do pagamento de uma soma considerável, introduziu-se um
preceito que ameaçava tais atos de preparação de delitos gravíssimos, com pena de
prisão de três meses até cinco anos. No caso de outros delitos, com pena de prisão de
até dois anos [...]
[...] Deste modo, o delito contra a segurança pública se converteu em uma
verdadeira punição de atos preparatórios, e esta modificação não foi revogada até os
conforme especificações do Anexo, sem prejuízo das cominações penais e cíveis previstas na legislação em
vigor.
57
“Durante o patrulhamento na lagoa central de Lagoa Santa, deparamos com o Sr. César, praticando pesca
predatória com utilização de uma tarrafa de fio de nylon, contrariando a legislação em vigor. Diante do fato, foi
lavrado o auto de infração do IEF de nr.... com multa administrativa no valor de R$ 300,00(trezentos reais),
prevista no art. 23 de ordem nr 11 do anexo do Decreto Estadual 43.713/04. Adianto-vos que o fato constitui
crime ambiental previsto no art.34 da Lei 9605/98 – lei dos crimes ambientais. A tarrafa foi recolhida à sede da
7ª Cia PMMAmb para posterior destinação. O autor não foi conduzido até à delegacia por se tratar de crime de
menor potencial ofensivo e por existirem mais pescadores no local a serem fiscalizados. Registro este boletim
para conhecimento e demais medidas que julgardes cabíveis, sendo cópias encaminhadas ao IEF e à Delegacia
de Lagoa Santa.”
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dias de hoje. Portanto, o ponto de partida ao qual se ata a regulação é a conduta não
realizada, mas só planejada, isto é, não o dano à vigência da norma que tenha sido
realizado, mas o futuro. Dito de outro modo, o lugar do dano atual à vigência da
norma é ocupado pelo perigo de danos futuros: uma regulação própria do Direito
penal do inimigo. [...] (JAKOBS, MELIÁ, 2012, p.41-42).

O exemplo reafirma a posição de que a punição prévia de um evento possível de
causar um dano futuro é típico do direito penal do inimigo, teoria pouco aceita pelas
legislações penais fundadas em um Estado democrático de direito.
Esse pensamento é o grande incentivador do direito penal do ambiente, que carece de
proteção prévia ante aos danos que podem ser irreversíveis, mas ao mesmo tempo pode
acarretar grandes danos ao Estado de direito, pelas punições desmedidas e injustificadas, além
de inócuas para resolver os problemas do meio ambiente frente aos verdadeiros problemas
causadores de alterações do bioma terrestre.
Dessa forma, estaríamos diante de um verdadeiro direito penal ambiental do inimigo,
a nosso ver, do falso inimigo, pois, como vem sendo largamente debatido nesta obra, os
problemas ambientais ultrapassam a perspectiva de atuação do direito penal, quer dizer, o
inimigo é outro!
Segundo Hassemer (1998, p.33), “precisamos libertar o direito penal de tarefas
preventivas, para as quais não está vocacionado”, como é o caso do direito ambiental.
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7 ADMINISTRATIVIZAÇÃO DO DIREITO PENAL

7.1 Conceito
Os problemas ambientais decorrentes da industrialização, consumismo desenfreado,
etc. levam o Estado a intervir de forma mais ampla na sociedade, ocasionando uma expansão
desenfreada de leis penais extravagantes, na tentativa de frear a crise ambiental que vive nossa
sociedade.
O poder punitivo do Estado pode ser representado de duas formas jurídicas distintas,
quais sejam: sanções penais e sanções administrativas, o que, para alguns autores, a
diferenciação desses dos institutos jurídicos de punição e controle estatal se dá
especificamente no campo dogmático
O fato é que a tese de absoluta independência entre as instâncias penal e
administrativa acaba por acarretar inúmeras perplexidades teóricas e dificuldades
práticas. Conforme já afirmado, é extremamente difícil ao direito penal estabelecer
quais são as condutas proibidas sem recorrer ao auxílio do direito administrativo na
seara ambiental. Estabelecer parâmetros técnicos em cada tipo penal – em vez de os
remeter aos limites fixados pela administração ambiental – resultaria em casuísmo
enorme, gerando grande incerteza. Ademais, surgiriam contradições com os
parâmetros da esfera administrativa, tornando a falta de clareza ainda maior
(COSTA, 2009, p.204).

.
Segundo Fábio Medina Osório (2000):
[...] direito penal e Direito Administrativo obedecem a comandos constitucionais e,
nesse sentido, submetem-se a princípios constitucionais que norteiam o poder
punitivo estatal. Isso não quer dizer, em absoluto, que esses princípios sejam
idênticos ou que esse poder punitivo se submeta a idênticos regimes jurídicos.
(OSÓRIO, 2000, p.135).

A administrativização do direito penal leva o legislador penal a “assumir uma nova
postura político-criminal”, abandonando o “conteúdo liberal do conceito de bem jurídico, e
com todas as implicações dogmáticas que daí advém” (FIGUEIREDO, 2008, p.119).
Assim, tendo em vista que o direito penal do meio ambiente acaba sendo totalmente
dependente das normas administrativas, utiliza-se amplamente da técnica da norma penal em
branco, muito criticada pela doutrina, mas que para muitos é extremamente necessária, tendo
em vista a complexidade do bem jurídico protegido.
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7.2 Norma penal em branco

Quem primeiro identificou na norma penal a incidência de preceitos incompletos, as
quais necessitavam de complementação, foi Heinze, denominando-as de cominações penais
cegas. Posteriormente, Binding, em sua obra intitulada Die Normen und ihre Ubertheturng
(Os padrões e a sua transgressão), cunhou minuciosamente alguns aspectos básicos das
chamadas leis penais em branco (Blankettstrafgesetzen) (ALFLEN, 2007).
Em suas pesquisas, Binding originariamente identificou a existência de algumas leis
imperfeitas, com tipos penais imprecisos, as quais deveriam ser preenchidas por outra
autoridade que não a legislativa, aos quais chamou de normas penais em branco, ficando
marcada por sua famosa definição “esta proibição pode perseguir a promulgação da lei penal,
onde então a lei penal temporariamente como um corpo errante, procura sua alma” (ALFLEN
DA SILVA, 2007, p.1-21).
Vale a pena lembrar que essas constatações de Binding foram feitas a partir de
análise da legislação Constitucional do Império Alemão (1871), cuja flexibilidade das leis
encaixava-se perfeitamente com os preceitos do Reich Alemão e bem aceito pelo seu Tribunal
(ALFLEN DA SILVA, 2007).
Posteriormente, E. Mezger, ao fazer distinção entre tipos penais fechados e tipos
penais abertos, inseriu neles as normas penais em branco, diferenciando-as em sentido amplo
e sentido estrito, cuja complementação estaria, segundo sua teoria, respectivamente dentro da
mesma lei, o que seria para ele apenas uma questão de técnica legislativa, ou em outra lei de
uma mesma instância legislativa, e a lei penal em branco em sentido estrito sua
complementação estaria em uma lei de outra instância legislativa (ALFLEN DA SILVA, 2007,
p.1-21).
Hoje, tendo em vista à complexidade das relações sociais que acarretam cada vez
mais uma resposta imediata dos poderes do Estado, entre eles o legislativo que segue um rito
mais lento e complexo, as normas penais em branco são cada vez mais utilizadas como forma
de agilizar essa atuação legiferante do Estado.
Nas palavras de Maurício Antônio Ribeiro Lopes (1994, p.76): “Nenhuma legislação,
por mais compreensíveis que sejam as suas disposições, ou minuciosa a sua casuística,
conseguirá abranger todas as hipóteses que a vida, na sua complexa variabilidade, oferece à
decisão da justiça”.
A complexidade da sociedade pós-industrial, sociedade de risco, trouxe grande
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evolução das relações sociais, fazendo com que as leis acabem se tornando ultrapassadas em
pouco tempo, obrigando o legislador a elaborar cada vez mais leis, a fim de acompanhar o
desenvolvimento dessas relações, criando também uma grande expansão da legislação penal.
Com isso, a norma penal em branco, teoricamente, evitaria longos processos
legislativos com a finalidade de atualizar as normas penais que ficaram ultrapassadas com a
rápida evolução das relações sociais, bem como de seus problemas cada vez mais complexos,
como os problemas ambientais, o que justificaria a sua utilização em grande escala nas atuais
legislações penais exparsas.
Logo, a sociedade de risco em que vivemos vem se utilizando de forma ampla e
indiscriminada das chamadas normas penais em branco, o que para muitos é uma afronta aos
direitos políticos-criminais conquistados através de anos pela sociedade. Afronta essa que foi
largamente aceita pelo Tribunal do Reich, segundo constatações de Karl Binding, bem como
tinha consonância com a Constituição do Império alemão de 1871, que atribuía tanto ao
Império alemão, quanto aos Estados da Federação, em alguns casos, a competência comum
sobre normas de direito penal (ALFLEN, 2007).
Forte no princípio da legalidade dos delitos e das penas (nullun crimen, nulla poena
sine lege), tem-se repetido que o Direito penal deve definir de modo autônomo os
componentes de suas normas, evitando remissão a outras regras do ordenamento
jurídico. Malgrado isso, em matéria de proteção ao meio ambiente tem-se utilizado,
com frequência, a técnica legislativa denominada norma penal em branco, ou seja,
“com o preceito lacunoso ou incompleto, necessitando da complementação de outros
dispositivos legais, que podem ser até mesmo extrapenais”. Esta prática funda-se no
caráter complexo, técnico e multidisciplinar da problemática ambiental (MILARÉ,
2000, p.86).

Podemos dizer que a norma penal em branco pode influenciar consideravelmente no
princípio da legalidade, colocando-o em risco, a partir do momento em que transfere parte da
competência legislativa penal para outros entes que não seja a União.
Quando se fala em princípios, no que diz respeito à legalidade penal, o direito penal
tem o dever de ser autônomo, não fazendo remissão a outras normas como forma de
complementação de seus preceitos, o que é conhecido pela doutrina como norma penal em
branco (MILARÉ, 2000).
Se os princípios do direito penal não admitem a norma penal em branco, o mesmo
não pode ser dito dos doutrinadores do direito, e nem da jurisprudência, que admitem sua
utilização indiscriminadamente, bem como a nossa lei de crimes ambientais, que se utilizou
dessa técnica de forma sistemática e abundante, tendo seus preceitos complementados
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inclusive com normas de cunho administrativo (MILARÉ, 2000).
A principal justificativa doutrinária para a utilização da norma penal em branco na lei
de crimes ambientais se dá pelo caráter complexo, difuso, das questões relacionadas ao meio
ambiente (MILARÉ, 2000).

