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RESUMO

Este trabalho tem por escopo demonstrar a necessidade de modificação das estruturas
individualistas próprias do Direito Penal tradicional para absorver a tutela ambiental. A
evolução dos meios de vida em sociedade acarreta no surgimento de valores embrionários,
que passam a ser considerados socialmente relevantes. É o caso do bem jurídico Ambiental,
de natureza coletiva, cuja especialidade justifica a intervenção Penal para resguardá-lo. Ao
longo do tempo o ambiente natural foi progressivamente objeto de severas agressões por parte
do Ser Humano. A intensificação das relações comerciais e o processo de industrialização,
calcados na exploração da matéria prima advinda da natureza, contribuíram
significativamente para a depreciação das qualidades essenciais do meio ambiente. Essa
tônica foi suficiente por criar na contemporaneidade um cenário de riscos, uma verdadeira
sociedade de risco. Nesse ínterim, a proteção Ambiental adquire importância robusta na
sociedade moderna, o que pressupõe a consolidação de instrumentos normativos capazes de
satisfazer esse objetivo. O Direito Penal se apresenta como especial mecanismo direcionado
para o fortalecimento da tutela ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Tendo em vista
que as pessoas jurídicas são os principais exploradores e consequentemente responsáveis
pelas ofensas mais profundas ao meio ambiente, imprescindível que a responsabilidade penal
por tais atos não lhes escape. Embora haja previsão expressa nesse sentido na Constituição da
República de 1988 e na Lei 9.605/98, que trata dos crimes ambientais, a questão ainda é
controvertida na doutrina e jurisprudência pátria. O presente trabalho aborda as nuances que
envolvem a sua responsabilização, ressaltando a importância de incluir nessa temática, pouco
explorada pelos juristas, os entes coletivos de Direito Público.
Palavras-chave: Meio Ambiente, Sociedade de risco, Direito Penal, Pessoa Jurídica.
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ABSTRACT

This thesis has the purpose to demonstrate the need for a change in the individualistic
structures inherent of traditional criminal law to absorb environmental protection. The
evolution of livelihood in society entails the emergence of new values, which are immediately
considered socially relevant. This is the case of the environmental legal interest of collective
nature, whose specialty justifies intervention of the criminal law to protect it. Over time the
natural environment has been progressively subjected to severe damages by the human being.
The intensification of trade practices and industrialization process, rooted in the exploitation
of raw materials from the nature, contributed significantly to the depreciation of the essential
qualities of the environment. This aspect was enough to create a risk scenario nowadays, a
truly society in risk. Therefore, the environmental protection acquires a robust importance in
modern society, which requires necessarily, the consolidation of regulatory instruments
capable of protect it. The criminal law presents as the special mechanism to consolidate the
environment protection ecologically balanced. Given that legal entities are the major
explorers and therefore responsible for serious offenses to the environment, essential to justice
is the determination of criminal liability for such acts. Although the Federal Constitution of
1988 and the Law 9.605/98, deals with environmental crimes, the issue is still controversial in
doctrine and jurisprudence around the nation. This paper discusses the nuances involving the
liability of legal entities governed by private law, as well as public law, which is little
explored by lawyers nowadays.

Key-Words: Environment, Risk Society, Criminal Law, Legal Entity.
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1 INTRODUÇÃO

As transformações engendradas pelo avanço cronológico e espacial dos meios de vida
impõem o enfrentamento das problemáticas resultantes desse fenômeno social. A necessidade
premente de proteção ambiental projeta-se como um marco da sociedade moderna.
A cultura da exploração natural como fonte inesgotável perdurou durante longo
período, suficiente para resultar, na contemporaneidade, em graves problemas de natureza
ambiental. O aquecimento global, o efeito estufa e a destruição progressiva da camada de
ozônio constituem uma realidade que afeta não apenas uma parcela específica e determinada
da natureza, mas, principalmente, coloca em risco a própria existência humana na Terra.
Esse contexto é denominado "sociedade de risco" e representa um cenário de
insegurança e inquietude, fruto da ausência de previsibilidade acerca do destino da
humanidade. Existe uma incerteza quanto à capacidade do conhecimento científicotecnológico em oferecer respostas satisfatórias aos questionamentos modernos, notavelmente
quanto à possibilidade de garantir as qualidades essenciais do meio ambiente, suficientes para
a manutenção de uma vida saudável e digna.
Progressivamente, o meio ambiente ecologicamente equilibrado torna-se alvo de tutela
jurídica por parte dos diversos diplomas legais nacionais espalhados mundo afora, com o
objetivo de inibir eventuais condutas transgressoras e reprimi-las quando necessário, diante
das afrontas mais intoleráveis.
O ordenamento jurídico brasileiro optou pelo fortalecimento da tutela ambiental. A
Constituição da República de 1988 insculpe, em seu artigo 225, que o meio ambiente
ecologicamente equilibrado é um direito de todos, e impõe ao Poder Público e à coletividade
o dever de garanti-lo. A legislação infraconstitucional também expressa essa tendência, visto
que são inúmeros os dispositivos legais constantes de leis ordinárias, presentes nessa
pesquisa, que confirmam essa assertiva.
Embora seja necessário reconhecer um avanço na legislação encarregada da proteção
ambiental, por outro lado é importante asseverar que as agressões mais profundas ao meio
ambiente persistem. Os instrumentos jurídicos postos não conseguem oferecer respostas
satisfatórias às demandas da sociedade por uma proteção efetiva e eficaz ao bem jurídico
ambiental, principalmente em face das agressões produzidas pelas grandes corporações.
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Nesse sentido, pretende-se justificar a importância da tutela do Direito Penal ao meio
ambiente, adequando suas dogmáticas tradicionais, calcadas no individualismo, à natureza
coletiva do bem jurídico ambiental.
Nesse ponto repousa o marco teórico referencial do presente trabalho, qual seja, a
imperiosa necessidade de expansão do Direito Penal para absorver a tutela ambiental. Como
elemento fundamental no combate aos novos riscos, as sanções penais são determinantes para
coibir as infrações de natureza ambiental, especialmente àquelas produzidas pelos entes
coletivos.
A aceitação desse novo papel a ser exercido pelo Direito Penal importa na
flexibilização das suas dogmáticas clássicas, principalmente no que tange ao conceito clássico
de culpabilidade. Fundada no individualismo, a culpabilidade pressupõe a vontade subjetiva
do agente, o que se contrapõe à natureza dos entes coletivos.
Diante disso, são abordados os aspectos que envolvem a responsabilidade penal das
pessoas jurídicas pelas infrações cometidas contra o meio ambiente. Em especial, apresenta-se
uma análise acerca das nuanças concernentes aos entes coletivos de Direito Público,
pugnando pela sua consolidação como mecanismo de defesa ambiental. O objetivo é
contribuir com originalidade a respeito do problema exposto, visto que a doutrina pátria é
escassa quanto à possibilidade de os entes coletivos de Direito Público responderem
criminalmente pelas infrações cometidas na sua esfera de atuação.
O raciocínio lógico empregado no presente trabalho, prima facie, é o dedutivo, na
medida em que se baseia na análise de dispositivos legais nacionais e internacionais, além de
escritos doutrinários diversos, como fundamento teórico para a tentativa de consolidar a
importância do Direito Penal na tutela dos bens jurídicos de natureza coletiva, o que inclui a
necessidade de se punir criminalmente a pessoa jurídica, inclusive de Direito Público, pelos
danos ambientais cometidos. Não obstante, por vezes o trabalho vale-se do método indutivo,
ao trazer situações casuísticas que demonstram que os entes coletivos são os principais
responsáveis pelas agressões mais severas ao meio ambiente, o que torna válida a premissa
geral apresentada no desenvolvimento teórico do trabalho.
Conforme se apresenta no estudo, o ordenamento jurídico brasileiro não impõe
qualquer restrição à responsabilização penal da pessoa jurídica de Direito Público pelas
infrações ambientais cometidas.
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Adotam-se na elaboração do trabalho as fontes metodológicas secundárias, recorrendo
às doutrinas pátria e internacional como substrato teórico necessário para embasar os
formulados desenvolvidos.
Cabe, pois, inferir que, na tentativa de atender a linha de pesquisa “Direito,
Sustentabilidade e Direitos Humanos”, se realiza uma reflexão acerca da inclusão do bem
jurídico ambiental no rol dos Direitos Humanos, bem como se indica instrumentos aptos
como alternativas para sua efetivação.
O segundo capítulo aborda a noção de meio ambiente, as suas principais
características, a sua evolução e os seus elementos integradores. Essa análise inicial é de suma
importância para delimitar os contornos da crise ambiental que se projeta na sociedade
contemporânea, demonstrando o desenvolvimento da conscientização ambiental ao longo do
tempo.
Nesse ínterim, apresenta-se a consolidação do Direito Ambiental como uma ciência
jurídica autônoma e sistematizada, não mais como um ramo jurídico apêndice. Os princípios
fundamentais que constituem o seu embasamento teórico são objeto de análise nesse trabalho.
Por fim, trabalha-se a incorporação do bem jurídico ambiental no ordenamento
jurídico brasileiro e na comunidade internacional, demonstrando a sua consolidação como um
direito fundamental que deve ser protegido e não perturbado. As suas características e os seus
elementos principais são abordados nesse segundo capítulo.
O terceiro capítulo apresenta os fundamentos estruturantes que caracterizam o Direito
Penal clássico. A Teoria do Delito tradicional trabalha com um sistema fechado, em que os
enunciados penais devem conter a conduta vedada de forma delimitada para impedir, assim, a
criação de tipos penais abertos.
Procede-se a uma abordagem do papel de ultima ratio exercido pelo Direito Penal,
com fundamento nos princípios da fragmentariedade e subsidiariedade que justificam a
intervenção penal apenas na defesa dos bens jurídicos de maior relevância, e, tão somente,
quando os demais ramos jurídicos se mostram insuficientes.
Sob essa ótica, apenas as ofensas intoleráveis a bens jurídicos tutelados legitimam a
imposição da sanção penal. É pressuposto de punibilidade que a lesão ou ameaça de lesão
sejam efetivos, o que visa a impedir a constituição de crimes de perigo.
Noutro plano, aborda-se a culpabilidade como principal alicerce da Teoria do Delito.
O postulado conhecido como nulla poena sine culpa sustenta o fundamento de punibilidade
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no livre arbítrio do indivíduo que, por um ato de vontade subjetivo, decide agir em
desconformidade com o ordenamento jurídico. O dolo e a culpa constituem-se em pressuposto
para a imposição da sanção penal.
No quarto capítulo, adentra-se ao estudo do Direito Penal Ambiental. Parte-se da sua
análise evolutiva no ordenamento jurídico pátrio, e da sua inserção no Direito Comparado,
visto que este ramo do direito é importante para o conhecimento das características principais
daquele, difundidas pela ciência jurídica internacional.
A noção de sociedade de risco formulada por Ulrich Beck é objeto de estudo em todas
as suas nuanças e vertentes. Os riscos compartilhados pela sociedade moderna constituem a
principal justificativa para a adoção de uma política rigorosa de preservação ambiental.
Nessa linha de raciocínio, aborda-se a necessidade de flexibilização da dogmática
clássica do Direito Penal, para incluir na sua tutela a proteção a bens jurídicos coletivos.
Procede-se a uma análise pormenorizada para justificar a importância de superação dos
instrumentos garantistas calcados na individualidade, característicos do Direito Penal
tradicional, tendo em vista que os mesmos não conseguem oferecer respostas satisfatórias
para a proteção de bens jurídicos supraindividuais.
Aponta-se a chamada “administrativização” do Direito Penal como instrumento de
gestão de riscos por meio da consolidação das normas penais em branco e dos delitos de
perigo.
O quinto capítulo aborda os elementos estruturantes da responsabilidade penal das
pessoas jurídicas. Desenvolve-se a sua evolução histórica, a sua inserção na comunidade
internacional e a sua inclusão nos ordenamentos jurídicos de outros países.
Apresenta-se uma análise da natureza jurídica da pessoa jurídica, como instrumento de
identificação da vertente capaz de justificar a imposição de sanções penais aos entes coletivos.
Em última análise, aborda-se a responsabilidade penal da pessoa jurídica no
ordenamento jurídico brasileiro, com o estudo dos dispositivos legais que regulam a matéria.
Outrossim, são arroladas as principais críticas formuladas pela doutrina à responsabilização
penal do ente coletivo.
O sexto e último capítulo enfoca a responsabilidade penal da pessoa jurídica em face
das infrações de natureza ambiental. Preliminarmente, aponta-se seus aspectos principais, bem
como a sua inserção na Constituição da República de 1988 e na Lei 9.605/1998, que trata dos
crimes ambientais.
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Pela análise dos dispositivos inseridos em ambos os diplomas legais, assevera-se a
adoção expressa, por parte do legislador constituinte e ordinário, da responsabilização
criminal das pessoas jurídicas por dano ambiental. Destacam-se os principais requisitos e
pressupostos revistos na legislação para que seja possível a incidência da sanção penal em
face dos entes coletivos.
Nessa sequência, realiza-se uma análise do fenômeno conhecido como dupla
imputação, entendimento consolidado na jurisprudência nacional de que a pessoa jurídica não
pode responder isoladamente pelos crimes cometidos contra o meio ambiente, sendo
imprescindível a identificação da pessoa física que agiu em seu favor. Por esse formulado, é
obrigatória para a propositura da ação penal a formação do litisconsórcio passivo necessário,
composto pela pessoa jurídica beneficiada com a infração e pelo agente que produziu o dano
em seu favor.
Nesse ponto, apresenta-se um julgamento recente do Supremo Tribunal Federal (STF)
que rompe com a tônica da necessidade de dupla imputação como pressuposto da
responsabilização criminal da pessoa jurídica por dano ambiental. A Corte Constitucional
recebeu esta ação penal em que figura no polo passivo a pessoa jurídica isoladamente, pois no
caso concreto não foi possível a identificação da pessoa física responsável pelo ato danoso. A
partir desse julgado, o STF dá um indicativo importante no sentido da admissibilidade da
responsabilidade penal por crime ambiental das pessoas jurídicas individualmente
consideradas.
Na sequência, a pesquisa aborda as nuanças e principais aspectos que envolvem a
possibilidade de responsabilização penal do ente coletivo de Direito Público por dano ao meio
ambiente. Trata-se de abordagem inovadora, uma vez que a doutrina pátria pouco discorre
acerca dessa temática.
Nessa análise, pretende-se fundamentar que não há qualquer óbice à imposição da
sanção penal aos entes coletivos de Direito Público. O Estado é responsável por produzir
agressões intoleráveis ao meio ambiente, e não há razão para eximi-lo das responsabilidades
pertinentes por tais atos. A responsabilização penal do ente público representa a consolidação
de mais um instrumento de defesa ambiental e consagra a atribuição de um novo papel ao
Direito Penal.
Por fim, procede-se à análise das plenas aplicáveis às pessoas jurídicas de Direito
Público e Privado, previstas na Lei n. 9.605/1998. Ressalta-se a necessidade de adequação das
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penas à natureza do ente moral, sem que isso importe em desconstituição da natureza da
sanção penal como tal.
Ademais, apresenta-se o entendimento dos tribunais acerca da matéria, com o estudo
de jurisprudência que envolve a temática abordada no capítulo.
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2.0 A TUTELA AMBIENTAL