Mutatis mutandis, apesar dos inconvenientes, não é possível prescindir desta técnica,
de modo que, como observa Vega, a questão a esclarecer não é tanto a de se devem
existir ou não, senão como e em que medida se deve permitir a utilização de leis
penais em branco no Direito Penal. Justamente por isso se considera que as leis
penais em branco são um “mal necessário”, e que seu emprego se justifica pela
variabilidade das situações das quais depende a lesão do bem jurídico protegido pelo
tipo em branco, pois há certos bens jurídicos cuja integridade depende de
circunstâncias conjunturais, de maneira que uma conduta que em certo momento não
os afetam, em outro podem lesioná-los gravemente. Sua ratio essendi se encontra
não só em um princípio de economia legislativa, senão na impossibilidade de que as
leis abarquem a infinita variedade dos fatos da vida, frequentemente modificáveis no
tempo. Portanto, isso decorre do fato de que determinadas matérias estreitamente
vinculadas a setores mais dinâmicos do ordenamento jurídico são fortemente
condicionadas por circunstâncias histórico-sociais concretas, e como a atividade
legiferante nestes setores é incessante, se produziria uma grave deterioração
legislativa caso fossem incluídas nas leis penais, de modo pormenorizado, as
hipóteses que se quer proibir. Assim, para evitar esta deterioração, recorre-se às leis
penais em branco que estabelecem um “marco” e remetem a outras disposições que
individualizarão seu conteúdo (ALFLEN, 2007. p.8).

Vários são os exemplos na lei de crimes ambientais, como os artigos 29, §4º I e VI,
34, caput, e § único, I e II, 35, I e II, 36, 37, 38, 45, 50, 52, 54, 56, 62, enfim, em todos esses
artigos existe uma lacuna normativa que necessita de complementação por outras normas,
sejam elas penais ou extrapenais (MILARÉ, 2000).
O crime de pesca, já analisado em casos fáticos, é um exemplo típico de norma penal
em branco, pois informações acerca do período e local onde há proibição de pesca,
quantidade, apetrechos proibidos, etc. são definidas por legislações extrapenais.
Do ponto de vista político e filosófico, a utilização de normas penais em branco pode
ser vista como uma afronta ao princípio da legalidade, a partir do momento em que são
editadas normas penais parciais e incompletas, até certo ponto por pura conveniência do
Estado repressor, que pode utilizar dessas “lacunas” para modificar o nível de atuação da lei
penal, sem necessitar de alterações no texto básico, e, com isso, evitar trâmites legislativos
complexos e mais rígidos.
A sua utilização se dá, a nosso ver, em função da grande expansão do direito penal na
sociedade pós-moderna, em que deixa de ser mínimo, para ser máximo, abarcando situações
extremamente complexas, as quais a norma penal não consegue taxativamente tipificar a
conduta delituosa, necessitando de um complemento “livre” com normas mais flexíveis, não
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penais, principalmente de caráter administrativo.
Essa situação demonstra cabalmente a necessidade de se respeitar o princípio da
intervenção mínima, limitando a atuação do direito penal ao extremamente necessário.
A simples incompletude do texto penal básico já é o suficiente para se afrontar ao
princípio da taxatividade [...]. Mas, com a delegação do poder regulamentar a
entidade outra, que não a legislativa, fere-se o princípio da exclusividade da lei
penal, daí porque Mantovani sugere a descriminalização das normas penais em
branco, cominando em substituição da pena, sanções administrativas não menos
eficazes, argumentando sua teoria com base no princípio geral da intervenção
mínima que visa restringir a incidência de normas incriminadoras aos casos de
ofensa a bens jurídicos fundamentais (LOPES, 1994, p.75).

Segundo Paulo de Sousa Mendes:
[...] norma penal em branco [...] limita-se a prescrever a respectiva defesa criminal
para a regra que venha a ser prescrita em outro ramo do direito. [...] é também
aquela que contém uma descrição insuficiente da matéria da incriminação e que, por
isso mesmo, carece de integração por meio do concurso de normas (ou actos) de
carácter não penal. [...] é aquela na qual o conteúdo da incriminação não é
inteiramente revelado na lei penal. [...] caracteriza-se ainda, quanto à hierarquia das
fontes, pelo facto de as normas complementares serem de nível inferior a ela
(MENDES, 2000, p.152).

A jurisprudência tem mostrado que essa necessidade de complementação irrestrita da
norma penal ambiental vem gerando ineficácia em sua aplicação, conforme decisão abaixo:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME CONTRA O MEIO AMBIENTE PESCA - ARTIGO 34 "CAPUT" DA LEI Nº 9.605/98 - NORMA PENAL EM
BRANCO - FALTA DE COMPLEMENTAÇÃO - ABSOLVIÇÃO NECESSIDADE. Sendo o artigo 34 "caput" da Lei nº 9.605/98 norma penal em
branco, não se fazendo referência ao decreto, regulamento ou portaria que indique o
período em que a atividade de pesca não é permitida, tão pouco, se trazendo prova
hábil a demonstrar interdição da área para pesca pelo Órgão Competente ou a
utilização de apetrechos proibidos, deve o acusado ser absolvido. (APELAÇÃO
CRIMINAL Nº 1.0182.06.000122-5/001 - COMARCA DE CONQUISTA APELANTE(S): ANTÔNIO RODRIGUES LEITE - APELADO(A)(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CORRÉU:
VALDEVINO RODRIGUES LEITE)

Nas palavras de Sirvinskas:

Acredito que a norma penal em branco causaria uma insegurança enorme, pois se
estaria outorgando poderes inconcebíveis ao administrador. Este, por sua vez,
poderia criar verdadeiros tipos penais, contrariando o princípio da legalidade ou da
reserva legal e o princípio nullun crimen sine previa lege. Somente a lei poderia criar
tipos penais. No meu entender, seria inadmissível deixar que mero ato
administrativo crie novos tipos penais, que poderiam ser verdadeiros monstrengos

134

(SIRVINSKAS, 1998, p.17).

7.2.1 Norma penal em branco em sentido amplo e em sentido estrito

Em seu sentido amplo, a norma penal em branco é complementada por outra lei
proveniente do mesmo órgão legislativo, fontes homogêneas, tendo como alguns exemplos
em nosso Código Penal os crimes previstos nos artigo 17858, cuja complementação é de
competência da união, e do artigo 23759, cujos impedimentos estão previstos no Código Civil,
que provém da mesma fonte formal do Código Penal, ou seja, a União por meio do Congresso
Nacional.
Já a norma penal em branco, em seu sentido estrito, tem a sua complementação
provinda de outra fonte legislativa, geralmente de hierarquia inferior, podendo advir dos
poderes executivos, como também do poder legislativo estadual e municipal, muito comum
nos crimes previsto na Lei 9605/98, lei de crimes ambientais.
É nessa “subdivisão” das normas penais em branco, ou seja, em sentido estrito, que
reside algumas questões amplamente debatidas pela doutrina penalista que colocam em xeque
a sua utilização indiscriminada. Assim, se a norma que complementa uma norma penal
ambiental em branco sofre modificações, por exemplo, retirando dos seu preceito algum
procedimento como sendo proibido, essa norma vai retroagir em prol daqueles que já foram
condenados?
Em respeito ao princípio da anterioridade, a punição de uma conduta deve se ater à
lei existente no momento de sua prática. A lei não pode retroagir para punir uma conduta não
tipificada anteriormente pela norma. Assim, a lei penal ambiental e as normas administrativas
que a complementam também devem ser posteriores ao fato (LOBATO, 2011).

7.3 Acessoriedade administrativa do direito penal

Podemos dizer que a acessoriedade administrativa é a dependência do direito penal
ao direito administrativo. Mas, segundo Paulo de Sousa Mendes, o que existe com o direito
penal do meio ambiente, na verdade, é uma acessoriedade ao ato administrativo. Vejamos:
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Art. 178 - Emitir conhecimento de depósito ou warrant, em desacordo com disposição legal:
Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.
59
Art. 237 - Contrair casamento, conhecendo a existência de impedimento que lhe cause a nulidade absoluta:
Pena - detenção, de três meses a um ano.
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Trata-se de uma acessoriedade do acto administrativo, no sentido de a punibilidade
do enquinamento ser posta na dependência, não da inobservância directa de norma
de direito administrativo, mas da inobservância das prescrições e limitações
estabelecidas nos próprios actos administrativos permissivos dimanados das
autoridades competentes.” (MENDES, 2000, p. 148).

A doutrina majoritária entende que o direito penal do ambiente é dependente da
acessoriedade administrativa por meio de suas normas e não por meio de seus atos (COSTA,
2011).
Mendes (2000, 148-149) explica essa posição majoritária da doutrina ao analisar o
crime de poluição, quando uma conduta poluente, em um caso concreto, se mostra típica, isso
se dá por culpa do ato administrativo que autorizou a atividade poluente, principalmente pela
falta de clareza nas práticas administrativas das autoridades competentes, o que enseja “à
defesa da simples acessoriedade administrativa, considerada como menor dos males”.
Assim, a moderna utilização do direito penal para proteção de bens jurídicos difusos
como o meio ambiente traz uma flexibilização na aplicação dos princípios clássicos do direito
penal, utilizando-se para isso da norma de caráter administrativo, na tentativa de punir antes
que o dano aconteça (crime de perigo).
Pormenorizadamente falando, acessoriedade administrativa trata-se de uma
dependência do direito penal ao direito administrativo, em que a norma administrativa integra
a norma penal complementando-a, sendo amplamente utilizada na legislação penal do meio
ambiente, vigente no Brasil. Mas essa integração de normas não é vista com bons olhos por
grande parte dos doutrinadores, principalmente entre os penalistas, tendo em vista as
diferentes acepções dos dois sistemas jurídicos envolvidos, ou seja, o direito penal e o direito
administrativo (LOBATO, 2011).
Winfried Hassemer(1998, p.31) afirma que, a acessoriedade administrativa é um dos
motivos, por ele elencados, que o levam a desconsiderar a utilização da tutela penal para
proteger o meio ambiente. O direito penal perde sua autonomia pela dependência ao direito
administrativo, ou seja, o controle das fronteiras do direito penal deixa de ser do Juiz,
passando para a administração (HASSEMER, 1998).
Para ele, a acessoriedade administrativa é de extrema importância para qualquer lei
ambiental, principalmente pelo fato de que o juiz, na maioria das vezes, não teria condições
para reconhecer, em um caso concreto, o fato lesivo ao meio ambiente com base apenas na lei
penal. Mas, a acessoriedade administrativa na visão de Hassemer traz problemas para o direito
penal:
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[...] a acessoriedade administrativa faz com que o ilícito penal deixe de ser visível.
Na prática, a matéria da ilicitude penal passa a ser objeto de negociação direta entre
a Administração e o potencial infrator. Com isto, o direito penal perde credibilidade
para a generalidade dos cidadãos (HASSEMER, 1998, p.32).