O presente capítulo pretende abordar os principais aspectos relacionados ao meio
ambiente. Antes de se adentrar ao estudo do Direito Ambiental como ciência jurídica
autônoma, é imprescindível conhecer e compreender a dimensão do objeto de sua tutela: o
meio ambiente.

2.1 Meio ambiente: noções preliminares e conceito

A amplitude da noção de meio ambiente torna árdua a tarefa de delimitação do seu
conceito e dificulta sobremaneira a sua compreensão humanística. Não obstante, é importante
empreender esforços para a construção de um conceito amplo que abarque todas as nuances e
vertentes do meio ambiente, para que a sua proteção jurídica seja efetiva, dotada de eficácia
normativa.
A expressão "meio ambiente" (milieu ambiant) foi introduzida pelo francês Geoffroy
de Saint-Hilare, na obra "Études progressives d´un naturaliste". (MILARÉ, 2011, p. 1010).
A palavra ambiente deriva do latim ambientis, e quer dizer "aquilo que rodeia", que
está em torno. Assim, ambiente é o lugar que envolve os seres vivos, é o espaço onde eles
habitam. Por sua vez, meio é aquilo que está no centro de algo. Pela análise isolada dos
termos percebe-se que o "meio" está inserido dentro do contexto de "ambiente", por essa
razão surgem críticas terminológicas à utilização da expressão meio ambiente. Luiz Paulo
Sirvinskas (2010, p. 20) afirma que "cuida-se de um vício de linguagem conhecido por
pleonasmo, consistente na repetição de palavras ou de ideias com o mesmo sentido
simplesmente para dar ênfase".
A expressão meio ambiente não é uníssona na comunidade jurídica internacional. É
usual em muitos países suprimir o termo “meio” e utilizar apenas a palavra “ambiente”.
Carlos Ernani Constantino observa a esse respeito:
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Estamos empregando, embora sabendo-a imperfeita, a expressão meio ambiente,
visto que a palavra ambiente (g.a) tem, no vernáculo, significado equivalente a
meio(g.a), ambas indicando parte de um todo. Trata-se de uma nomenclatura usual
em nossa doutrina que, nesse passo, afasta-se das manifestações em outras partes do
planeta, pois, na Itália e em Portugal, emprega-se apenas a expressão ambiente (g.a),
enquanto dos franceses valem-se da palavra mileu, os alemães (g.a) umwelt e os
ingleses (g.a) environment. (CONSTANTINO, 2001, p. 13).

Posta a crítica terminológica ao termo meio ambiente, é imprescindível reconhecer que
a sua difusão pelos diplomas nacionais é algo irrevogável; que a sua inserção é uma realidade
sedimentada.
Nesse sentido, o art. 3º, I, da Lei de Política Nacional de Meio Ambiente (Lei nº
6.938/81), apresenta o conceito legal de meio ambiente, qual seja:

Art. 3º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:
I - meio ambiente, o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem
física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas
formas. (BRASIL,1991).

Percebe-se que o conceito legal referido restringe o meio ambiente ao espaço natural e
exclui da sua abrangência a sua interação com as atividades humanas. O ser humano é
apresentado como um sujeito estranho ao meio ambiente, mero espectador de uma realidade
pronta e acabada que se encerra em si mesma.
Assim, a crítica ao dispositivo legal faz-se necessária, uma vez que o conceito de meio
ambiente não se restringe ao espaço natural, mas deve ser definido como o conjunto das
condições de existência humana, que é suficiente para influenciar a vida dos indivíduos e suas
projeções, como a saúde e o bem estar. (MILARÉ, 1997, p. 71).
O artigo 225 da Constituição da República de 1988 apresenta uma conceituação que
atribui caráter notadamente patrimonial ao meio ambiente sob o argumento do equilíbrio
ecológico e da sadia qualidade de vida:
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. […]. (BRASIL, 1988).

Pela análise do dispositivo Constitucional, apresentam-se duas características do meio
ambiente, quais sejam: "bem de uso comum do povo" e "essencial à sadia qualidade de vida".

19

Percebe-se a imposição da titularidade coletiva do meio ambiente e o viés da sua proteção
máxima devido à sua especialidade. Por fim, o constituinte impõe um poder-dever ao Poder
Público e à coletividade de defender, bem como proteger o meio ambiente para as "presentes
e futuras gerações", o que representa a constitucionalização do princípio ambiental da
responsabilidade intergeracional.
Ressalta-se que o conceito apresentado pela Lei nº 6.938/81 deve ser analisado em
consonância com o que a Constituição da República de 1988 estabelece, tendo em vista que a
Carta Magna insere os aspectos sociais, culturais e econômicos, além dos aspectos de ordem
física, química e biológica, expressamente mencionados. Sendo assim, o conceito de meio
ambiente deve absorver os elementos bióticos, abióticos, econômicos, sociais, culturais.
(THOMÉ, 2012, p. 190).
Diante dessas noções preliminares, a instituição do conceito de meio ambiente torna-se
menos tortuosa. Luiz Ortega Alvarez (2000, p. 41) assevera que a expressão do conceito
dogmático do meio ambiente “possui um sentido amplo quase universal, podendo ser
compreendida como o conjunto de condições que permitem a existência e a reprodução da
vida no planeta".1
Daniel A. Sabsay e José M. Onaindia (1994, p. 149) definem o meio ambiente como o
"conjunto de elementos naturais, artificiais ou criados pelo homem, físicos, químicos e
biológicos, que possibilitam a existência, transformação e desenvolvimento dos organismos
vivos".2
Outrossim, Horacio D. Rosatti (2007, p. 20) estabelece que o meio ambiente “é um
conjunto de elementos vivos e inertes, naturais e artificiais que, em que pese a sua
heterogeneidade, funcionam de forma integrada, formando um sistema".3
Recorrendo à lição dos doutrinadores espanhóis, destaca-se a formulação de Mola de
Esteban, que define o meio ambiente da seguinte forma:

O homem e seu ambiente de vida, isto é, o quadro abrangente e mutável dos
elementos, condições e circunstâncias de toda ordem – físicas e orgânicas, em que o

1

“[E]l medio ambiente término tiene un sentido amplio casi universal y puede ser entendido como el conjunto
de condiciones que permiten la existencia y la reproducción de la vida en el planeta.” (tradução nossa).
2
“[C]onjunto de elementos naturales, artificiales o creados por el hombre, físicos, químicos y biológicos, que
posibilitan la existencia , transformación y desarrollo de organismos vivos.” (tradução nossa).
3
“[E]s un conjunto de elementos vivos e inertes, naturales y artificiales que, pese a sua heterogeneidad,
funcionan de modo integrado, conformando un sistema.” (tradução nossa).
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homem desenvolve sua vida. Nada, portanto, é absolutamente estranho ao conceito
de meio ambiente.4 (MOLA DE ESTEBAN, 1972, p. 54)

Zaquenod de Zogon (1989, p. 55), por sua vez, define o meio ambiente como "a
síntese histórica das relações de intercâmbio entre sociedade e natureza em termos de tempo e
espaço".5
Entre os doutrinadores brasileiros, o constitucionalista José Afonso da Silva possui o
seguinte entendimento:

O meio ambiente é [...] a interação do conjunto de elementos naturais, artificiais e
culturais que propiciem o desenvolvimento equilibrado da vida e todas as suas
formas. A integração busca assumir uma concepção unitária do ambiente,
compreensiva dos recursos naturais e culturais. (SILVA, 2002, p. 20).

Edis Milaré apresenta os limites da noção de meio ambiente:

Numa concepção ampla, que vai além dos limites estreitos fixados pela Ecologia
tradicional, o meio ambiente abrange toda a natureza original (natural) e artificial,
assim como os bens culturais correlatos. Temos aqui, então, um detalhamento do
tema: de um lado, com o meio ambiente natural, ou físico, constituído pelo solo,
pela água, pelo ar, pela energia, pela fauna e pela flora; e, de outro, com o meio
ambiente artificial (ou humano), formado pelas edificações, equipamentos e
alterações produzidos pelo homem, enfim, os assentamentos de natureza urbanística
e demais construções. Em outras palavras, quer-se dizer que nem todos os
ecossistemas são naturais, havendo mesmo quem se refira a "ecossistemas sociais" e
"ecossistemas naturais”. (MILARÉ, 2011, p. 143).

Diante dos conceitos apresentados, tem-se o meio ambiente como um produto das
relações que se operam entre a espécie humana e o ambiente natural, capaz de projetar a
formação de uma nova realidade ambiental cuja importância deve ser objeto de severa
proteção por parte do ordenamento jurídico.