No que diz respeito à dogmática penal e seus princípios, é visível a infringência do
princípio da legalidade, bem como da reserva legal, além da competência legislativa que é
transferida, em parte, ao poder executivo, que passa a definir e delimitar as condutas
proibidas, ou seja, complementa o tipo penal com uma norma de caráter administrativo,
conhecido também como acessoriedade administrativa de grau relativo, sendo indispensável
para configuração do tipo penal, a violação da norma administrativa (LOBATO, 2011).
Para alguns autores, a acessoriedade administrativa é, na verdade, uma nova forma
de utilização da velha técnica da norma penal em branco, utilizada agora nas normas penais
ambientais, sendo as críticas feitas a ambas muito equivalentes (MENDES, 2000).
Mas, em se tratando de direito penal do meio ambiente, além das várias críticas
contra a utilização da norma penal em branco, existe um agravante, qual seja, a competência
para legislar em matérias relativas ao meio ambiente passou a pertencer a todos os entes da
Federação, inflacionando a legislação atinente ao direito penal do ambiente, dificultando o
conhecimento dos cidadãos ao conteúdo do injusto penal, e que chegam a ser determinado por
entes totalmente incompetentes em matéria penal, que é exclusividade da União (LOBATO,
2011).
A acessoriedade administrativa, em determinados casos, pode gerar violação ao
princípio constitucional da isonomia, como veremos no exemplo a seguir.
Levando-se em conta o crime previsto no artigo 34 da Lei 9605/9860, nossa lei de
crimes ambientais, em seu inciso I, supondo que em uma determinada região, uma lagoa de
grande extensão cujo leito abrange vários municípios vizinhos, nos quais um deles, que
chamaremos de “A”, a pesca é permitida indiscriminadamente durante todo o ano, e no outro,
chamaremos de “B”, a pesca de um tipo de peixe é proibida, problemas de desrespeito ao
principio da isonomia podem surgir, caso o peixe pescado no município “A”, seja apreendido
com o pescador no município “B”.
Em solo pertencente ao município “A”, o pescador de posse com o inominado peixe,
poderia circular livremente, sem cometer o crime previsto no artigo 34, enquanto que, se ele
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Artigo 34 – Pescar em período no qual a pesca seja proibida ou em lugares interditados por órgãos
competentes:
Pena: detenção de um ano a três anos ou multa, ou ambas penas cumulativamente.
Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem:
I – pesca espécies que devam ser preservadas ou espécimes com tamanhos inferiores aos permitidos.

137

se deslocar ao município “B”, onde a pesca e transporte do peixe é proibida, estará cometendo
o crime previsto na mesma lei, mas que teve o tipo penal complementado diferentemente
pelos dois entes federados.
Mesmo pensando de forma simplificada, o indivíduo que mora na cidade “A”, está
sendo tratado de forma diferente do indivíduo residente na cidade “B”, os quais tem acesso à
mesma lagoa, mas com direitos diferentes, sendo tratados de maneira desigual, desrespeitando
o princípio da isonomia (LOBATO, 2011).
Além disso, sendo a função da lei penal ambiental proteger o meio ambiente, a
permissão da pesca em um município e a proibição em outro retira a efetividade da lei em se
proteger os peixes daquela lagoa. Assim “não se pode admitir a expansão do Direito penal,
sob o mote de proteger o ambiente, para, em realidade, punir desobediência aos preceitos
ditados pela administração pública” (LOBATO, 2011, p.44).
O princípio da isonomia, bem como o princípio da legalidade, também sofre lesão
grave quando a própria norma penal faz remissão à desobediência a um ato administrativo,
como forma de tipificação da norma penal ambiental, conhecida também como acessoriedade
ao ato administrativo. Essa lesão ocorre, na maioria das vezes, em função da
discricionariedade do ato administrativo, que pode gerar incertezas quanto ao conteúdo
proibido no injusto penal, além da transferência expressa do poder de legislar, ao poder
executivo, normas de cunho penal no âmbito do meio ambiente. Assim, deixar uma lei penal
ser complementada em função da conveniência e oportunidade do poder executivo fere o
princípio da isonomia a partir do momento em que uma licença ambiental pode ser concedida
a um indivíduo e negada a outro por mera discricionariedade administrativa (LOBATO,
2011).
A legalidade também é usurpada com a transferência do poder de legislar para a
administração pública, a ponto de em certos casos não se saber se a reprovação ao ilícito
ambiental decorre do não cumprimento a uma determinação do órgão administrativo, ou a
lesão ao bem jurídico ambiental. Imaginemos uma draga instalada para retirada de areia do
fundo de um rio, em local não proibido, sem a devida autorização dos órgãos da
administração pública, ou mesmo com a licença vencida ou ainda não liberada. Para a
tipificação da infração penal, basta apenas a ausência da licença administrativa para o
particular instalar a draga, ou será necessário algum outro elemento, que juntamente com a
ausência do ato administrativo, tipifique o crime? É incontestável que, se a draga fosse
instalada em local de preservação ambiental, o crime com certeza estaria tipificado, mas e se
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ela fosse instalada em local onde o particular poderia fazer jus à obtenção da licença
específica? (LOBATO, 2011).
Rudolf Rengier (apud LOBATO, 2011) reconhece a ausência do ato administrativo
como tipificador do delito ambiental como pensamento majoritário na doutrina, servindo o ato
administrativo autorizador para justificar a conduta do particular, bem como serve também
para afastar a sua tipicidade penal. Em suas pesquisas, Rengier se baseou no Código Penal
alemão, e, ao analisar o crime de contaminação indiscriminada das águas, utilizando dos
conceitos de ato vinculado e ato discricionário da administração pública, fez uma distinção
dos efeitos da desobediência ao ato administrativo tendo em vista o caráter do ato
administrativo.
Coadunamos com o pensamento de Hassemer (1998, p.33) quando afirma que
“devemos extirpar do direito penal tudo aquilo que só possa ser conseguido com apelo para a
acessoriedade administrativa”. A melhor forma de se evitar essa acessoriedade administrativa
é deixar sob a tutela penal ambiental apenas aquelas condutas extremamente danosas ao meio
ambiente, obedecendo ao princípio da intervenção mínima, deixando as de menor potencial
degradador para os outros ramos do direito, inclusive o direito administrativo.

7.4 Direito administrativo sancionador

Em uma sociedade na qual os riscos são cada vez menos previsíveis, e seus danos
cada vez mais irreversíveis, o direito penal baseado na lesão efetiva a um bem jurídico acaba
sendo insuficiente na proteção desses bens. Assim, o Estado, utilizando-se do direito
administrativo, aplica sanções no intuito de regular, condicionar e limitar a atuação dos
cidadãos em suas relações sociais, no intuito de evitar ou minimizar os danos a bens da
sociedade como um todo.
Assim, os entes federados se utilizam do poder de polícia ambiental para proteger o
meio ambiente, “condicionando e restringindo o uso e gozo de bens, atividades e direitos
individuais” (PADILHA, 2010, p.287).
A lei de crimes ambientais trata em seu Capítulo VI da infração administrativa, sendo
que no artigo 70 ele indica as infrações administrativas. No artigo 71, há o estabelecimento
das regras do processo administrativo. No artigo 72, ele informa as sanções cabíveis, que
deverão seguir os critérios de fixação de pena dispostos no artigo 6º da mesma lei. E, nos
artigos 73 a 76, temos disposições específicas acerca da pena de multa.
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Vejamos as infrações administrativas previstas no artigo 70 da Lei 9605/98:

Art. 70. Considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que
viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio
ambiente.
§ 1º São autoridades competentes para lavrar auto de infração ambiental e
instaurar processo administrativo os funcionários de órgãos ambientais integrantes
do Sistema Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA, designados para as atividades
de fiscalização, bem como os agentes das Capitanias dos Portos, do Ministério da
Marinha.
§ 2º Qualquer pessoa, constatando infração ambiental, poderá dirigir
representação às autoridades relacionadas no parágrafo anterior, para efeito do
exercício do seu poder de polícia.
§ 3º A autoridade ambiental que tiver conhecimento de infração ambiental é
obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante processo administrativo
próprio, sob pena de co-responsabilidade.
§ 4º As infrações ambientais são apuradas em processo administrativo próprio,
assegurado o direito de ampla defesa e o contraditório, observadas as disposições
desta Lei.

Para que haja uma infração administrativa, o dano ambiental isolado não é bastante
para sua configuração, mas é necessária a violação das regras administrativas postas. As
sanções administrativas, de acordo com o artigo 72, podem ser advertência, multa simples,
multa diária, apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos,
petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração, destruição
ou inutilização do produto, suspensão de venda e fabricação do produto, embargo de obra ou
atividade, demolição de obra, suspensão parcial ou total de atividades, restritiva de direitos.
Na aplicação das sanções administrativas, o ente público se utiliza tanto da
administração direta, como também da indireta, podendo ser centralizada ou descentralizada.
Outras corporações de direito público, como a OAB, também aplicam sanções administrativas
aos seus membros, que, apesar de não serem aplicada pelo Estado, são consideradas sanções
administrativas (OSÓRIO, 2000).
E conforme já analisado, as sanções administrativas também completam normas
penais, cuja aplicação vai depender dos tribunais e juízes, e não da administração pública.
Assim, o direito administrativo sancionador tem uma área de atuação bem mais ampla que o
direito penal, atuando em ilícitos fiscais, tributários, econômicos, trânsito, dentre outros,
servindo também como instrumento de repressão por vários órgãos e entidades do poder
público (OSÓRIO, 2000).
No mais, é bom lembrar que o direito administrativo sancionador é antes de mais
nada direito administrativo e não direito penal. Segundo Alejandro Nieto (apud OSÓRIO,
2000.p 134), “o direito administrativo sancionador utiliza-se de alguns instrumentos previstos
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no direito penal, em função da maturidade do direito penal, bem como sua superioridade
teórica”.
É certo que ilícitos penais e administrativos têm diferenças normativas claras, pois o
ilícito penal se dá em casos de lesão a bens jurídicos de grande relevância para a sociedade.
Já no ilícito administrativo, a lesão ocorre pela desobediência a uma norma administrativa
imposta a toda sociedade.
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8. O QUE RESTA PARA O DIREITO PENAL?

8.1 Poluição com perigo comum
Segundo Paulo de Souza Mendes (2000), existem apenas alguns tipos penais
suscetíveis da tutela penal ambiental, indicando três situações em que o direito penal teria
legitimidade para intervir, que seriam a poluição com perigo comum, o implemento não
autorizado de instalação industrial, e a omissão pelo funcionário de ato correspondente aos
deveres do cargo.
O conceito de poluição para a doutrina clássica de Direito Público é assim definida:

Toda alteração das propriedades naturais do meio ambiente, causada por agente de
qualquer espécie, prejudicial à saúde, à segurança ou ao bem-estar da população,
caracterizando-se por ser o “modo mais perniciosos de degradação do meio
ambiente natural (COSTA NETO, 2000, p.241).

A legislação brasileira define poluição pela Lei 6938/81, Dispõe sobre a Política
Nacional do Meio Ambiente, em seu artigo 3º, inciso III:

Art 3º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:
III - poluição, a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que
direta ou indiretamente:
a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população;
b) criem condições adversas às atividades sociais e econômicas;
c) afetem desfavoravelmente a biota;
d) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente;
e) lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais
estabelecidos;
IV - poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado,
responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação
ambiental;
V - recursos ambientais: a atmosfera, as águas interiores, superficiais e
subterrâneas, os estuários, o mar territorial, o solo, o subsolo, os elementos da
biosfera, a fauna e a flora. (Redação dada pela Lei nº 7.804, de 1989) (BRASIL,
1981).

O crime de poluição é com certeza o mais debatido pela doutrina em termos de tutela
penal
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texto
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Código Penal em seus artigos 27961 e 28062, dividindo-se respectivamente em crimes de
61

Artigo 279.º - Poluição
1 - Quem, em medida inadmissível:
a) Poluir águas ou solos ou, por qualquer forma, degradar as suas qualidades;
b) Poluir o ar mediante utilização de aparelhos técnicos ou de instalações; ou
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poluição e poluição com perigo comum. No Brasil, a Lei 9605/98 prevê o crime de poluição
em seu artigo 54, já anteriormente debatido em alguns tópicos desta obra.
A título de curiosidade, uma das discussões que podemos trazer de forma breve se
refere ao fato de parte da doutrina reconhecer que o artigo 54 da lei de crimes ambientais
revogou tacitamente o artigo 27063 do Código Penal, que trata dos crimes de Envenenamento
de água potável ou de substância alimentícia ou medicinal. Segundo Régis Prado (1998)
houve revogação tácita da primeira parte do artigo 270 do Código Penal com o advento da lei
de crimes ambientais.
Concordamos com o posicionamento de Rogério Greco (2011, p.131) de que não
houve revogação do artigo 270 do Código Penal brasileiro, tendo em vista que “a conduta de
envenenar importa em um prejuízo maior de reprovação do que a de poluir, utilizada no tipo
penal do art. 54 da lei de crimes ambientais”.
Esses conflitos de normas geram insegurança jurídica, o que segundo Luiz Flávio
Gomes:
Particularmente no âmbito penal, a desordem jurídica é impressionante. Ninguém
mais sabe exatamente quantas leis acham-se em vigor. A arte de legislar com
prudência, equilíbrio e comedimento está desaparecendo. Se de um lado é verdade
que a lei ambiental brasileira prevê um exagerado número de crimes (mais de
sessenta, enquanto a média mundial não passa de dez), de outro, é evidente que não
é por meio de crassos erros legislativos que poderemos corrigir essa anomalia. A
balbúrdia jurídica e suas nefastas consequências, em suma, exigem profundas
modificações no processo legislativo brasileiro para nele introduzir a seguinte regra:
algumas leis aprovadas pelo legislador, depois de promulgadas, porém antes da
sanção e da vigência, deveriam ser submetidas a uma independente Comissão de
Especialistas, eleita pelo próprio Congresso Nacional, para as devidas correções
técnicas. Quando o caso caberia ao Poder Legislativo rever suas decisões (GOMES,
2001).

c) Provocar poluição sonora mediante utilização de aparelhos técnicos ou de instalações, em especial de
máquinas ou de veículos terrestres, fluviais, marítimos ou aéreos de qualquer natureza;
É punido com pena de prisão até 3 anos ou com pena de multa até 600 dias.
2 - Se a conduta referida no n.º 1 for praticada por negligência, o agente é punido com pena de prisão até 1 ano
ou com pena de multa.
3 - A poluição ocorre em medida inadmissível sempre que a natureza ou os valores da emissão ou da imissão
poluentes contrariarem prescrições ou limitações impostas pela autoridade competente em conformidade com
disposições legais ou regulamentares e sob cominação de aplicação das penas previstas neste artigo. (Redacção
dada pelo seguinte diploma: Decreto-Lei n.º 48/95, de 15 de Março)
62
Artigo 280.º - Poluição com perigo comum
Quem, mediante uma conduta descrita no n.º 1 do artigo anterior, criar perigo para a vida ou para a integridade
física de outrem, ou para bens patrimoniais alheios de valor elevado, é punido com pena de prisão:
a) De 1 a 8 anos, se a conduta e a criação do perigo forem dolosas;
b) Até 5 anos, se a conduta for dolosa e a criação do perigo ocorrer por negligência.
(Redacção dada pelo seguinte diploma: Decreto-Lei n.º 48/95, de 15 de Março)
63
Art. 270 - Envenenar água potável, de uso comum ou particular, ou substância alimentícia ou medicinal
destinada a consumo:
Pena - reclusão, de dez a quinze anos. (Redação dada pela Lei nº 8.072, de 25.7.1990)
§ 1º - Está sujeito à mesma pena quem entrega a consumo ou tem em depósito, para o fim de ser distribuída, a
água ou a substância envenenada.
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Voltando ao raciocínio, segundo Mendes (2000, p.183-184), “um ambiente
perturbado por fatores de poluição pode ser veículo de ameaças à vida, à integridade física e
ao patrimônio das pessoas, razão por que faz todo sentido a previsão de um crime de poluição
com perigo comum64”. Mesmo aceitando essa tipificação, alguns princípios tradicionais do
direito penal deveriam ser respeitados, entre eles a obediência do tipo ao esquema do crime de
resultado.
A tipificação do artigo 54 da nossa lei de crimes ambientais, tendo em vista a análise
de Mendes (2000, p.184), trata-se de um crime de poluição com perigo comum, já que em seu
texto cita a poluição que “resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que
provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora”.
Assim, na lei criminal ambiental brasileira, não é qualquer poluição que pode ser
tipificada como crime, mas apenas aquela que traga riscos ou danos à saúde das pessoas, da
fauna ou flora. “A tipificação de condutas de forma ampla, com conceitos indeterminados de
poluição, não deveria ser aceita, já que se prestam somente a flexibilizar a incriminação
dessas condutas” (MENDES, 2000, p.185).
Para ele, a tipificação deveria consistir:

[...] em individuar não só os componentes ambientais que, ficando afectados, podem
depois repercutir-se em situações de perigo comum, como também em descrever os
possíveis modos de afectação desses mesmos componentes. Salvo na epígrafe do
tipo de crime, cuja função é condensar o tema-guia imanente às distintas
modalidades da incriminação, só há vantagens em banir a palavra “poluição” da
linguagem do legislador penal (MENDES, 2000, p.185).

Não deveria, segundo ele, ser utilizada a figura dos crimes de perigo abstrato, e
assim, “o perigo deve constituir um elemento expresso do tipo legal de crime, ligado às
características do próprio resultado típico”. Assim, ele defende que o crime de poluição deve
ser estruturado como crime de perigo concreto (MENDES, 2000, p.185).
Segundo os irmãos Freitas (2000, p.170), na lei penal ambiental brasileira, temos um
64

[...] o perigo é comum no sentido de que tende para a generalização, por causa da potencialidade expansiva
dos meios em jogo (é um perigo que pode crescer, avassaladoramente); do lado dos possíveis efeitos nocivos, o
perigo é comum no sentido de que, apesar de o facto praticado constituir uma ameaça contra bens jurídicos de
referência subjectiva-individual, há uma comunidade de pessoas ameaçadas. Vistas as coisas em função da
pluralidade e indeterminação dos portadores de bens jurídicos ameaçados, então ficamos autorizados a conferir
um certo carácter coletivo aos interesses aqui em causa. Daqui decorre que a verificação do perigo comum não
obriga a investigar quem foram as pessoas ou sequer quantas foram as pessoas que perigaram ou cuja esfera
jurídica esteve em risco: a identificação de uma única pessoa arbitrariamente subtraída ao seio da multidão
ameaçada é quanto basta para a verificação do perigo comum. São estão estas as características do perigo
comum, as quais assentam como uma luva na caracterização da poluição perigosa para os seres humanos.
(MENDES, 2010, p.186).
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crime de perigo abstrato na primeira parte do tipo penal do caput, tendo em vista que o crime
de poluição se consuma apenas com a situação de perigo, independentemente do resultado da
ação do agente.
Já para Luís Paulo Sirvinskas (2002, p.186-187) “cuida-se do chamado tipo penal
aberto, permitindo a inserção de todo e qualquer tipo de poluição”, cabendo ao judiciário
“aparar as arestas”. Para ele, a expressão contida no caput do artigo 54,“que possam resultar
em danos à saúde humana”, trata-se de um crime de perigo concreto.
Em caso de autorização administrativa, o crime de poluição com perigo comum seria
atípico, pois essa autorização administrativa seria “uma causa de atipicidade quando a reserva
de autorização tem em vista garantir um controle antecipado dos aspectos perigosos inerentes
à realização de certas atividades socialmente uteis” (MENDES, 2000, p.187-188).
Essa posição é contestada por parte da doutrina, da qual coadunamos:

[...] a permissividade de uma conduta não pode ter o condão de apagar a eventual
nocividade da mesma conduta. A norma não pode afastar o império da realidade. O
que parece existir é uma presunção de que a atitude em conformidade com os
padrões de introdução de elementos exógenos no meio ambiente não é poluidora,
presunção esta que pode vir a ser afastada em caso de prova técnica que demonstre o
contrário e o equívoco da norma administrativa permissiva (COSTA NETO, 2000,
p.242).