4

“[E]l hombre y su entorno vital; esto es, el marco comprensivo y mutable de los elementos, condiciones y
circunstancias de toda orden - físicas e orgánicas - en el que el hombre desarrolla su vida. Nada, por tanto, es
absolutamente extraño al concepto de medio ambiente.” (tradução nossa).
5
“ [L]a síntesis histórica de las relaciones de intercambio entre sociedad y naturaleza en términos de tiempo y
espacio.” (tradução nossa).
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2.1.1 Classificação do meio ambiente: natural, artificial, cultural e do trabalho

Embora o conceito de meio ambiente seja unitário, os doutrinadores estabelecem
algumas divisões, com função puramente didática, o que facilita o manejo da matéria e a
identificação do bem e da atividade agredida. Dessa forma, tem-se: meio ambiente natural,
meio ambiente artificial, meio ambiente cultural e meio ambiente do trabalho.
Celso Antônio Pacheco Fiorillo (2007) assim se manifesta a respeito dos aspectos do
meio ambiente:

Primeiramente, cumpre frisar que é unitário o conceito de meio ambiente, porquanto
todo este é regido por inúmeros princípios, diretrizes e objetivos que compõem a
Política Nacional do Meio Ambiente. Não se busca estabelecer divisões estanques,
isolantes, até mesmo porque isso seria um empecilho à aplicação da efetiva tutela. A
divisão do meio ambiente em aspectos que o compõem busca facilitar a
identificação da atividade degradante e do bem imediatamente agredido. Não se
pode perder de vista que o Direito Ambiental tem como objeto maior a tutelar a vida
saudável, de modo que a classificação apenas identifica o aspecto do meio ambiente
em que valores maiores foram aviltados. E com isso encontramos pelo menos quatro
significativos aspectos: meio ambiente natural, artificial, cultural e do trabalho.
(FIORILLO, 2007, p. 21-22).

O meio ambiente natural ou físico corresponde a tudo aquilo que é fundamental para a
existência humana: os elementos da biosfera, o ar, a água, o solo, o subsolo. Constitui,
portanto, a interação harmônica entre o ser humano e o seu entorno, como pressuposto para a
manutenção da vida.
Luís Paulo Sirvinskas sintetiza a noção de meio ambiente natural da seguinte forma:

Meio ambiente natural é uma das espécies do meio ambiente ecologicamente
equilibrado (art. 225 da CF). Integram o meio ambiente natural o ar atmosférico, as
águas superficiais e subterrâneas, os estatutários, o mar, o solo, o subsolo, os
elementos da biosfera, a flora e a fauna (art. 3ª, V, da Lei nº. 6.938/81). Procura-se,
com isso, manter uma qualidade ambiental dos recursos naturais existentes no
planeta Terra. (SIRVINSKAS, 2010, p. 24).

Por sua vez, o meio ambiente artificial está intimamente ligado ao conceito de cidade e
consiste na atuação do homem no meio ambiente natural. Por meio ambiente artificial, José
Afonso da Silva (2010, p. 68) entende ser “aquele constituído pelo espaço urbano construído,
consubstanciado no conjunto de edificações (espaço urbano fechado) e dos equipamentos
públicos (ruas, praças, áreas verdes, espaços livres em geral espaço urbano aberto)”.
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Assim, a cidade caracteriza-se por dois elementos: pelas unidades edilícias (conjunto
de edificações e os equipamentos públicos) e pelos bens públicos e sociais, criados para servir
às unidades edilícias e para satisfazer às necessidades de seus habitantes, tais como: ruas,
praças, jardins, escolas, canalização subterrânea, igrejas, hospitais, praças de esportes, etc.
Os objetivos da Política de Desenvolvimento Urbano estabelece que a cidade deve
cumprir sua função social. De acordo com Fiorillo (2010), podem ser identificadas as
seguintes funções sociais da cidade: a habitação, a livre circulação, o lazer e as oportunidades
de trabalho. O meio ambiente das cidades diz respeito à qualidade de vida dos cidadãos no
meio ambiente urbano, e o planejamento sustentável é um dos principais aspectos buscados
atualmente. A cidade, afinal, deve oferecer qualidade de vida para os seus habitantes e, para
tanto, não deve crescer de forma desordenada e dissociada das diretrizes estabelecidas pelo
ordenamento jurídico como forma de não causar prejuízo para toda a coletividade.
A cidade precisa cumprir sua função social, pois assim também atenderá o princípio da
dignidade da pessoa humana, princípio este ligado ao bem-estar e à sadia qualidade de vida
das pessoas.
Quanto ao meio ambiente cultural, trata-se da proteção do patrimônio cultural
nacional, que deve ser compreendido como as relações culturais, turísticas, paisagísticas e
naturais de um povo. A respeito do patrimônio cultural brasileiro dispõe o art. 216 da
Constituição de 1988:

Art. 216 - Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e
imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à
identidade, à ação, à memória dos 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. (BRASIL, 1988)

Jesús Jordano Fraga, sobre o assunto, apresenta a seguinte lição:

A proteção dos valores estéticos e de lazer têm sido o objetivo clássico da legislação
de proteção da natureza. Quando aqui se afirma a existência de razões de proteção
ambiental estética ou de lazer, se refere a toda uma série de capacidades ou
utilidades que o ambiente é suscetível de desenvolver. São os valores educacionais
do ambiente, os valores de lazer, turísticos. Os valores estéticos consagram a ideia

23

cultural do ambiente concebido como objeto de desfrute. (FRAGA, 1995, p. 144145).6

Diante dessas assertivas, é possível afirmar que o meio ambiente cultural é constituído
pela identidade de um povo, representado por sua história, sua formação e sua cultura,
capazes de formar a cidadania dos indivíduos. (FIORILLO, 2008).
Por fim, tem-se o meio ambiente do trabalho, que é representado pelas circunstâncias
necessárias para o exercício das atividades laborais. É importante que essas condições sejam
suficientes para proteger a saúde, a incolumidade psíquico-física, a higiene e a segurança dos
trabalhadores.
A Constituição da República de 1988 trata expressamente da proteção ao meio
ambiente do trabalho, ao instituir direitos e determinar competências, conforme os artigos 7º,
XXII e 200, VIII:

Art. 7º - São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à
melhoria de sua condição social:
XXII - redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde,
higiene e segurança;
Art. 200 - Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos
termos da lei:
VIII - colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho.
(BRASIL, 1988).

Cabe, pois, observar que o Direito Ambiental deve tutelar não apenas o ambiente
fora da realidade física das empresas, como o faz ao sancionar eventuais emissões excessivas
de gases ou despejos de componentes tóxicos, como também deve zelar pelo ambiente de
trabalho, para que as instalações sejam adequadas e suficientes para o exercício do labor.

6

“La protección de los valores estéticos y recreativos ha sido la finalidad clásica de la legislación de protección
de la naturaleza. Cuando aquí se afirma la existencia de razones de protección ambiental estéticas o recreativas
se alude a toda una gama de capacidades o utilidades que el ambiente es susceptible de desarrollar. Son los
valores educacionais del ambiente, los valores recreativos, turísticos. Los valores estéticos engarzan con la idea
cultural del ambiente concebido como objeto de desfrute.” (tradução nossa).
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2.2 O agravamento da crise ambiental na contemporaneidade – o surgimento do
paradigma ecológico

A deterioração do meio ambiente é uma realidade que faz parte das principais
temáticas públicas na atualidade. Os efeitos nocivos externos já podem ser verificados
sensivelmente, o que impõe à humanidade uma reflexão acerca do seu passado e dos
mecanismos de exploração engendrados à custa dos recursos naturais.
No decorrer dos últimos anos, poucas questões têm suscitado tão ampla e heterogênea
inquietude como a que se refere às relações do homem com o meio ambiente em que ele se
encontra imerso, tendo em vista que o mesmo é pressuposto da sua existência. Na
plurissecular tensão entre natureza e sociedade, verifica-se flagrante contradição quando as
novas tecnologias coincidem com o domínio e a exploração sem limites da natureza. Além
disso, esses elementos são o substrato significativo do desenvolvimento econômico. (PÉREZ
LUÑO, 1991).
Nesse sentido, desde as sociedades mais longínquas até às mais recentes, os recursos
naturais foram explorados como se fossem bens infinitos, impassíveis de esgotamento. É
justamente essa noção que norteou a consciência coletiva durante um período significativo: o
meio ambiente como instrumento à livre disposição do homem.
Nos tempos atuais é necessária a superação desse pensamento para compreender o
meio ambiente não apenas como um valor em si mesmo, mas como condição indissociável da
vida humana na Terra.
Nessa linha de reflexão, Ramón Martín Mateo contextualiza:

A denúncia científica vem se expressando em termos inequívocos, dando lugar ao
chamado pessimismo ecológico, e, por isso, tem se afirmado que uma estratégia
aceitável para o planeta Terra deve tomar explicitamente os recursos naturais
ameaçados de poluição, mais expostos à degradação, mais propensos a danos
irreversíveis, não esta ou aquela espécie, não é esta ou aquela planta ou bioma ou
habitat, nem se quer os espaços abertos dos grandes oceanos. É o próprio homem.
(MATEO, 1991, p. 31)7

7

“La denuncia científica se viene expresando en términos contundentes, dando lugar a lo que se ha denominado
pesimismo ecológico, y así se ha afirmado que una estrategia aceptable para el planeta Tierra debe tomar
explícitamente el recurso natural más amenazado por la contaminación, más expuesto a la degradación, más
propenso a sufrir un daño irreversible, no es esta o aquella especie; no es esta o aquella planta, o bioma o
hábitat, ni siquiera los espacios libres de los grandes océanos. Es el hombre mismo.” (tradução nossa).
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Na mesma esteira, Silva Mendonza Calderón aponta que:

O ambiente hoje já não é visto como um mero ambiente externo que pode ser
explorado pelo homem sem qualquer limitação, por conseguinte, o uso dos recursos
naturais, a utilização de descobertas científicas e a aplicações de novas produções
tecnológicas, deve harmonizar as necessidades de produção com o potencial impacto
na natureza. (CALDERÓN, 2005, p.1).8

Nessa linha de pensamento, é inegável que o processo de industrialização trouxe maior
comodidade e conforto aos indivíduos, entretanto, ao mesmo tempo, provocou, em igual
intensidade, efeitos desastrosos que ameaçam a própria sociedade. É importante destacar que
essas negatividades não são consequências da própria ciência, mas da ausência de
conhecimento e cultura sistematizada do ambiente e de uma igualdade em relação às
civilizações rurais. (JUNGES, 2004, p. 55).
Como uma alternativa à presente crise ambiental, Junges insere a formulação de um
“paradigma ecológico”:

O paradigma ecológico é uma crítica radical à autonomia solipsista da modernidade
e uma proposta de compreensão da realidade em suas inter-relações e não como pura
soma de entidades individuais. Amplia a pura perspectiva intersubjetiva dos
humanos e tenta incluir também a consideração das interdependências e
interligações com os seres vivos e com os ecossistemas e a biosfera. (JUNGES,
2004. p. 55).

Desse modo, tendo o paradigma ecológico surgido para fazer frente à crise ambiental,
faz-se necessário o rompimento da visão egocêntrica calcada na ética utilitarista e
instrumental do meio ambiente.
O paradigma ecológico proposto por Junges (2004) trabalha com a reconstrução da
própria consciência humana, com a revisão de valores e conceitos, para compreender que o
manejo imprudente dos recursos naturais como pressuposto do avanço científico-tecnológico
acarreta consequências irretroativas à própria qualidade de vida e bem estar humano.
Noutro plano, propõe que a dicotomia entre natureza e sociedade deve ser superada. A
interdependência

entre

eles

deve,

necessariamente,

ser

um

pressuposto

para

o

desenvolvimento de qualquer atividade. É necessário um rompimento com a visão de que a
8

“El medio ambiente en la actualidad ya no se contempla como un mero entorno externo que puede ser objeto
de explotación por el hombre sin ningún tipo de limitación, por ello, el aprovechamiento de los recursos
naturales, la utilización de los descubrimientos científicos y las aplicaciones de las nuevas producciones
tecnológicas, tratando de armonizar las necesidades de producción con los posibles impactos en la naturaleza.”
(tradução nossa).
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espécie humana se encontra em um patamar acima do espaço natural, e aceitar a
vulnerabilidade da vida humana diante das afetações nocivas ao meio ambiente.

2.3 A evolução da consciência ambiental como instrumento de consolidação do Direito
Ambiental: a incorporação da tutela ao meio ambiente nos diplomas nacionais e
internacionais

Conforme asseverado anteriormente, em todos os países, independentemente do grau
de industrialização, encontra-se generalizada a difusão das questões referentes aos problemas
ambientais. Pode-se afirmar que está em pauta uma reflexão ecológica que aspira por
reformas institucionais com o objetivo de atender às mudanças que a humanidade necessita.
(MATEO, 1991).
Mateo (1991, p. 27) afirma que a chamada "consciência ambiental é uma resposta
sensivelmente tardia à ação destrutiva do homem sobre a natureza, que alcança uma
importância notável a partir da revolução industrial".9
Com o passar do tempo, foram surgindo, progressivamente, normas jurídicas voltadas
para a tutela do meio ambiente. Desde os períodos mais longínquos, de forma esparsa e
isolada, operou-se a transição até a sistematização e a sua inclusão como temática central nos
períodos mais recentes.