Somente seria típica a conduta do agente, se e somente se, “tendo o agente
provocado ilegalmente alguma espécie de poluição, tiver desta feita causado uma situação de
perigo comum”, sendo este o objetivo da incriminação (MENDES, 2000, p.189).
Segundo ele, mesmo que o agente desobedeça a regras administrativas,
procedimentos etc., e vier a produzir poluição sem gerar perigo comum, teríamos uma
conduta atípica. Mesmo seguindo todas as normas administrativas e cautelas, vier a produzir
poluição com perigo comum, o autor também entende que se trata de conduta atípica, pois a
permissão administrativa funciona como “delimitação concreta e explicita duma espécie de
risco permitido” (MENDES, 2000, p.188).
Ao final do seu raciocínio, ele cria uma previsão legal de crime de poluição com
perigo comum “ideal”, conforme abaixo:
1Quem, fora das condições legais ou em contrário das prescrições da
autoridade competente:
a)
Lançar, depositar, derramar ou, por qualquer outra forma, directa ou
inderecta, introduzir nas águas doces, superficiais ou subterrâneas, ou nas águas do
litoral e salobras ou nas águas de bacias artificiais qualquer substancias ou produto
sólido, líquido ou gasoso, suscetível de alterar as características das referidas águas;
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b)
Lançar, derramar ou, por qualquer outra forma, directa ou indirecta, depositar
no solo ou introduzir no subsolo quaisquer resíduos industriais, urbanos, hospitalares
ou outros tipos de resíduos sólidos, líquidos ou gasosos que possam conter produtos
venenosos ou agentes patogénicos de doenças transmissíveis, directa ou
indirectamente, aos seres humanos;
c)
Recolher, transportar, armazenar, tratar, valorizar ou eliminar quaisquer
resíduos industriais, urbanos, hospitalares ou outros tipos de resíduos sólidos,
líquidos ou gasosos que sejam tóxicos, corrosivos, auto-infláveis ou explosivos;
d)
Incinerar resíduos industriais, urbanos, hospitalares ou outros tipos de
resíduos combustíveis;
e)
Libertar ou emitir para a atmosfera poeiras, vapores, substancias odoríferas,
gases tóxicos ou asfixiante;
f)
Emitir radiações ou libertar substancias radioativas;
g)
Provocar ruídos mediante utilização de aparelhos técnicos ou de instalações,
em especial de maquinas ou de veículos terrestres, fluviais, marítimos ou aéreos de
qualquer natureza; e criar deste modo perigo para a vida, para a integridade física de
outrem, ou para bens patrimoniais alheios de valor elevado, é punido com pena de
prisão de 3 a 10 anos.
2. Se o perigo referido no número anterior for criado por negligência, o agente é
punido com pena de prisão de 1 a 8 anos.
3. Se a conduta referida no nº 1 for praticada por negligência, o agente é punido com
pena de prisão de 5 anos (MENDEZ, 2000, p.189-190).

O tipo penal do crime de poluição é “extremamente amplo e vago, com cláusulas
normativas, de cunho valorativo”, e, dessa forma, ficam distantes de respeitarem os princípios
da legalidade e taxatividade (PRADO, 1998, p.147-148).
A tentativa de Mendes de criar um tipo penal, conforme descrito acima, exaustivo e
taxativo do crime de poluição, torna-se totalmente imprecisa, tendo em vista as diferentes
formas de se poluir existentes e as que ainda surgirão na nossa sociedade de risco. O poluidor
que causa danos diretos à saúde de outrem, se efetivamente comprovada, já responde
automaticamente pelos crimes de homicídio, lesão corporal, pensamento defendido por
Hassemer:
[...] bens jurídicos tais como a vida, a integridade física, a saúde ou o patrimônio
também podem ser lesados por via de atentados contra o ambiente. Nesse caso, as
incriminações do homicídio, das ofensas à integridade física ou do dano são
chamadas a cumprir a sua natural função (HASSEMER, 1998, p.29).

Já a poluição em si, aquela que agride o meio ambiente representado por sua fauna e
flora, prejudicando seu equilíbrio ecológico, poderia perfeitamente ser punida por meio de
normas administrativas com multa, e de norma civil com a obrigação de reparação dos danos
causados a natureza.
Se a intenção da norma penal ambiental é a prevenção, não há prevenção maior do
que a coação imposta ao poluidor de que poderá ser condenado por homicídio causado pela
poluição de sua empresa, além das multas que receberá e do restabelecimento do equilíbrio
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ecológico.
8.2 Implemento não autorizado de instalação industrial
As atividades industriais clandestinas são grandes causadoras de poluição, sejam elas
parcial ou totalmente clandestinas, principalmente pelo fato de que fogem das normas
impostas para sua instalação, bem como fogem do controle feito pelos órgãos competentes,
justificando a incriminação de tal conduta, mesmo reconhecendo que se trata de um crime de
perigo abstrato. Nesse caso, temos “o fundamento político-criminal que pode servir de
motivação suficiente à criação de um crime de perigo abstrato” (MENDES, 2000, p.191).
Mesmo considerando a possibilidade de incriminação de tal conduta, assevera que,
mesmo que as instalações sejam irregulares, se o agente provar que suas instalações estão
dentro do padrão, não oferecendo risco ao meio ambiente, a sua conduta seria atípica
(MENDES, 2000, p.192).
Para ele, o tipo penal incriminador de implemento não autorizado de instalação
industrial, assim seria:
1.
Quem construir, ampliar significativamente ou puser em funcionamento
instalação industrial sem as autorizações ou licenças exigíveis ou em desrespeito das
condições que legalmente lhe forem impostas pelas autoridades competentes é
punido com pena de prisão até 3 anos ou com pena de multa até 600 dias.
2.
A conduta não é punível quando o agente provar que o funcionamento da
instalação industrial é inócuo para quaisquer componentes ambientais naturais
(MENDES, 2000, p.195).

Na lei de crimes ambientais brasileira, temos um artigo condizente com o
pensamento de Paulo de Sousa Mendes, no que diz respeito ao implemento ou instalação
industrial não autorizada, vejamos:

Art. 60. Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar, em qualquer parte
do território nacional, estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente
poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, ou
contrariando as normas legais e regulamentares pertinentes:
Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa, ou ambas as penas
cumulativamente.

No Brasil, esse processo de licenciamento envolve a licença prévia, a licença de
instalação e a licença de operação, das quais não vamos nos adentrar. Mais uma vez se trata
de um crime de perigo abstrato, “pois a só colocação em condições ilegais o configura”
(COSTA NETO, 2000, p.298).
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O nosso raciocínio é o mesmo do tópico anterior, havendo danos a outrem, crime
previsto no Código Penal e na esferas civil e administrativa, multa e reparação de danos. A
prevenção, nesse caso, seria mais eficaz com uma melhor fiscalização por parte dos setores
públicos do que a esperança de que a prevenção geral surta seus efeitos. Um governo que
queira realmente um meio ambiente protegido, o faz pela fiscalização. O problema é que, na
maioria das vezes, o poder econômico das empresas conseguem driblar essa fiscalização por
meio de várias artimanhas, que também seriam passíveis de punição pelo Código Penal, como
a previsão dos crimes de corrupção passiva, ativa, prevaricação etc.

8.3 Omissão pelo funcionário de ato correspondente aos deveres do cargo
Em se tratando de um direito penal administrativizado, ou seja, totalmente
dependente de normas administrativas na tipificação de seus crimes, cabendo à própria
administração pública pelo seu poder de polícia fiscalizar as atividades potencialmente
degradadoras, a figura do funcionário público se torna imprescindível. Mas não há dúvidas de
que essa intervenção, em grande parte, é falha, muitas vezes excessivamente tolerante ou até
mesmo tendo o agente público agido em conluio com os degradadores (MENDES, 2000, p.
196).
Interessante que Mendes chega a citar esse conluio como sendo o velho “jeitinho, à
portuguesa”, por aqui, o famoso “jeitinho brasileiro”, colocando, segundo ele, o direito penal
em dúvida quanto ao preparo para atuar nessas situações em que a autoridade administrativa
falha na tutela ambiental (MENDES, 2000, p.196).
Seguindo o mesmo raciocínio do tópico anterior, esses “conluios” devem ser punidos
como crimes de prevaricação, corrupção passiva, ativa. Para ele, o tipo penal de omissão por
funcionário de participação de poluição ilícita ou omissão de promoção do inquérito
processual correspondente assim seria:
1.
O funcionário que, no cumprimento de vistorias ou fiscalizações impostas
pelo cargo ou no seguimento de denúncia, silenciar a verificação de poluição que
infrinja disposições legais ou regulamentares ou prescrições ou limitações impostas
pela autoridade competente em conformidade com leis ou regulamentos é punido
com a pena de denegação de justiça e prevaricação.
2.
O funcionário que obtiver indícios de se ter verificado facto de poluição que
infrinja disposições legais ou regulamentares ou prescrições ou limitações impostas
pela autoridade competente em conformidade com leis ou regulamentos e não
promover, nos termos da sua competência, o correspondente inquérito processual é
punido com a pena da denegação de justiça e prevaricação.
3.
Se, nos casos referidos nos números anteriores, o facto for praticado com
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intenção de beneficiar alguém, o funcionário é punido com pena de prisão até 5
anos.
4.
Se, nos casos do nº1 ou do nº 2, o facto for praticado com negligencia
grosseira, o funcionário é punido com pena de prisão até 2 anos ou com pena de
multa (MENDES, 2000, p.202-203).