2.3.1 A consciência ambiental e a inclusão na temática do direito internacional

Rosatti (2007, p. 30-31) aponta quatro fases importantes da inserção do meio ambiente
como objeto da tutela jurídica. Segundo este autor, a primeira etapa constitui-se de regulações
normativas específicas de determinados recursos naturais, com conteúdo programático
voltado para o "uso" e não para a "proteção", cujo viés é eminentemente comercial. A
9

“La consciencia ambiental es una respuesta, sensiblemente tardía, a la insensata y pertinaz acción destructiva
del hombre sobre la naturaleza que alcanza una importancia notable a partir de revolución industrial.”
(tradução nossa).
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segunda etapa é uma projeção da primeira, pois, a partir das regulações normativas isoladas,
são também criadas uma série de direitos dos recursos naturais específicos. Na terceira etapa,
ocorre uma sistematização normativa, contudo, o surgimento dos princípios mantém a mesma
natureza fragmentada da etapa anterior. Por fim, na quarta etapa, a partir da percepção
holística do meio ambiente e com uma marca que gradualmente se transforma em "proteção"
(embora compatível com "certos usos"), surge o Direito Ambiental, marcado pelo viés
"publicitário" e com vocação "internacionalista".
Rosatti (2007) destaca, ainda, que os períodos iniciais de preocupação internacional
com a questão ambiental são marcados pelo confronto entre conservacionistas e utilitaristas.
De um lado, os conservacionistas asseveram que qualquer modificação da natureza é
suficiente para configurar um ato depredatório e sustentam que a natureza é um bem
intocável. Do outro lado, os utilitaristas que justificam a deterioração ambiental por meio da
superioridade humana, ao afirmar que, no contexto do progresso econômico indefinido, a
própria economia e o avanço tecnológico constroem as respostas necessárias para toda e
qualquer problemática ambiental.
É necessário destacar que os defensores do processo de produção em larga escala,
voltado exclusivamente para o capitalismo, procuraram difundir a tese de que a capacidade
humana de produzir conhecimento e tecnologia seria suficiente para conter a depreciação
ambiental. A formulação proposta era a de extrair ao máximo toda a potencialidade dos
recursos naturais, sob o pretexto de distribuir riqueza, adiando eventual debate sobre a
escassez natural para o futuro, aliado à suposta segurança de que, com o avanço da ciência,
essa problemática não se tornaria algo concreto.
Evidencia-se que, nesse contexto produtivo, a inserção de uma política ambiental mais
rigorosa encontrava sérias dificuldades e resistências. Os valores mercantilistas sob o viés
liberal da sociedade de mercado limitavam a capacidade de constituição de uma proteção
ambiental mais severa. Nesse prisma, Mateo (1991, p. 35) afirma que "os princípios da
economia de mercado, adotados pelo sistema liberal, sem dúvida oferecem sérias resistências
à adoção de uma política ambiental ambiciosa, de acordo com as condições ecológicas
básicas".10

10

“Los principios de la economía de mercado, adoptados por el sistema liberal, ofrecen indudablemente serias
resistencias para la adopción de una política ambiental ambiciosa, consecuente con los condiciones ecológicos
básicos.” (tradução nossa).
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Progressivamente, contudo, essas posições extremas deixaram de ser um referencial
exclusivo e passaram a aceitar a existência de outras vozes, o que resultou em uma madura
coexistência de ideias e pensamentos antagônicos. O estágio atual, ainda em construção, é
marcado pela expectativa de uma transição da "coexistência" para a "convivência" entre as
correntes do capital e dos ambientalistas; nesse caminho é possível reconhecer alguns sinais
encorajadores, apesar de que gerados não por convencimento valorativo, mas pelo medo de
desastres futuros. (ROSATTI, 2007, p. 30-31).
Atualmente, as regras de convivência da comunidade internacional, as regras
econômicas de concorrência global e a opinião pública têm assumido uma preocupação com a
preservação do meio ambiente. Gradualmente, a defesa da biodiversidade e o combate à
poluição ambiental começam a ter seus alicerces solidificados, inclusive para os capitalistas e
para os empreendedores. (ROSATTI, 2007 p. 31).
As transformações citadas, embora dotadas de componentes importantes para a
formação da chamada consciência ambiental, são um fenômeno relativamente recente, cuja
tutela começa a se desenhar a partir dos anos 1950.
Mateo aponta que:

O fenômeno social que aqui detectamos é rigorosamente contemporâneo
epossivelmente sua materialização tenha sido produzida na última década, uma vez
que, a partir dos anos 1950, começam a aflorar as primeiras intervenções
administrativas dessa natureza. Em todas as nações surgem movimentos e
associações voltadas para a defesa do meio ambiente e da luta contra a poluição.
(MATEO, 1991, p. 27-28).11

Nesse contexto, a proteção ao meio ambiente passa a ser inserida na pauta dos
organismos internacionais. Diversas conferências, resoluções e acordos internacionais
espalham-se pelo mundo, e têm como escopo a discussão de instrumentos capazes de
minimizar os efeitos nocivos sobre o meio ambiente.
A importância dessa abordagem internacional é significativa, pois é ela a responsável
por formar o substrato teórico da temática ambiental a ser incorporada pelos diversos
diplomas legais nacionais. A difusão da consciência ambiental é acelerada a partir da sua
inserção na pauta internacional.
11

“El fenómeno social que aquí detectamos es rigurosamente contemporáneo y quizá su materialización se haya
producido en la última década, aunque a partir de los años 50 empiezan a aflorar las primeras intervenciones
administrativas de este cuño. En todas las naciones aparecen además movimientos y associaciones orientados
hacia la defensa del medio y la lucha contra la contaminación.” (tradução nossa).
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Importante destacar os principais diplomas legais dessa natureza. Assim, em 1969, há
um marco importante: a chamada "National Environmental Policy Act", regulamentação
estaunidense que instituiu a “Avaliação de Impacto Ambiental” na forma de uma “Declaração
de Impacto Ambiental” (Environmental Impact Statement/EIS), cuja eficiência repercutiu,
dentre outros aspectos, na efetividade da participação da sociedade civil no processo de
decisão acerca da viabilidade ambiental dos empreendimentos. Progressivamente, diversos
países adicionaram a Avaliação de Impacto Ambiental ao seu arcabouço legal e
administrativo: a Alemanha em 1971, o Canadá em 1973, a França em 1976. Em 1974, a
Colômbia instituiu o Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y la Protección
Ambiental dispondo sobre a apresentação de relatórios de impacto, conforme Portal Nacional
de Licenciamento Ambiental (2013).
Outro acontecimento importante foi a criação do Clube de Roma, fundada pelo
industrial italiano Aurelio Peccei e pelo cientista escocês Alexander King em 1968, que
desenvolveu trabalhos importantes acerca dos limites do crescimento. Esta organização
tornou-se muito conhecida a partir de 1972, ano da publicação do relatório intitulado “Os
Limites do Crescimento”, elaborado por uma equipe do MIT (Massachusetts Institute of
Technology), contratada pelo Clube de Roma e chefiada por Dana Meadows.
(ENCICLOPÉDIA LIVRE, 2013).
O relatório, que ficaria conhecido como Relatório do Clube de Roma ou Relatório
Meadows, tratava de problemas cruciais para o futuro desenvolvimento da humanidade, tais
como energia, poluição, saneamento, saúde, ambiente, tecnologia e crescimento populacional.
Ele foi publicado e vendeu mais de 30 milhões de cópias em 30 idiomas, tornando-se o livro
sobre ambiente mais vendido da história. (ENCICLOPÉDIA LIVRE, 2013).
Pode-se citar, ainda, os seguintes eventos internacionais dotados de significativa
importância: 1) a Conferência Científica das Nações Unidas sobre conservação e utilização de
recursos realizada em Nova York em 1949; 2) o Acordo Internacional para prevenção da
contaminação do mar por petróleo firmado em Londres em 1954; 3) a Conferência
intergovernamental de especialistas sobre bases científicas para o uso racional dos recursos da
biosfera organizada pela UNESCO em Paris em 1968; 4) a Resolução da Assembleia Geral
das Nações Unidas de 1968, que determinou o início dos preparativos para a Conferência de
Estocolmo; e, em especial, a Conferência de Estocolmo de 1972, uma vez que é tida como o
marco inicial do Direito Internacional Ambiental.
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Esta Conferência abriu caminho para que as constituições supervenientes
reconhecessem o meio ambiente ecologicamente equilibrado como um direito humano
fundamental entre os direitos sociais do homem, com sua característica de direitos a serem
realizados e não perturbados.
A Conferência foi realizada entre os dias 5 e 16 de Junho de 1972, e contou com a
participação de 113 países, 19 órgãos intergovernamentais, e cerca de 400 outras organizações
intergovernamentais e não governamentais. Como resultado, elaborou-se um plano de ação
contendo 109 recomendações, em forma de resolução, visando à proteção ambiental. A partir
dessa Conferência, a questão ambiental passou a ter dimensão e visibilidade maiores, visto
que centenas de países subscreveram a referida declaração, passando a temática ambiental a
ser tomada sob o viés da responsabilidade compartilhada por toda comunidade Internacional.
Por fim, destaca-se a Declaração do Rio sobre meio ambiente e desenvolvimento, de
1992, cujo preâmbulo se segue:

A Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, tendo
se reunido no Rio de Janeiro, de 3 a 14 de junho de 1992, reafirmando a Declaração
da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, adotada em
Estocolmo em 16 de junho de 1972, e buscando avançar a partir dela, com o
objetivo de estabelecer uma nova e justa parceria global mediante a criação de novos
níveis de cooperação entre os Estados, os setores-chaves da sociedade e os
indivíduos, trabalhando com vistas à conclusão de acordos internacionais que
respeitem os interesses de todos e protejam a integridade do sistema global de meio
ambiente e desenvolvimento, reconhecendo a natureza integral e interdependente da
Terra, nosso lar. [...] (ONU, 2012).

2.3.2 A incorporação da proteção ao meio ambiente no ordenamento jurídico brasileiro

Para analisar a inserção da proteção jurídica ao meio ambiente no ordenamento
jurídico brasileiro recorreu-se à divisão em três períodos formulada por Sirvinskas (2010, p.
6). O primeiro período compreende desde o descobrimento (1500) à chegada da Família Real
(1808) e foi marcado por normas isoladas de proteção aos recursos naturais O segundo
período é o compreendido entre a vinda da Família Real (1808) e a criação da Lei de Política
Nacional do Meio Ambiente (Lei n. 6.938/81), cuja característica marcante foi a natureza
fragmentária e a severa exploração natural. Neste período, o Direito Ambiental não existiu
como ciência autônoma, e as questões controvertidas eram solucionadas pelo Direito Civil,
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uma vez que havia um patente viés econômico aplicado às questões ambientais. Por fim, o
terceiro período começa com a criação da Lei de Política Nacional do Meio Ambiente (Lei nº
6.938/81) e englobando os dias atuais. Sua principal característica é o surgimento da “fase
holística”, ou seja, a proteção integral do meio ambiente através de um sistema integrado de
normas.
Sob a égide das Ordenações Filipinas, surge, em 1605, a primeira lei de cunho
ambiental no país: o regimento do Pau-Brasil, voltado à proteção das florestas. Em 1797, a
carta régia afirma a necessidade de proteção a rios, a nascentes e a encostas, que passam a ser
declarados propriedade da Coroa. (PORTAL STJ, 2013).
Em 1799, sob a tutela do governo-geral no Brasil, é criado o Regimento de Cortes de
Madeiras, que estabeleceu regras para as derrubadas de árvores. Como a madeira era um
recurso escasso em Portugal, houve uma preocupação com a sua proteção no Brasil. Sobre
este Regimento, Ivete Senise Ferreira (1995, p.78) informa que ele "contém um verdadeiro
zoneamento ambiental, no qual delimita as áreas das matas que deveriam ser guardada".
No período da monarquia, surgem a Constituição de 1824 e o Código Criminal de
1830, sendo que este tipificava o corte ilegal de árvores. Em 1850, surge a primeira Lei de
Terras no Brasil, a Lei nº 601/1850, que estabelece rigoroso controle de proteção ao solo.
Em seguida, advém o Código Civil de 1916 que, embora possua um cunho
individualista e foque na preservação da propriedade, introduz sinais de proteção ao meio
ambiente. Exemplo disso é a redação do art. 548, que assim dispunha: "são proibidas
construções capazes de poluir, ou inutilizar para o uso ordinário, a água de poço ou fonte
alheia, a elas preexistente". (BRASIL, 1916).
Na década de 1930, destaca-se a criação do Código Florestal (Dec. nº. 23.793/34) e o
Código das Águas (Dec. nº. 24.643/34).
Por sua vez, em 1967, são editados os Códigos de Caça, de Pesca e de Mineração,
bem como a Lei de Proteção à Fauna. No mesmo ano, a nova Constituição atribui à União
competência para legislar sobre jazidas, florestas, caça, pesca e águas, cabendo aos Estados
tratar de matéria florestal. (PORTAL STJ, 2013)
Na década de 1980, destaca-se, no ano de 1981, a Lei nº 6.938, que estabelece a
Política Nacional de Meio Ambiente. Esta lei inova ao apresentar o meio ambiente como
objeto específico de proteção. Ademais, em 1988 é promulgada a atual Constituição, a
primeira a dedicar um capítulo específico ao meio ambiente. Avançada, impõe ao Poder
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Público e à coletividade, em seu art. 225, o dever de defender e preservar o meio ambiente
para as gerações presentes e futuras.
Por fim, é importante destacar que em 1998 foi publicada a Lei nº 9.605, que dispõe
sobre crimes ambientais. Esta lei prevê sanções penais e administrativas para condutas e
atividades lesivas ao meio ambiente.

2.3.3 A supremacia dos tratados internacionais: garantia constitucional assegurada na
Constituição de 1988 com o objetivo de efetivar as normas ambientais na esfera dos
direitos humanos

Uma vez que o meio ambiente equilibrado é de extrema importância para que o ser
humano tenha uma vida com qualidade e com dignidade, as normas ambientais são, por
consequência, também normas de direitos humanos.
Isso posto, destaca-se a Emenda Constitucional nº 45 de 2004, que incluiu o parágrafo
3º no art. 5º da Constituição Federal, e apresentou a possibilidade dos Tratados Internacionais
de Direitos Humanos serem equiparados à Emenda Constitucional:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade
do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos
seguintes:
(...)
§ 3º Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem
aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos
dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às Emendas Constitucionais.
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) (Atos aprovados na forma
deste parágrafo).

Essa inovação serviu para que os Tratados Internacionais Ambientais, por serem
considerados como de Direitos Humanos, impusessem ao Estado e à sociedade a busca efetiva
pela preservação e consolidação do meio ambiente sadio, sustentável e equilibrado.
Outrossim, de grande valia foi a recente decisão do Supremo Tribunal Federal que, no
HC 90751 e no RE 466343, sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, consolidou
jurisprudencialmente a supremacia dos Tratados Internacionais de Direitos Humanos:
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EMENTA: PRISÃO CIVIL. Depósito. Depositário infiel. Alienação fiduciária.
Decretação da medida coercitiva. Inadmissibilidade absoluta. Insubsistência da
previsão constitucional e das normas subalternas. Interpretação do art. 5º, inc.
LXVII e §§ 1º, 2º e 3º, da CF, à luz do art. 7º, § 7, da Convenção Americana de
Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica). Recurso improvido.
Julgamento conjunto do RE nº 349.703 e dos HCs nº 87.585 e nº 92.566. É ilícita a
prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito. (RE
466343, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em
03/12/2008, DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL02363-06 PP-01106 RTJ VOL-00210-02 PP-00745 RDECTRAB v. 17, n. 186,
2010, p. 29-165)

Importante destacar parte do voto do Ministro Gilmar Mendes:

[...] Em termos práticos, trata-se de uma declaração eloquente de que os tratados já
ratificados pelo Brasil, anteriormente à mudança constitucional, e não submetidos ao
processo legislativo especial de aprovação no Congresso Nacional, não podem ser
comparados às normas constitucionais.
Não se pode negar, por outro lado, que a reforma também acabou por ressaltar o
caráter especial dos tratados de direitos humanos em relação aos demais tratados de
reciprocidade entre os Estados pactuantes, conferindo-lhes lugar privilegiado no
ordenamento jurídico.

No trecho destacado, está clara a importância dada aos Tratados Internacionais de
Direitos Humanos inserida pela Emenda nº 45 de 2004, que resulta na ruptura do
entendimento que o Supremo Tribunal Federal mantinha ao aderir à legalidade ordinária dos
tratados e convenções internacionais:
[...] Em outros termos, solucionando a questão para o futuro – em que os tratados de
direitos humanos, para ingressarem no ordenamento jurídico na qualidade de
emendas constitucionais, terão que ser aprovados em quórum especial nas duas
casas do Congresso Nacional-, a mudança constitucional ao menos acena para a
insuficiência da tese da legalidade ordinária dos tratados e convenções
internacionais já ratificados pelo Brasil, a qual tem sido preconizada pela
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal desde o remoto julgamento do
RE 80,004/SE, de relatoria do Ministro Xavier de Albuquerque (julgado em
1º.6,1977; DJ 29,12,1977) e encontra respaldo em um largo repertório de casos
julgados após o advento da Constituição de 1988²² [...]. (g.n)

Levando em consideração o princípio da cooperação, continua o voto da seguinte
forma: "[...] É preciso ponderar, no entanto, se, no contexto atual, em que se pode observar a
abertura cada vez maior do Estado constitucional a ordens jurídicas supranacionais de
proteção de direitos humanos [...]".
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Diante das ponderações articuladas pelo Ministro, este conclui pela necessidade de se
conceder maior efetividade à proteção dos direitos humanos nos planos interno e
internacional, de maneira a alterar o entendimento da Corte Especial quanto ao papel dos
tratados internacionais de direito na ordem jurídica nacional.
A realidade que emerge da postura jurisdicional em âmbitos supranacionais, voltada
primordialmente à proteção dos seres humanos, necessita de cuidados especiais no que diz
respeito à proteção dos direitos humanos. Dessa maneira, a internalização no ordenamento
jurídico, por meio do procedimento de ratificação Constitucional, tem o condão de paralisar a
eficácia jurídica de toda e qualquer disciplina normativa infraconstitucional com ela
conflitante.
As considerações argumentativas demonstram a guinada no entendimento da Corte
Suprema quanto à força dos Tratados Internacionais de Direitos Humanos, e uma nova visão
para a aplicação de todas as normas ambientais internacionais de maneira a não colidirem
com as normas ambientais internas.
A partir da promulgação da Emenda Constitucional 45/2004, os tratados relativos aos
direitos humanos passaram a vigorar de imediato e a ser equiparados às normas
constitucionais, devendo ser aprovados em dois turnos, por pelo menos três quintos dos votos
na Câmara dos Deputados e no Senado Federal.

2.4 O Direito Ambiental e seus princípios norteadores

Conforme a construção apresentada é possível asseverar que o Direito Ambiental é um
ramo que foi progressivamente incorporado pela ciência jurídica e constitui atualmente um
importante objeto de estudo. A necessidade premente de proteção ao meio ambiente impôs a
criação e a institucionalização de um arcabouço normativo capaz de garantir a proteção
ambiental.
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2.4.1 Noções preliminares e conceito

A contínua degradação ao ambiente natural coloca a sociedade contemporânea em
permanente estado de preocupação com a causa ambiental, visto que essa problemática
interfere diretamente nos destinos da própria vida humana.
O problema da “tutela jurídica do meio ambiente” manifesta-se a partir do momento
em que sua degradação passa a ameaçar não somente o bem-estar, mas a qualidade de vida
humana, quando não a própria sobrevivência do ser humano. Por isso, a análise da presente
pesquisa deve começar precisamente por indicar os processos de degradação ambiental, para
depois descer ao desenvolvimento do sistema jurídico protetivo, ao objeto genérico da
proteção jurídica, aos setores tutelados e, finalmente, aos meios de atuação. (SILVA, 2002, p.
28).
Nesse sentido, as normas ambientais surgem como instrumento legítimo de proteção
das presentes e futuras gerações, com o objetivo de garantir a sadia qualidade de vida a todos
os indivíduos, bem como a manutenção da vida humana.
Numa escalada, pode-se dizer que se protege os elementos bióticos e abióticos e a sua
respectiva interação, com o objetivo de se alcançar a proteção do meio ambiente
ecologicamente equilibrado, uma vez que este bem é responsável pela conservação de todas
as formas de vida. Possui importância fundamental a identificação do meio ambiente
ecologicamente equilibrado como sendo um bem autônomo e juridicamente protegido, de
fruição comum (dos elementos que o formam), tendo em vista que, em última análise, o dano
ao meio ambiente é aquele que agride o equilíbrio ecológico, e uma eventual reparação deve
ter em conta a recuperação desse mesmo equilíbrio ecológico. (RODRIGUES, 2011, p. 58).
Diante dessas considerações, surgem os conceitos delimitadores do Direito Ambiental.
Paulo Affonso Leme Machado (2010) assim os expõe:

O Direito Ambiental é um Direito sistematizador, que faz a articulação da
legislação, da doutrina, e da jurisprudência concernentes aos elementos que integram
o ambiente. Procura evitar o isolamento dos temas ambientais e sua abordagem
antagônica. Não se trata mais de construir um Direito das águas, um Direito da
atmosfera, um Direito do solo, um Direito florestal, um Direito da fauna ou um
Direito da biodiversidade. O Direito Ambiental não ignora o que cada matéria tem
de específico, mas busca interligar estes temas com a argamassa da identidade dos
instrumentos jurídicos de prevenção e de reparação, de informação, de
monitoramento e de participação. (MACHADO, 2010, p. 55).
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Lúcia Reisewitz (2004, p. 30) conceitua o Direito Ambiental como "o conjunto de
normas jurídicas que regem a preservação, melhoria ou recuperação de um ambiente sempre
que este for meio para garantir a sadia qualidade de vida humana e a manutenção da vida em
todas as suas formas".
Toshio Mukai (2012, p. 11) sintetiza que o "Direito Ambiental é um conjunto de
normas e institutos jurídicos pertencentes a vários ramos do direito, reunidos por uma função
instrumental para a disciplina do comportamento humano em relação ao seu meio ambiente".
Por sua vez, Jesus Jordano Fraga (1995, p. 122) afirma que "o Direito Ambiental é o
direito que diz respeito ao meio ambiente. É o direito do meio ambiente. É o direito para a
proteção do meio ambiente".12
Sobre o mesmo tema, Despax (apud Jesus Jordano Fraga, 1995, p.71) entende que o
Direito Ambiental é "o campo do direito que tem por objetivo suprimir ou limitar o impacto
das atividades humanas sobre o meio ambiente".13
Diante dos conceitos apresentados, pode-se inferir, em síntese, que se trata de um
ramo jurídico que estuda a interação entre o homem e a natureza, e que estabelece as normas
jurídicas pertinentes para proteger e resguardar o produto dessa relação, qual seja: o meio
ambiente.

2.4.2 Princípios

Devidamente constiuído como um ramo jurídico autônomo, o Direito Ambiental se
apresenta como relevante instrumento de estudo por parte dos juristas. Nesse aspecto, é
imprescindível a compreensão dos princípios que lhe são pertinentes, que deverão ser
observados tanto na formulação dos preceitos legais atinentes à matéria, quanto na
interpretação das normas jurídicas ambientais.