Na verdade, existe uma diferença enorme entre o tipo penal de prevaricação na lei
penal portuguesa65 e a prevaricação prevista na lei penal brasileira 66.
Assim, na lei penal portuguesa, o crime de prevaricação:
[...] exclui do seu âmbito de aplicação tudo aquilo que se refere ao processo de
contra-ordenação, na fase organicamente administrativa. É na fase organicamente
judicial, que é uma fase posterior e facultativa, como se sabe, que as acções ou
omissões prejudiciais à promoção do processo contra-ordenacional ganham então
contornos de ilícito criminal, por força de referência restritiva, inscrita no art. 369º,
nº ‘, CP. [...] (MENDES, 2000, p.197).

Ao contrário, na legislação penal brasileira, a prevaricação é cometida por
funcionário público no exercício da sua função, com o intuito de retardar ou deixar de praticar
indevidamente ato de ofício. Diferentemente do que foi exposto por Mendes no item 4, no
Brasil, a prevaricação tem como elemento subjetivo o dolo, e assim, “não se pode confundir
com o delito de prevaricação a conduta do funcionário público que negligencia com a prática
de seus atos de ofício” cabendo nesse caso responsabilização administrativa (GRECO, 2011,
p.426).
No mais, a lei de crimes ambientais brasileira tem uma seção destinada aos crimes

65

Código Penal
LIVRO II - Parte especial
TÍTULO V - Dos crimes contra o Estado
CAPÍTULO III - Dos crimes contra a realização da justiça
Artigo 369.º - Denegação de justiça e prevaricação
1 - O funcionário que, no âmbito de inquérito processual, processo jurisdicional, por contra-ordenação ou
disciplinar, conscientemente e contra direito, promover ou não promover, conduzir, decidir ou não decidir, ou
praticar acto no exercício de poderes decorrentes do cargo que exerce, é punido com pena de prisão até dois anos
ou com pena de multa até 120 dias.
2 - Se o facto for praticado com intenção de prejudicar ou beneficiar alguém, o funcionário é punido com
pena de prisão até cinco anos.
3 - Se, no caso do n.º 2, resultar privação da liberdade de uma pessoa, o agente é punido com pena de prisão
de um a oito anos.
4 - Na pena prevista no número anterior incorre o funcionário que, sendo para tal competente, ordenar ou
executar medida privativa da liberdade de forma ilegal, ou omitir ordená-la ou executá-la nos termos da lei.
5 - No caso referido no número anterior, se o facto for praticado com negligência grosseira, o agente é
punido com pena de prisão até dois anos ou com pena de multa.
66
Prevaricação
Art. 319 - Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa
de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal:
Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.
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citados por Mendes (2000), denominados “dos crimes contra a administração ambiental”.
Vejamos:
Seção V
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.
Art. 69-A. Elaborar ou apresentar, no licenciamento, concessão florestal ou
qualquer outro procedimento administrativo, estudo, laudo ou relatório ambiental
total ou parcialmente falso ou enganoso, inclusive por omissão: (Incluído pela Lei nº
11.284, de 2006)
Pena - reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa. (Incluído pela Lei nº 11.284,
de 2006)
§ 1o Se o crime é culposo: (Incluído pela Lei nº 11.284, de 2006)
Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos.(Incluído pela Lei nº 11.284, de
2006)
§ 2o A pena é aumentada de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços), se há dano
significativo ao meio ambiente, em decorrência do uso da informação falsa,
incompleta ou enganosa (Incluído pela Lei nº 11.284, de 2006).

A nosso ver, essa seção V da lei de crimes ambientais é desnecessária, tendo em vista
o título XI do Código Penal brasileiro, que prevê os crimes contra a administração pública,
bastando apenas incluir em seu texto algumas regras previstas na lei de crimes ambientais. O
próprio artigo 66 da lei de crimes ambientais é similar ao previsto no artigo 342 do Código
Penal67.
Concordamos com o pensamento de que não basta editar leis penais para a proteção

67

Art. 342. Fazer afirmação falsa, ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, contador, tradutor ou
intérprete em processo judicial, ou administrativo, inquérito policial, ou em juízo arbitral: (Redação dada pela
Lei nº 10.268, de 28.8.2001)
Pena - reclusão, de um a três anos, e multa.
§ 1o As penas aumentam-se de um sexto a um terço, se o crime é praticado mediante suborno ou se cometido
com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal, ou em processo civil em que for parte
entidade da administração pública direta ou indireta. (Redação dada pela Lei nº 10.268, de 28.8.2001).
§ 2o O fato deixa de ser punível se, antes da sentença no processo em que ocorreu o ilícito, o agente se retrata ou
declara a verdade. (Redação dada pela Lei nº 10.268, de 28.8.2001).
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do meio ambiente, mas:

[...] uma política criminal alternativa coerente com a própria base teórica não poder
ser uma política de “substitutivos penais”, que permaneçam limitados a uma
perspectiva vagamente reformista e humanitária, mas uma política de grandes
reformas sociais e institucionais para o desenvolvimento da igualdade, da
democracia, de formas de vida comunitária e civil alternativas e mais humanas, e do
contrapoder proletário, em vista da transformação radical e da superação das
relações sociais de produção capitalistas (BARATTA, 2011, p.201).
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9. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Não há dúvidas acerca da importância de um meio ambiente sadio para a qualidade
de vida das presentes e futuras gerações, necessitando o bem jurídico ambiental de plena
proteção estatal. Tendo em vista a importância desse bem jurídico, o Estado se utiliza de todos
os meios possíveis com intuito de “efetivar essa proteção”, buscando inclusive a intervenção
do direito penal. Entretanto, diante de tudo o que foi exposto, o direito penal clássico, visando
à proteção de bens individuais, mostra-se inadequado para a proteção de bens difusos dentro
da nossa atual sociedade de risco.
Buscando essa proteção efetiva, a legislação penal ambiental brasileira acaba
ofendendo princípios tradicionais do Direito Penal, como o da subsidiariedade, taxatividade,
legalidade, intervenção mínima, fragmentariedade, princípios que fazem parte da proteção da
sociedade contra abusos do Estado na aplicação da norma penal.
Essa “nova” forma de aplicação da norma penal, desconsiderando seus princípios
tradicionais, não pode ser chamada de modernização do Direito Penal para atender as novas
demandas de uma sociedade de risco altamente difusa, pois, acreditamos que a evolução do
Direito Penal se dá através de sua aplicação mínima. Quanto menos leis penais tiverem em
uma sociedade, maior será o seu nível de evolução.
Tem que se buscar a proteção do meio ambiente através da educação ambiental,
diminuição da pobreza e das desigualdades sociais, dos métodos de produção e consumo.
Os problemas ambientais vão muito além de pequenos atos, como os de pescar,
cortar árvores, caçar, que se tornam crimes com o intuito de dar uma resposta imediata e
fantasiosa para a sociedade, que cobra dos governantes atitudes em prol do meio ambiente,
camuflando a raiz do problema dentro da própria estrutura do Estado pós-industrial.
Além do mais, nossa lei de crimes ambientais utiliza uma técnica legislativa
defeituosa, com punições risíveis, tendo em vista a importância do bem jurídico que se
pretende proteger, sem efeito, além de incriminações penais que não adentram dentro do cerne
do problema ambiental.
Fazendo uma analogia com a criminalidade comum, a lei de crimes ambientais pune
os pequenos poluidores, ou seja, seria como prender o dono da boca de fumo, enquanto o
grande traficando descansa em sua cobertura de frente para o mar.
Problemas, como a técnica da obsolescência programada, largamente utilizada pelas
indústrias, na busca pelo consumo cíclico que move o capitalismo e, mesmo sendo altamente
dispendiosa para o meio ambiente, tendo em vista o consumo de recursos finitos, passam
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despercebido pela lei em função de interesses maiores advindos do capitalismo.
Assim, o próprio Estado gera a degradação ambiental por meio de políticas
econômicas que visam ao consumismo desenfreado, sem se preocupar em fiscalizar as
indústrias, obrigá-las a modernizar suas instalações ou a buscar novas tecnologias menos
poluentes.
Dizer que os outros ramos do Direito não são suficientes para proteger o meio
ambiente, a fim de justificar a atuação do Direito Penal, demonstra inequivocamente a sua
função de proteção do capital e de seus detentores, e não do meio ambiente.
Editar uma lei de cunho civil, que atuasse sobre o direito de propriedade, punindo
com a perda da propriedade todos aqueles que de alguma forma interferissem no equilíbrio
ambiental, com certeza trariam grandes resultados, principalmente em se tratando de
desmatamento.
Mas, a verdade é que o Direito Civil atinge uma parte mais abastada da população,
ao contrário do Direito Penal, justificando a preferencia por sua utilização. Pune-se o pescador
de beirada de rio, mas as empresas e grandes latifúndios que poluem as águas, contaminam e
matam os peixes, saem ilesos.
Não podemos dizer que o direito penal seja totalmente dispensável na proteção do
meio ambiente, todavia sua utilização em excesso demonstra claramente uma fuga
desesperada dos entes públicos frente ao aumento do clamor e da insegurança social diante
dos novos riscos produzidos pelo próprio crescimento da industrialização desenfreada, que
busca o lucro a qualquer custo.
Assim, o direito penal, utilizado em certos crimes ambientais, tende a criar mais
problemas para a sociedade do que basicamente proteção, mesmo que seja simbólica. Dessa
forma, entendemos que a tutela penal do meio ambiente deve ser indispensável apenas
naquelas condutas altamente agressivas ao meio ambiente, bem como uma punição
condizente com o grau de importância que o bem ambiental representa.
Justificar a expansão do direito penal em detrimento de princípios clássicos, como a
legalidade ou intervenção mínima, como forma de conter os problemas de uma sociedade
cada vez mais complexa, torna-se um discurso retrogrado e inconsistente.
Para nós, quanto mais complexa a sociedade, mais o direito penal deve ser mínimo,
cabendo ao Estado, utilizando outras formas de contenção de conflitos ou leis não penais,
resolver tais problemas, entre eles o meio ambiente.
A proteção do meio ambiente tem que começar pela mudança de postura social, do
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modo de vida da nossa sociedade. Para isso, não basta criar leis, fazendo do direito um ponto
de partida para as mudanças. Não basta também uma mudança local, regional, pois, tendo em
vista a globalização, a mudança tem que ser global. O mundo teria que voltar a ser uma
verdadeira pangeia, todos unidos em prol de um objetivo comum: preservar o meio ambiente
para as presentes e futuras gerações. Não havendo uma mudança estrutural, profundamente
drástica em toda a sociedade industrial de consumo, de nada adiantará o direito, seja ele civil,
administrativo, e principalmente penal.
Mais uma vez o direito servirá para punir verdadeiros “bodes expiatórios”, dando a
impressão de que o Estado faz tudo que pode para manter a qualidade de vida de seus
administrados, enquanto a verdadeira degradação ambiental continua invisível aos olhos da
sociedade, mas presente na diminuição da qualidade de vida.