12

“El derecho ambiental es el derecho referido al medio ambiente. Es el derecho del medio ambiente. Es el
derecho para a protección del medio ambiente.” (traduação nossa).
13
“El campo del derecho que tiene por objeto suprimir o limitar el impacto de las actividades humanas sobre el
medio ambiente.” (tradução nossa).
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2.4.2.1 Princípio da prevenção

Prevenir na linguagem pátria quer dizer "impedir que se execute ou aconteça" e, ainda,
"agir antecipadamente".
De maneira sintética, pode-se dizer que a prevenção trata de riscos ou impactos já
conhecidos pela ciência, ao passo que a precaução se destina a gerir riscos ou impactos
desconhecidos. Em outros termos, enquanto a prevenção trabalha com o risco certo, a
precaução vai além e se preocupa com o risco incerto. Pode-se afirmar, ainda, que a
prevenção ocorre em relação ao perigo concreto, enquanto a precaução envolve perigo
abstrato. (MILARÉ, 2011, p. 1.069).
Prevenção é substantivo do verbo prevenir (do latim prae = antes e venire = vir,
chegar), e significa o ato ou o efeito de antecipar-se, chegar antes; induz uma conotação de
generalidade, simples antecipação no tempo, mas com intuito desconhecido. (MILARÉ, 2011,
p. 1.069).
A prevenção de danos é o objetivo primordial do Direito Ambiental. Conforme
abordado na análise de outros princípios a proteção ambiental, deve voltar-se para uma
normatização que produza um efeito inibitório sobre eventuais condutas lesivas. Dessa forma,
mais importante que a repressão ao bem ambiental lesado é a sua prevenção.
Pela própria natureza do bem ambiental, a irreversibilidade de determinados danos
causados à natureza impõe a adoção de uma política rigorosa de prevenção. Uma vez
consolidado o dano, o retorno ao "status quo ante" nem sempre é possível.
Mateo leciona sobre o princípio:

Embora o Direito Ambiental se apoie, em última instância, em um sistema de
sanções, no entanto os seus objetivos são fundamentalmente preventivos. A verdade
é que a repressão leva implicitamente sempre uma vocação de prevenção, na medida
em que visa, por meio da ameaça, evitar os fatos que deram origem à sanção, até
porque no Direito Ambiental a coação a posteriori resulta parcialmente ineficaz.
(MATEO, 1991, p. 3).14

14

“Aunque el Derecho Ambiental se apoya a la postre en un dispositivo sancionador, sin embargo, sus objetivos
son fundamentalmente preventivos. Cierto que la represión lleva implícita siempre una vocación de prevención
en cuanto que lo que pretende es precisamente por vía de amenaza y admonición evitar el que se produzcan los
supuestos que dan lugar a la sanción, pelo en el Derecho Ambiental la coacción, a posteriori, resulta
parcialmente ineficaz.” (tradução nossa).
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O princípio da prevenção está expresso na Constituição da República em seu art. 225,
§1º, I, que trata da proteção ambiental, qual seja:

Art. 225 - Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de
uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder
Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e
futuras gerações.
§1º - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:
I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo
ecológico das espécies e ecossistemas. (BRASIL, 1988). (g. n.).

Na legislação infraconstitucional, a Lei nº 6.938/1991, que se refere à Lei de Política
Nacional do Meio Ambiente, especialmente em seu art. 2º, apresenta a prevenção como
importante orientação, o que representa a institucionalização do princípio.
O princípio 8 da Declaração do Rio de Janeiro de 1992 traz o caráter preventivo que
sustenta o princípio da prevenção, ao estabelecer que "para atingir o desenvolvimento
sustentável e a mais alta qualidade de vida para todos, os Estados devem reduzir e eliminar
padrões insustentáveis de produção e consumo e promover políticas demográficas
adequadas". (BRASIL, 1992).
Nesse sentido, Machado ensina:

Essas Convenções apontam para a necessidade de prever, prevenir e evitar na
origem as transformações prejudiciais à saúde humana e ao meio ambiente. Todos
esses comportamentos dependem de uma atitude do ser humano de estar atento ao
seu meio ambiente e não agir sem prévia avaliação das consequências. O Direito
Positivo Internacional e nacional irá traduzindo, em cada época, através de
procedimentos específicos, a dimensão do cuidado que se tem com o presente e o
futuro de toda forma de vida no planeta. (MACHADO, 2010, p. 94).

A indisponibilidade do bem ambiental, a afetação ao interesse público, o sinergismo
da degradação ambiental e a difícil reparação do dano impõem o princípio da prevenção como
o ponto de partida para o desenvolvimento de qualquer política pública ambiental.
Importante anotar a observação de Romeu Thomé:

Todavia, tal princípio não é aplicado em qualquer situação de perigo de dano. O
princípio da prevenção se apoia na certeza científica do impacto ambiental de
determinada atividade. Ao se conhecer os impactos sobre o meio ambiente , impõese a adoção de todas as medidas preventivas hábeis a minimizar ou eliminar os
efeitos negativos de uma atividade sobre o ecossistema. Caso não haja certeza
científica, o princípio a ser aplicado será o da precaução. (THOMÉ, 2012, p. 68).
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Nesse diapasão, como projeção do princípio da prevenção, a Constituição da
República de 1988 estabelece a obrigatoriedade da realização do estudo prévio de impacto
ambiental:

Art. 225 [...]
§1º [...]
IV - exigir, na forma da lei, para a instalação de obra ou atividade potencialmente
causadora de significativa degradação ao meio ambiente, estudo prévio de impacto
ambiental, a que se dará publicidade. (BRASIL, 1988).

2.4.2.2 Princípio da precaução

O princípio da precaução reforça a natureza preventiva das políticas públicas voltadas
para meio ambiente.
Precaução é substantivo do verbo precaver-se (do latim prae = antes e cavere = tomar
cuidado) e sugere cuidados antecipados com o desconhecido, cautela para que uma atitude ou
ação não venha a se concretizar ou a resultar em efeitos indesejáveis. Percebe-se o seu caráter
de instrumento antecipatório, sem que haja qualquer indício efetivo de prejuízo. (MILARÉ,
2011, p. 1.069).
A invocação do princípio da precaução é uma decisão a ser tomada quando a
informação científica é insuficiente, inconclusiva ou incerta, e haja indicações de que os
possíveis efeitos sobre o ambiente, sobre a saúde das pessoas ou dos animais, ou sobre a
proteção vegetal possam ser potencialmente perigosos, bem como incompatíveis com o nível
de proteção escolhido. (MILARE, 2011, p. 1.069).
O princípio da precaução atua antes do princípio da prevenção. Ele legitima a
intervenção para a tutela do meio ambiente antes de uma ação propriamente preventiva do
dano (ao qual pressupõe a existência de uma ameaça de dano). Existindo dúvida se
determinada ação é ou não prejudicial ao meio ambiente, cabe intervenção para impedi-la. A
prevenção atua no sentido da eliminação de perigos ao meio ambiente, já comprovados ou
legalmente presumidos, ao passo que a precaução atua para eliminar quaisquer riscos antes
mesmo de uma comprovação científica absoluta. A tutela preventiva e de precaução do meio
ambiente são reguladas pelo art. 225, da Constituição Federal. (CRUZ, 2008, p. 180). É o
chamado in dubio pro ambiente. Traz a inversão do ônus da prova, é o poluidor que tem de
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provar que não deu causa. Reforçada pela teoria do risco integral, a defesa em favor do meio
ambiente se opera em todas as vertentes.
A esse respeito leciona Thomé:

Nesse sentido, a ausência de certeza científica absoluta não deve servir de pretexto
para postergar a adoção de medidas efetivas de modo a evitar a degradação
ambiental. Vale dizer, a incerteza científica milita em favor do ambiente,
carregando-se ao interessado o ônus de provar que as intervenções pretendidas não
são perigosas e/ou poluentes. Este princípio tem sido muito utilizado em ações civis
públicas, seja requerendo a paralisação de obras, seja requerendo a proibição de
explorações que possam causar, ainda que hipoteticamente, danos ao meio ambiente.
(THOMÉ, 2012, p. 70).

No ensinamento de Pierpaolo Cruz Bottini:

O termo "precaução" deriva do latim tardio precautio-onis (g.a), que significa
cautela antecipada. O princípio da precaução, princípio da prudência ou princípio da
cautela, pode ser conceituado como a diretriz para a adoção de medidas de
regulamentação de atividades, em casos de ausência de dados ou informações sobre
o potencial danoso de sua implementação. É o princípio que lida com situações em
que a ciência não pode providenciar uma ampla análise das consequências, deixando
um grau de incerteza no que se refere aos efeitos de determinadas atividades.
(BOTTINI, 2010, p. 64-65).

2.4.2.3 Princípio da informação

O princípio da informação tem como escopo levar a toda coletividade informações
seguras sobre a real qualidade do meio ambiente e as implicações de eventuais danos
ocorridos.
Ademais, é necessário que as informações não sejam omitidas, que haja publicidade
para que toda a coletividade possa não apenas ter ciência da realidade ambiental, como
também manifestar a esse respeito. O grande destinatário da informação – o povo, em todos
os seus segmentos, incluindo o científico não governamental – tem o que dizer e opinar.
(MACHADO, 2010, p. 100).
A disseminação da informação e a consequente conscientização ambiental têm a
função de exercer importante papel na preservação das presentes e futuras gerações, ao
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conscientizar-se de que a busca irracional pelo benefício individual pode acarretar nefastas
consequências para todos. (FURLAN; FRACALOSSI, 2010, p. 110).
Recorrendo aos ensinamentos de Machado:

A informação ambiental deve ser transmitida de forma a possibilitar tempo
suficiente aos informados para analisarem a matéria e poderem agir diante da
Administração Pública e do Poder Judiciário. A informação ambiental deve ser
prevista nas convenções internacionais de forma a atingir não somente as pessoas do
país onde se produza o dano ao ambiente, como também atingir as pessoas de países
vizinhos que possam sofrer as consequências do dano ambiental. (MACHADO,
2010, p. 100).

Mateo destaca o caráter ainda embrionário do direito à informação:

Primeiramente, mencionaremos um direito ainda incipiente, que legitima a exigência
de que as autoridades ambientais facilitem as informações que disponham, e que
possam ser útil ou interessante para os que dela necessitem, o que graficamente já se
qualificou como "telefone verde". (MATEO, 1991, p. 127).15

No plano internacional, o princípio da informação está inserido no princípio 10 da
Declaração do Rio, qual seja:

A melhor maneira de tratar as questões ambientais é assegurar a participação, no
nível apropriado, de todos os cidadãos interessados. No nível nacional, cada
indivíduo terá acesso adequado às informações relativas ao meio ambiente de que
disponham as autoridades públicas, inclusive informações acerca de materiais e
atividades perigosas em suas comunidades, bem como a oportunidade de participar
dos processos decisórios. Os Estados irão facilitar e estimular a conscientização e a
participação popular, colocando as informações à disposição de todos. Será
proporcionado o acesso efetivo a mecanismos judiciais e administrativos, inclusive
no que se refere à compensação e reparação de danos. (BRASIL, 1992).

No ordenamento jurídico interno, o princípio da informação está inserido no art. 5º,
XXXIII da Constituição da República de 1988:

Art. 5º [...]
XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu
interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo
da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja
imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. (BRASIL, 1988).

15

“Desde la primera perspectiva mencionaremos un derecho aún incipiente, que legitima la exigencia a las
autoridades ambientales de facilitar la información de que dispongan y que puede ser útil o interesante para los
que la demanden, lo que gráficamente se ha venido ya calificando como ‘teléfono verde” (tradução nossa).
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Na legislação infraconstitucional, as informações em matéria ambiental são reguladas
pela Lei nº 10.650/2003, que estabelece em seu artigo 2º:
Art. 2o Os órgãos e entidades da Administração Pública, direta, indireta e
fundacional, integrantes do Sisnama, ficam obrigados a permitir o acesso público
aos documentos, expedientes e processos administrativos que tratem de matéria
ambiental e a fornecer todas as informações ambientais que estejam sob sua guarda,
em meio escrito, visual, sonoro ou eletrônico, especialmente as relativas a [...].
(BRASIL, 2003).

2.4.2.4 Princípio da participação comunitária

O princípio da participação comunitária traz a ideia de que a responsabilidade pelo
meio ambiente ecologicamente equilibrado não é apenas do Poder Público, mas de toda a
coletividade. O bem ambiental, de titularidade coletiva, deve ser entendido como um valor de
gestão compartilhada, onde todos os indivíduos atuam decisivamente para a sua proteção.
Na lição de Milaré:

De fato, é fundamental o envolvimento do cidadão no equacionamento e
implementação da política ambiental, dado que o sucesso desta supõe que todas as
categorias da população e todas as forças sociais, conscientes de suas
responsabilidades, contribuam para a proteção e melhoria do ambiente, que, afinal, é
bem e direito de todos. Exemplo concreto de aplicação deste princípio é a garantia
estabelecida por lei, de realização de audiências públicas no curso de processos de
licenciamento ambiental que demandem a realização de estudos prévios de impacto
ambiental. (MILARÉ, 2011, p. 1.080).