154

REFERÊNCIAS:
ALFLEN DA SILVA, Pablo. O risco da técnica de remissão das leis penais em branco no
Direito Penal da sociedade do risco. Polít. Crim. nº 3, 2007. A7, p. 1-21. Disponível em:
<http://www.politicacriminal.cl>. Acesso em: 24 jan 2013.

ALVES, Fernando Antônio da Silva. Sociedade de Risco e Estado de Direito Diante da
Hermenêutica do Direito Penal: Resolução de casos difíceis na busca de respostas corretas,
frente a um modelo de segurança cidadã voltado para o Direito penal do inimigo. Revista
Direitos fundamentais e democracia: Curitiba: UNIBRASIL, v.4, p.1-26, 2008. Disponível
em:< revistaeletronicardfd.unibrasil.com.br>. acesso em: 20 nov. 2012.

ANDRADE, Carlos Drummond de. Alguma Poesia. Ed. Pindorama, 1930.

BATISTA, Nilo. Matrizes ibérica do sistema penal brasileiro. Rio de Janeiro: Freitas
Bastos, 2000.

BATISTA, Vera Malaguti. Você tem medo de quê? In. Revista do Instituto Brasileiro de
Ciências Criminais. São Paulo: RT, n. 53, p. 367-378, 2005.

BARATTA, Alessandro. Criminologia Crítica e crítica do direito penal: introdução à
sociologia do direito penal. 6. ed. Rio de Janeiro: Revan, 2011.

BECCARIA, Cesare. Dos delitos e das penas. Trad. Torrieri Guimarães. São Paulo: Martin
Claret Ltda, 2000.

BECK, Ulrich. Sociedade de risco: rumo a uma outra modernidade. Trad. Sebastião
Nascimento. São Paulo: 34, 2010.

BITENCOURT, Cezar Roberto. Manual de Direito Penal: Parte Geral. São Paulo: Saraiva,
2002.

BOTTINI, Pierpaolo Cruz. Crimes de perigo abstrato e princípio da precaução na
sociedade de risco. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007.
155

BRAGA, Roberta Chaves. Direito de propriedade e a Constituição Federal de 1988. 2009.
45 f. (Monografia apresentada à banca examinadora e à Coordenação da Escola Superior da
Magistratura - ESMEC, adequada e aprovada para suprir exigência parcial inerente a obtenção
do grau de especialista em Direito Constitucional) - Universidade Vale do Acaraú - UVA.
Ceará.

2009.

Disponível

em:http://bdjur.tjce.jus.br/jspui/bitstream/123456789/229/1/Monografia%20Roberta%20Chav
es%20Braga.pdf. Acesso em: 20 abr. 2013.

BRASIL. Constituição (1998). Constituição da República Federativa do Brasil, 1988.
Brasília:

Senado

Federal.

Disponível

em:

<

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 29 jan.
2013.

BRASIL. Lei 9605 de 12 de Fevereiro de 1998. Brasília: Presidência da República.
Disponível em:< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9605.htm> acesso em: 30 jan.
2013.

BRUNDTLAND, Gro Harlem. Nosso futuro comum. Comissão Mundial sobre meio
ambiente e desenvolvimento. 2. ed. Rio de Janeiro: Editora da Fundação Getúlio Vargas,
1991.

CALLEGARI, André Luís; MOTTA, Cristina Reindolff. Estado e política criminal: A
expansão do direito penal como forma simbólica de controle social. In. CALLEGARI, André
Luís (org). Política Criminal, Estado e Democracia. Rio de Janeiro: Lumem Juris, 2007, p.122.

CAPEZ, Fernando. Maus-tratos contra animais: a importância da repressão jurídica .
Conteúdo

Jurídico,

Brasília-DF:

12

maio

2010.

Disponível

em:

<http://www.conteudojuridiuco.com.br/?colunas&colunista=3414_Fernando_Capez&ver=624
>. Acesso em: 12 maio 2010.

CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal: legislação penal especial. Vol, 1. 7. ed. São
Paulo: Saraiva, 2012
156

COUTINHO, Jacinto; CARVALHO, Edward. Teoria da das janelas quebradas: E se a pedra
vem de dentro? Revista de Estudos Criminais. Porto Alegre: PUCRS/ITEC, n.11, p.23-29,
2003. Disponível em: http://www.itecrs.org/revista/11.pdf. Acesso em: 01 mar. 2013.

COPETTI, André. Direito Penal e Estado Democrático de Direito. Porto Alegre: Livraria
do Advogado, 2000.

COSTA, Helena Regina Lobo da. Os crimes ambientais e sua relação com o direito
administrativo. In: Celso Sanchez Vilardi; Flávia Rahal Bresser Pereira; Theodomiro Dias
Neto. (Org.). Direito penal econômico - análise contemporânea. São Paulo: Saraiva, 2009.

COSTA JÚNIOR, Paulo José da. Direito Penal Ecológico. Rio de Janeiro: Forense
Universitária, 1996

COSTA, Lauren Loranda Silva. Os Crimes de acumulação no Direito Penal Ambiental.
Porto Alegre: ediPucRs, 2011.

COSTA NETO, Nicolao Dino de Castro e. et al. Crimes e infrações administrativas
ambientais: Comentários à Lei nº 9605/98. Brasília: Brasília jurídica, 2000

Declaração do Rio sobre o meio ambiente e desenvolvimento. 1992. Disponível
em:<www.onu.org.br/rio20/img/2012/01/rio92.pdf>. Acesso em: 14 mai. 2013.

Declaração

dos

direitos

do

homem

e

do

cidadão

de

1789.

Disponível

em:http://pfdc.pgr.mpf.gov.br/atuacao-e-conteudos-de-apoio/legislacao/direitoshumanos/declar_dir_homem_cidadao.pdf. Acesso em: 28 mar.2013

DIP, Ricardo; MORAES JR, Volney Corrêa Leite de. Crime e Castigo: Reflexões
politicamente incorretas. Campinas: Millenium, 2002.

FARIAS, Alexandre Ramalho de. O Direito penal será capaz de proteger os bens jurídicos
pós-modernos,

como

o

meio

ambiente?

2009.

Disponível

em:

<http://www.sistemacriminal.org/site/index.php?option=com_content&view=article&id=55&
157

Itemid=60>Acesso em: 30 jan. 2013.
FERNANDES, Paulo Silva. Globalização, “Sociedade de Risco” e o Futuro do Direito
Penal: Panorâmica de alguns problemas comuns. Coibra: Almedina, 2001.

FERREIRA, Heline Silvini. O Risco ecológico e o princípio da precaução. Em: Estado de
Direito ambiental – organizador – José Rubens Morato Leite, Helini Sivini Ferreira. Rio de
Janeiro. Forense Universitária, 2004.

FERREIRA, Ivete Senise. Tutela Penal do Patrimônio Cultural. São Paulo: Ed. RT, 1995.

FIORILLO, Celso Antônio Pacheco; CONTE, Christiany Pegorari. Crimes Ambientais. São
Paulo: Saraiva, 2012.

FIGUEIREDO, Guilherme José Purvin de. A propriedade no direito ambiental. 4. ed. ver.,
atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010.

FIGUEIREDO, Guilherme Gouvéa de. Crimes Ambientais à luz do conceito de bem
jurídico-penal: (Des) Criminalização, redação típica e (IN) ofensividade. São Paulo:
IBCCRIM, 2008.

FREITAS, Vladimir Passos de; FREITAS, Gilberto Passos de. Crimes contra a natureza. 6.
ed. ver.,Rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000.

GIDDENS, Anthony. A política de mudança climática. Rio de Janeiro: Zahar, 2010.

GIMBERNAT ORDEIG, Enrique. O Futuro do Direito Penal: Tem algum futuro a
dogmática jurídico-penal? Barueri, SP: Manole, 2004.
GOMES, Luiz Flávio.

Reservas ecológicas perdem proteção penal. 2001. IBCCRIM.

Disponível em: <http://bsolucoes.com.br/projetos/novositeibccrim/artigos/2001/10>. Acesso
em: 13 mai. 2013.

GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal: Parte Geral. Rio de Janeiro: Impetus, 2002.
158

GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal: Parte Especial. 7.ed. Rev. Atual. e ampl até jan.
2011. Rio de Janeiro: Impetus, 2011.

HASSEMER, Winfried. A preservação do ambiente através do direito penal. Revista
brasileira de ciências criminais, a. 6, nº 22, abr.-jun. 1998. São Paulo: RT.

História

da

Obsolescência

Programada.

Disponível

em:<

http://www.youtube.com/watch?v=47MtorEITLA>. Acesso em: 29/12/2012

JAKOBS, Gunther; MELIÁ, Manuel Cancio. Direito penal do inimigo: Noções e críticas.
Org. e trad. André Luís Callegari; Nereu José Giacomolli. 6. Ed. Porto Alegre: Livraria do
Advogado, 2012.

KLEIN, Naomi. A tirania das marcas em um planeta vendido. Tradução de Ryla Vinagre.
6ª ed. Rio de Janeiro: Record, 2008.

LAGO, André Aranha Corrêa do. Estocolmo, Rio, Joanesburgo: O Brasil e as três
conferências ambientais das Nações Unidas. Brasília: IRBr, 2006.

LEONARDO, Marcelo. Crimes ambientais e os princípios da reserva legal e da
taxatividade do tipo em direito penal – artigo publicado na RBCCrim – Revista Brasileira
de Ciências Criminais, v. 10, n. 37 (jan/mar 2002), p. 153;167, editada pela RT – Revista dos
Tribunais. Disponível em: <http://www.marceloleonardo.com.br/publicacoes/09/2012/crimesambientais-e-os-principios-da-reserva-legal-e-da-taxatividade-do-tipo-em-direito-penal/11>
Acesso em: 03 mai. 2013.

LEVAI, Laerte Fernando. Direitos dos animais. 2. ed. Rev. ampl. e atual. pelo autor. Campos
do Jordão: Mantiqueira, 2004.

LOBATO, José Danilo Tavares. Direito Penal Ambiental e seus Fundamentos: Parte Geral.
Curitiba: Juruá, 2011.

159

LOPES,

Maurício Antônio

Ribeiro.

Princípio

da Legalidade

Penal:

Projeções

contemporâneas. São Paulo: Ed. RT, 1994.

MACHADO, Édina Maria dos Santos. A administrativização do direito penal em face da
sociedade do risco e a flexibilização dos princípios e garantias jurídico-penais. Revista de
Ciências

Jurídicas,

Ponta

Grossa,

4(1):

67-75,

2012.

Disponível

em:

<http://http://www.revistas2.uepg.br/index.php/lumiar>. Acesso em: 16 mai. 2013.

MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro. 10. ed. Rev. Atual. e ampl.
São Paulo: Malheiros, 2002.

MENDES, Paulo de Sousa. Vale a pena o Direito penal do ambiente? Lisboa: Ed.
A.A.F.D.L, 2000.

MILARÉ, Édis. A nova tutela penal do ambiente. Revista de Direito Ambiental, a. 4, nº 16,
out/dez; 1999.
MILARÉ, Edis. Inovações em direito ambiental. José Rubens Morato Leite- organizador –
Florianópolis: fundação José Arthur Boiteux, 2000.

MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente. 2.ed. Rev. Atual. e ampl. São Paulo: RT, 2001.

MIR, Luís. Guerra civil: Estado e trauma. São Paulo: Geração, 2004.
MIRABETE, Júlio Fabbrini. Código Penal Interpretado. Ed. Atlas, São Paulo, 1999.

MOLITOR, Ulysses Monteiro. A ratio do tipo penal ambiental e os fundamentos da
Constituição da República Federativa do Brasil. Revista IMES: Direito. São Caetano do
Sul,

ano

VIII

–

n.13,

p.09-27,

2007.

Disponível

em:http://seer.uscs.edu.br/index.php/revista_direito/article/view/823 acesso em: 22 abr. 2012.

MUÑOZ CONDE, Francisco. Direito Penal e controle social. Trad. Cíntia Toledo Miranda
Chaves. Rio de Janeiro: Forense, 2005.

160

NETO, Vicente Amêndola. História e Evolução do Direito Penal no Brasil. Campinas: Ed.
Julex, 1997.

ORTIGOZA, Silvia Aparecida Guarniere; CORTEZ, Ana Tereza C. Da produção ao
consumo: impactos socioambientais no espaço urbano. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2009.

OSÓRIO, Fábio Medina. Direito administrativo sancionador. São Paulo: Ed. RT, 2000.

PADILHA, Norma Sueli. Fundamentos Constitucionais do direito ambiental brasileiro.
Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.

PELARIN, Evandro. Bem jurídico-penal: Um debate sobre a descriminalização. São Paulo:
IBCCRIM, 2002.

PRADO, Luís Régis. Bem jurídico penal e Constituição. 2 ed. ver. e ampl. São Paulo:
RT,1997.

PRADO, Luís Régis. Crimes contra o ambiente. 1 ed. São Paulo: RT,1998.

PESSOA, Maiana Alves. A função social da empresa como princípio do direito civil. 2005.
http://www.oab-ba.com.br/Images/upload/File/Artigos/maiana-alvez-pessoa-a-funcao-socialda-empresa.pdf Acesso em: 08 mai. 2013.

PRADO, Luiz Regis. Bem jurídico penal e constituição. 4. ed. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2009.

PRITTWITZ, Cornelius. El Derecho Penal em la encrucijada: abolición, diversificación,
volver a la razón o entrar em razón? Revista de Ciências Jurídicas - UEM, v.7 n.1, jan./jun.
2009. Tradução original professora Érika Mendes de Carvalho (UEM). Conferência proferida
no XX Congresso Latino-americano, XII Ibero-americano e V Nacional de Direito Penal e
Criminologia, realizado em Lima (Peru) em setembro de 2008. Disponível em:<
periodicos.uem.br/ojs/index.php/RevCiencJurid/article/download/.../5944> Acesso em: 28
mar. 2013.
161

QUEIROZ, Paulo. Funções do direito penal: legitimação versus deslegitimação do sistema
penal. 2. ed. ver.,Rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005.

REALE JÚNIOR, Miguel. A lei hedionda dos crimes ambientais. 1998. Disponível em:
<http://www.buscalegis.ufsc.br/revistas/files/anexos/26274-26276-1-PB.htm>Acesso em: 03
mai. 2013.

ROXIN, Claus. Sentido e limites da pena estatal. In: Problemas fundamentais de Direito
Penal. Lisboa: Veja, 1986.

ROXIN, Claus. A proteção de bens jurídicos como função do direito penal. In.
CALLEGARI, André Luís; GIACOMOLLI, Nereu José (org. e trad.) 2. Ed. Porto Alegre:
Livraria do Advogado, 2013.

SAMPAIO, José Adércio Leite; WOLD, Chris; NARDY, Afrânio. Princípios de direito
ambiental: Na dimensão internacional e comparada. Belo Horizonte: Del Rey, 2003.

SAMPAIO, Rodrigo Xenofonte Cartaxo. A proteção do direito penal sob o bem jurídico
supra-individual. 2009. 39 f. (monografia especialização latu sensu em direitos difusos) –
Faculdade Metropolitana da Grande Fortaleza, em convênio com a Escola Superior do
Ministério

Público.

2009.

Disponível

em:<

http://www.pgj.ce.gov.br/esmp/biblioteca/monografias/dir.difusos.coletivos/a.protecao.do.dire
ito.penal.sob.o.bem.juridico.supra.individual[2009].pdf> Acesso em: 10 abr 2013.
SANCHEZ, Bernardo Feijoo. Sobre a “administrativização” do direito penal na
“sociedade de risco”: notas sobre a política criminal no início do século XXI. 2011. Revista
Liberdades

n°

07

-

maio-agosto

de

201.

Disponível

em:

<http://www.ibccrim.org.br/novo/revista_liberdades_indice/8-Revista-n%C2%BA-7:-Maio--Agosto-de-2011>. Acesso em: 14 mai. 2013.
SANTORO FILHO, Antônio Carlos. Teoria do tipo penal. Leme: Editora de direito, 2003.

SANTOS, Juarez Cirino dos. A resposta penal é uma resposta absolutamente inadequada
para o combate à criminalidade. Entrevista com Juarez Cirino dos Santos. Disponível em:<
162

http://ajdbahia.blogspot.com.br/2012/11/a-resposta-penal-e-uma-resposta.html>. Acesso em:
14 dez. 2012.

SILVA, Ângelo Roberto Ilha da. Dos crimes de perigo abstrato em face da Constituição.
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003.

SILVA, Joilson José da. Ordenações do Reino - Raízes Culturais do Direito Brasileiro. 2009.
Disponível em:< http://www.webartigos.com/artigos/ordenacoes-do-reino-raizes-culturais-dodireito-brasileiro/19429/>. Acesso em: 23 jan. 2013

SILVA, José Ferreira da. Incapacidade Criminal da pessoa jurídica. Belo Horizonte: Del
Rey, 2003.

SILVA SÁNCHEZ, Jesús Maria. La expansión de derecho penal: aspectos de la política
criminal em las sociedades postindustriales.2. ed. Madrid: Civitas, 2001. 167 p.

SMANIO, Gianpaolo Poggio. Tutela penal dos interesses difusos. São Paulo: Atlas, 2000.

SIRVINSKAS, Luís Paulo. Tutela Penal do Meio Ambiente: breves considerações atinentes
À Lei n 9605, de 12-2-1998. São Paulo: Saraiva, 1998.

STRECK, Lenio Luiz. Bem Jurídico e Consituição: Da Proibição de Excesso
(ÜBERMASSVERBOT) à Proibição de Proteção Deficiente (UNTERMASSVERBOT) ou de
como não há blindagem contra normas penais inconstitucionais. 2007 Disponível
<http://leniostreck.com.br/index.php?option=com_docman&task=doc_details&gid=66&Itemi
d=40>. Acesso em: 04 fev. 2013.

VARELLA, Drauzio. A teoria das janelas quebradas: crônicas. São Paulo: Companhia das
Letras, 2010.

VERGAL, Sandro. A desordem e a teoria das janelas quebradas. (2012) Disponível em:
<http://atualidadesdodireito.com.br/eduardocabette/2012/05/07/a-desordem-e-a-teoria-dasjanelas-quebradas/ > Acesso em: 26 fev. 2013.
163

VERRI,

Luiz

Alberto.

Teoria

das

janelas

quebradas.

2011.

Disponível

<http://www.verriveritatis.com.br/Toro/outubro2011/teoria_janelas_quebradas.pdf>

em:

Acesso

em:09 abr. 2013.

WERMUTH, Maiquel Ângelo Dezordi. Medo e Direito Penal: Reflexos da expansão
punitiva na realidade brasileira. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2011.

WERMUTH, Maiquel Ângelo Dezordi. A dimensão (des)humana do processo de expansão
do Direito Penal: O papel do medo no e do Direito punitivo brasileiro e o disciplinamento da
classes populares. 2010. 149 f. Tese (Mestrado em Direito) – Universidade do Vale do Rio dos
Sinos

–

UNISINOS.

São

Leopoldo,

RS,

2010.

Disponível

em:<

http://www.dominiopublico.gov.br/download/teste/arqs/cp135152.pdf > Acesso em: 11 dez.
2012.

YACOBUCCI, Guilhermo Jorge. Novos Desafios do Direito Penal no Terceiro Milênio.
Coordenador: Gamil Foppel. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2008, p.29.

ZAFFARONI, Eugenio Raúl; PIERANGELI, José Henrique. Manual de direito penal
brasileiro: parte geral. Vol. 1. 9. ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011.

164