Quando o Estado fracassa no seu múnus, incumbe à própria sociedade atuar
diretamente. Os particulares possuem não apenas um direito, mas um dever de participar da
tomada de decisões concernentes à qualidade do meio ambiente, devendo exercer esse direito
por meio dos instrumentos democráticos legítimos que a lei estabelece. (THOMÉ, 2012, p.
80).
A esse respeito leciona Horácio D. Rosatti:

Na realidade, estamos na presença de um direito que se alimenta com um
correspondente dever, ou, para dizer em outras palavras, se trata de um direito
irrenunciável. E uma das consequências que se seguem a essa conclusão é
compreender que não é só o Estado que deve velar (ou responsabilizar-se) pelo meio
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ambiente equilibrado senão – em várias, mas eficazes maneiras – todos e cada um de
seus habitantes. (ROSATTI, 2007, p. 52-53).16

Luís Felipe Colaço observa que:

O interesse difuso supõe um plus de proteção diversificada de um bem jurídico;
pública, por um lado, e os cidadãos, por outro. Quando se diz que o estado tutela o
direito ao ambiente, nesta fórmula reconhece-se um interesse público, a faculdade de
atuação do estado, mas ao mesmo tempo um interesse jurídico, não meramente de
fato, mas todo cidadão à proteção adequada do bem ambiental, segundo os ditames
do ordenamento jurídico. (COLAÇO, 1989, p. 20-21).

Portanto, o princípio da participação comunitária (ou princípio democrático) decorre
do direito de todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e do regime jurídico do
ambiente como bem de uso comum do povo, o que impõe a sociedade a obrigatoriedade de
atuar em sua defesa. (THOMÉ, 2012, p. 80).

2.4.2.5 Princípio da solidariedade intergeracional

O princípio da solidariedade intergeracional preceitua o senso de responsabilidade por
parte das gerações próximas em relação às mais longínquas, com o rompimento da ideia de
que o bem ambiental é um recurso inesgotável. Não podem as presentes gerações exaurir o
meio ambiente de forma imediatista, de modo a legar às demais gerações o ônus da
degradação.
Álvaro Luiz Mirra leciona sobre este princípio:

Como todo direito fundamental, o direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado é indisponível. Ressalta-se que essa indisponibilidade vem acentuada na
Constituição Federal pelo fato de mencionar-se que a preservação do meio ambiente
deve ser feita no interesse não só das presentes, como igualmente das futuras
gerações. Estabeleceu-se, por via de consequência, um dever não apenas moral,
como também jurídico e de natureza constitucional, para as gerações atuais de
transmitir esse "patrimônio" ambiental às gerações que nos sucederem e nas
melhores condições do ponto de vista do equilíbrio ecológico. (MIRRA, 1994, p. 3).

16

“En realidad, estamos en presencia de un derecho que se alimenta con el correlativo deber, o, para decirlo
con otras palabras, se trata de un derecho irrenunciable. Y una de las consecuencias que se siguen de esta
conclusión radica en comprender que no es sólo Estado quien debe velar (y reponsabilizarse) por el medio
ambiente sano sino - en varias pero efectivas maneras - todos y cada uno de sus habitantes." (tradução nossa).
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Rosatti apresenta, de forma didática, o princípio da solidariedade intergeracional,
fazendo uma analogia com uma pirâmide:

O excessivo endividamento presente que descarrega irresponsavelmente na
posteridade nos traz a imagem dos acrobatas: se a pirâmide humana (no nosso caso
a soma dos endividamentos ambientais) cresce e fica mais alta, os acrobatas de cima
(primeiro nossos filhos, logo depois netos, bisnetos, e assim por diante) estarão cada
vez mais distantes de nós, o que, na realidade, os condena a serem nossos
prisioneiros. (ROSATTI, 2007, p. 82).17

No plano internacional, este princípio vem inserido no Princípio 2 da Declaração de
Estocolmo, que assim preceitua:

Os recursos naturais do planeta, incluindo o ar, a água, a terra, a flora e a fauna, e,
em especial, as amostras representativas dos ecossistemas naturais, devem ser
salvaguardados no interesse das gerações presentes e futuras, mediante planeamento
e/ou gestão cuidadosa, como apropriado.

O princípio 3o da Declaração do Rio também trata do princípio, estabelecendo que "o
direito ao desenvolvimento deverá ser exercido por forma a atender equitativamente às
necessidades, em termos de desenvolvimento e de ambiente, das gerações atuais e futuras".
O principal vilão do meio ambiente é, justamente, a visão imediatista da utilização
dos recursos naturais. A presente geração suporta os danos produzidos, em quase sua
totalidade, por gerações anteriores que utilizaram o bem ambiental de forma compulsória e
irresponsável.
Nesse sentido, é imprescindível que a presente geração, ciente da problemática posta,
tenha compromisso efetivo com manejo sustentável do meio ambientem para que possa
entregar às demais gerações um meio ambiente ao menos nas mesmas condições em que
recebeu.

17

“El excesivo endeudamiento presente que descarga irresponsablemente en la posteridad nos trae la imagen de
los acróbatas: si la pirámide humana (en nuestro caso la suma de endeudamientos ambientales) cresce y se hace
más alta, los acróbatas de arriba (primero nuestros hijos, luego nuestros nietos, bisnietos, y así siguiendo)
estarán cada vez más lejos de nosotros que, en realidad, lo habremos condenado a ser nuestro prisionero".
(tradução nossa).

45

2.4.2.6 Princípio da obrigatoriedade da intervenção estatal

O princípio da obrigatoriedade da intervenção estatal atribui ao poder estatal, como
gestor das políticas públicas de preservação ao meio ambiente, o dever de gerir e atuar
positivamente para resguardar a qualidade deste.
Ao poder público não há a faculdade de intervir na problemática ambiental, pelo
contrário, ele tem o poder-dever de atuar ostensivamente na consolidação da proteção ao meio
ambiente. O art. 225 da Constituição da República de 1988 estabelece que se impõe “ao Poder
Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras
gerações".
Recorre-se ao constitucionalista José Afonso da Silva (2002), que assim leciona a
respeito:

A qualidade do meio ambiente transforma-se, assim, num bem ou patrimônio, cuja
preservação, recuperação ou revitalização se tornaram um imperativo do Poder
Público, para assegurar uma boa qualidade de vida, que implica boas condições de
trabalho, lazer, educação, saúde, segurança - enfim, boas condições de bem-estar do
Homem e seu desenvolvimento. (SILVA, 2002, p. 24).

O Estado tem o dever de prover as necessidades básicas da coletividade, oferecendo
aos seus destinatários as condições mínimas de uma vida digna. Nesse ínterim, a proteção ao
meio ambiente não pode ser excluída, pois este interfere diretamente na qualidade de vida de
todos os indivíduos. O meio ambiente ecologicamente equilibrado enquadra-se nos direitos
fundamentais do Homem, cuja tutela o Estado não pode se furtar.
O enquadramento deste princípio no plano internacional está inserido no Princípio 17
da Declaração de Estocolmo, ao dispor que "deve-se confiar às instituições nacionais
competentes a tarefa de planejar, administrar ou controlar a utilização dos recursos ambientais
dos Estados, com o fim de melhorar a qualidade do meio ambiente".
Na mesma esteira, o Princípio 11 da Declaração do Rio estabelece que:

Os Estados devem adotar legislação ambiental eficaz. Padrões ambientais e
objetivos c prioridades em matéria de ordenação do meio ambiente devem refletir o
contexto ambiental e de desenvolvimento a que se aplicam. Padrões utilizados por
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alguns países podem resultar inadequados para outros, em especial países em
desenvolvimento, acarretando custos sociais e econômicos injustificados.

2.4.2.7 Princípio do poluidor pagador (polluter pays principle)

O princípio do poluidor pagador reveste-se, também, de caráter eminentemente
preventivo. Numa primeira análise semântico-gramatical do princípio, poder-se-ia afirmar que
se trata de medida retributiva, ou seja, no jargão popular "poluiu, pagou". Não obstante, não é
esse o seu real sentido.
O que o princípio projeta é a responsabilidade do empreendedor por todos os riscos à
natureza que decorrem do exercício de sua atividade. Isso importa em arcar com os custos não
somente da reparação pelos danos causados, mas, principalmente, com a prevenção dos
mesmos.
Nas palavras de Milaré:

O princípio não objetiva, por certo, tolerar a poluição mediante um preço, nem se
limita apenas a compensar os danos causados, mas sim, precisamente, evitar o dano
ao ambiente. Nesta linha, o pagamento pelo lançamento de efluentes, por exemplo,
não alforria condutas inconsequentes, de modo a ensejar o descarte de resíduos fora
dos padrões e das normas ambientais. A cobrança só pode ser efetuada sobre o que
tenha respaldo na lei, pena de se admitir o direito de poluir. Trata-se do princípio do
poluidor-pagador (poluiu, paga os danos), e não pagador-poluidor (pagou, então
pode poluir). Esta colocação gramatical não deixa margem a equívocos ou
ambiguidades na interpretação do princípio. (MILARÉ, 2011, p. 1075).

Dessa forma, o princípio assenta-se na teoria de que os custos sociais externos que
acompanham o processo produtivo precisam ser internalizados. Esse fenômeno é chamado de
"internalização dos custos externos".
A cadeia produtiva, que tem como base o manejo direto ou indireto dos bens
ambientais, não pode servir de instrumento exclusivo de lucro para os empresários. Os
empreendedores privatizam os lucros e compartilham os prejuízos ambientais decorrentes de
suas atividades com toda a coletividade. Assim, tomam pra si os benefícios pecuniários da
exploração ambiental e impõe à sociedade o suporte das externalidades negativas da atividade
por eles desenvolvida. Fenômeno chamado de "privatização do lucro e socialização do
prejuízo".
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O princípio procura justamente romper com esse cenário, ao impedir, assim, a
apropriação indevida do bem ambiental, ao atribuir aos empreendedores a assunção de todos
os custos (preventivos e de reparação).
Nas palavras de Antônio Herman Benjamin:

Numa sociedade como a nossa, em que por um lado, o descaso com o meioambiente ainda é a regra, e, por outro a Constituição prevê o meio ambiente como
'bem de uso comum do povo', só podemos entender o princípio do poluidor-pagador
como significando a internalização total dos custos da poluição. Nem mais, nem
menos. (BENJAMIN, 1993, p. 231)

O princípio do poluidor-pagador se encontra inserido na Declaração do Rio de 1992,
no princípio 16, que assim o prevê:

Tendo em vista que o poluidor deve, em princípio, arcar com o custo decorrente da
poluição, as autoridades nacionais devem procurar promover a internalização dos
custos ambientais e o uso de instrumentos econômicos, levando na devida conta o
interesse público, sem distorcer o comércio e os investimentos internacionais.
(BRASIL, 1992)

A Constituição da República de 1988 implicitamente consagra o princípio em seu art.
225, § 3º, ao estabelecer "a responsabilidade ambiental", que nada mais é que uma projeção
do referido princípio.
Por sua vez, na legislação infraconstitucional, o princípio do poluidor-pagador se
encontra expresso no art. 4º, VII, da Lei 6.938/1981 (Lei de Política Nacional do Meio
Ambiente):

Art. 4º - A Política Nacional do Meio Ambiente visará:
[...]
VII - à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou
indenizar os danos causados e, ao usuário, da contribuição pela utilização de
recursos ambientais com fins econômicos. (BRASIL, 1991).

A própria Lei de Política Nacional do Meio Ambiente disciplina em seus arts. 14 e
15, as responsabilidades cível, administrativa e penal daqueles que degradam o meio ambiente
com o desenvolvimento de atividades nocivas.

48

2.5 O meio ambiente como bem jurídico ambiental

As Constituições, por serem a lei fundamental de um Estado organizado sob a égide
de um ordenamento jurídico, têm a incumbência de estabelecer os bens jurídicos de maior
interesse a serem tutelados. Dentro dessa sistemática jurídica, existe uma hierarquia valorativa
de bens jurídicos a serem tutelados, em outras palavras, bens de maior ou menor importância
conferida pelo instrumento normativo.
A esse respeito leciona Fraga:

Desse ponto de vista, dizer que o meio ambiente é um bem jurídico
constitucionalizado é afirmar a consagração ao mais alto posto de um valor que a
nossa sociedade considera digno de proteção e promoção. Do ponto de vista prático,
o reconhecimento do bem jurídico significa a existência de um grupo normativo
destinado a sua proteção, mas também seu caráter de princípio informador em
relação ao restante do ordenamento jurídico. (FRAGA, 1995, p. 80).18

Nesse sentido, o presente tópico irá abordar a crescente incorporação do meio
ambiente nos diversos diplomas legais, como bem jurídico da mais alta importância.

2.5.1 Proteção na Constituição da República de 1988 e principais características

A noção de bem jurídico liga-se ao que se chama de "direitos fundamentais inerentes
ao homem", que merecem proteção por parte do ordenamento jurídico em virtude de sua
importância. A vida, a liberdade, a igualdade são bens fundamentais que existem per se, não
obstante, são elevados à categoria de bens jurídicos, a partir do momento que recebem a tutela
jurídica com o objetivo de protegê-los e resguardá-los.
Nesse sentido, o meio ambiente enquanto direito humano passa a ser inserido
sistematicamente nas constituições contemporâneas. Diante do agravamento da crise

18

“Desde esta perspectiva, decir que el medio ambiente es un bien jurídico constitucionalizado es afirmar la
congración al más alto rango de un valor que nuestra sociedad considera digno de protección y promoción.
Desde un punto de vista práctico, el reconocimiento del bien jurídico significa la existencia de un grupo
normativo destinado a garantizar su protección, pero tanbién el caráter de principio informador respecto al
resto del ordenamiento jurídic''. (tradução nossa).
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ambiental, o meio ambiente ecologicamente equilibrado passa a ser considerado como bem
jurídico da mais elevada importância, devendo ser protegido em todas as suas vertentes.
A Constituição da República de 1988 é considerada por muitos autores como uma
Carta Magna "verde", tamanha a importância que é dada ao meio ambiente. O bem jurídico
ambiental é tratado como res maximi momenti, ou seja, como assunto da máxima importância
e bem jurídico de alto valor. Nessa ótica, o meio ambiente deixa de ser tratado como bem
jurídico per accidens (casual, por uma razão extrínseca) e adquire uma feição de bem jurídico
per se, isso é, possui um valor intrínseco, que lhe é próprio, razão pela qual possui autonomia
em face de outros bens jurídicos. (MILARÉ, 2011, p.176).
É incontestável que a Constituição da República de 1988 elegeu o meio ambiente
como bem jurídico da maior relevância. Ao dispor de um capítulo próprio para tratar da
proteção ao meio ambiente, o constituinte evidencia a importância atribuída a essa temática, e
consolida a constituição do meio ambiente ecologicamente equilibrado como um direito
humano inerente ao Homem, devendo, portanto, ser tutelado e protegido de toda e qualquer
perturbação.
Necessário se faz, novamente, analisar o art. 225 da Constituição da República. O
referido dispositivo Constitucional estabelece que o meio ambiente ecologicamente
equilibrado é um direito de "todos", ou seja, é um direito subjetivo e de titularidade coletiva
concomitantemente. A norma constitucional não impõe restrições ou diferenciação de
qualquer natureza, todo e qualquer indivíduo é considerado titular do bem ambiental, de onde
decorre o seu caráter "transindividual".
Nesse sentido, leciona Thomé:

O meio ambiente ecologicamente equilibrado consubstancia direito de "todos". O
legislador constituinte originário optou por esclarecer, já no início do Capítulo
dedicado ao meio ambiente, tratar-se de um interesse de caráter transindividual, por
extrapolar o âmbito particular, individual. Todos nós, de forma indistinta, somos
interessados na preservação do meio ambiente saudável, direito fundamental
intrinsecamente vinculado ao direito à vida. Não restam dúvidas de que o direito à
integridade do meio ambiente constitui, portanto, prerrogativa jurídica de
titularidade coletiva, e não individual. (THOMÉ, 2012, p. 119).

Nas palavras de Cristiane Derani (2008, p. 245), o bem ambiental é considerado
transindividual no sentido de que "não pode ser desmembrado em parcelas individuais", uma
vez que “seu desfrute é necessariamente comunitário e reverte ao bem-estar individual".
Nesse mesmo sentido, afirma Uadi Lammêgo Bulos:
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Bem jurídico próprio, diferente daquele ligado ao direito de propriedade - porque ele
não se funda num vínculo jurídico determinado, específico, mas em dados genéricos,
contingentes, acidentais e modificáveis, motivo pelo qual não instrumentaliza um
direito subjetivo típico, divisível, particularizável, que alguém possa usufruir
individualmente; ao invés, o constituinte assegurou um direito exigível a quem
incumba o dever jurídico de prestá-lo: o Poder Público. (BULOS, 2001, p. 1262).

A titularidade coletiva liga-se à ideia de domínio público do bem ambiental. Sobre o
tema Miguel S. Marienhoff, (1960, p. 141) afirma que o "domínio público é o conjunto de
bens que, de acordo com o ordenamento jurídico, pertencem a comunidade política povo,
destinando-se ao uso público, direto ou indireto, dos habitantes".19
Fraga, por sua vez, aborda da seguinte forma a titularidade coletiva:

A segunda dimensão que deve se realizar sobre a noção de meio ambiente como
bem jurídico é salientar que se trata de um bem jurídico coletivo. Assim, a vida seria
um bem jurídico individual, e a ordem pública, coletiva. Embora seja possível
imaginar uma relação individual de cada cidadão com o meio ambiente e a lesão do
bem jurídico limitada à esfera de cada pessoa individual, é a sociedade em seu
conjunto que detém a sua titularidade. Isso fica claro nas eventuais lesões ao mesmo.
Nestes casos, as repercussões negativas da degradação do meio ambiente afetam a
sociedade como um todo. (Jesús Jordano Fraga, 1995, p. 80). 20

Além do seu caráter transindividual e de titularidade coletiva, é justamente como
projeção desses aspectos que surge outra característica do bem ambiental: um direito difuso.
Nas palavras de Leme Machado (2010, p. 129): "o direito ao meio ambiente entra na categoria
de interesse difuso, não se esgotando numa só pessoa, mas se espraiando por uma coletividade
indeterminada". Para Rui Carvalho Piva (2010, p. 114), o bem ambiental é "um valor difuso,
imaterial ou material, que serve de objeto mediato a relações jurídicas de natureza ambiental".
O meio ambiente é considerado um bem difuso porque, além de ser indivisível, atinge
a um número indeterminado de pessoas. A afetação ao meio ambiente interfere
significativamente

numa

pluralidade

de

pessoas,

sendo

impossível

de

mensurar

quantitativamente. Disso decorre o aspecto difuso de sua tutela.

19

“[D]ominio público es un conjunto de bienes que, de acuerdo al ordenamiento jurídico, pertencen a la
comunidad política pueblo, hallándose destinados al uso público - directo o indirecto - de los habitantes"
(tradução nossa).
20
“Desde esta perspectiva, decir que el medio ambiente es un bien jurídico constitucionalizado es afirmar la
congración al más alto rango de un valor que nuestra sociedad considera digno de protección y promoción.
Desde un punto de vista práctico, el reconocimiento del bien jurídico significa la existencia de un grupo
normativo destinado a garantizar su protección, pero también el carácter de principio informador respecto al
resto del ordenamiento jurídico” (tradução nossa).
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A esse respeito Milaré sintetiza:

Os interesses difusos que expressivamente se revelam no tema meio ambiente,
porque a proteção deste não cabe a um titular exclusivo ou individuado, mas se
espraia difusamente sobre toda a coletividade e cada um de seus membros. A partir
da tomada de consciência sobre esse fenômeno, passou-se a vislumbrar, em
relevantes ângulos da vida moderna, um interesse geral, coletivo, nãoindividualizado, de tutela de bens e valores, consagração, por certo, daquela terceira
geração de direitos apregoados por Noberto Bobbio, em sequência aos direitos
individuais da Revolução Francesa e aos direitos emergentes da questão social.
(MILARÉ, 2009, p. 315).

Nesse sentido, foi possível traçar e delimitar as seguintes características do bem
jurídico ambiental: 1) direito subjetivo; 2) transindividual; 3) difuso; 4) de titularidade
coletiva.
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2.5.2 A consolidação de novos direitos do homem: o meio ambiente como direito
fundamental de terceira geração

Como produto das características anteriormente abordadas, tem-se o meio ambiente
como um direito de terceira geração.
Os direitos de primeira geração são representados principalmente pelas garantias civis
e políticas. Perez Luño (1991, p. 205) assevera em sua obra que se trata das garantias
individuais do ser humano em face das arbitrariedades do Estado, para que esse não interfira
em sua esfera privada. Trata-se de um período em que os alicerces dos direitos individuais
foram reforçados.
Acerca dos direitos de primeira geração Ingo Wolfgang Sarlet apresenta importante
lição:
Apresentados como direitos de cunho “negativo”, uma vez que dirigidos a uma
abstenção, e não a uma conduta positiva por parte dos poderes públicos, sendo,
nesse sentido, “direitos de resistência ou de oposição perante o Estado”. Assumem
particular relevo no rol desses direitos, especialmente pela sua notória inspiração
jusnaturalista, os direitos à vida, à liberdade, à propriedade e à igualdade perante a
lei. São, posteriormente, complementados por um leque de liberdades incluindo as
assim denominadas liberdades de expressão coletiva (liberdades de expressão,
imprensa, manifestação, reunião, associação, etc.) e pelos direitos de participação
política, tais como o direito de voto e a capacidade eleitoral passiva, revelando, de
tal sorte, a íntima correlação entre os direitos fundamentais e a democracia. Também
o direito à igualdade, entendido como igualdade formal (perante a lei) e algumas
garantias processuais (devido processo legal, habeas corpus, direito de petição) se
enquadram nesta categoria. (SARLERT, 2007, p. 56).

Entretanto, conforme Perez Luño (1991, p. 205) contextualiza em sua obra, os
movimentos reivindicatórios apresentam anseios que visam completar os direitos e as
liberdades de primeira geração com uma segunda geração de direitos, quais sejam: direitos
econômicos, sociais e culturais. Estes direitos alcançam sua consagração na superação do
Estado liberal de Direito pelo Estado social de Direito.
Celso Lafer apresenta as seguintes características da segunda geração:

[...] podem ser encarados como direitos que tornam reais direitos formais: procuram
garantir a todos o acesso aos meios de vida e de trabalho num sentido amplo,
impedindo, desta maneira, a invasão do todo em relação ao indivíduo, que também
resulta da escassez dos meios de vida e de trabalho. (LAFER, 1998, p. 127-128).
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Evidencia-se que os direitos de segunda geração trazem uma exigência de que não
basta ao Poder Público apenas assegurar as garantias individuais, mas deve atuar em favor do
homem de modo a garantir suas necessidades principais: saúde, educação, saneamento básico,
etc.
Explicitadas as duas primeiras gerações, passa-se à análise do efetivo interesse para o
enquadramento do meio ambiente como bem jurídico: a terceira geração. Norberto Bobbio
(1992, p. 6) apresenta o surgimento desta geração a partir do século XX, e trabalha
especialmente com a preservação do meio ambiente, assim como a proteção do consumidor,
com enfoque principal para a sobrevivência de vida na Terra.
Noberto Bobbio aponta que:

A terceira geração dos direitos propugna um novo enfoque com base em estratégias
de prevenção, adaptação e cooperação internacional entre as nações, cabendo à
inteligência humana conduzir o processo histórico em benefício de todos. Afinal, os
grandes problemas ambientais do mundo atual são globais e como tais exigem
soluções universais, marcadas não só pela solidariedade dos ricos para com os
pobres do sistema mundial, como pela solidariedade das gerações presentes para
com as futuras. (BOBBIO, 1992, p. 6).

Segundo Perez Luño (1991, p. 203-206), os direitos de terceira geração tendem a
polarizarem-se em torno de temas como o direito à paz, o direito dos consumidores, o direito
à qualidade de vida ou à liberdade de informática. Consolida-se a convicção de que se trata de
uma geração de direitos complementar às fases anteriores, que se apresenta como resposta à
chamada “poluição das liberdades”, que significa, no entender de alguns setores da teoria
social anglo-saxã, como uma erosão e degradação dos direitos fundamentais ante
determinados usos das novas tecnologias. Isso porque a revolução tecnológica tem
redimensionado as relações tanto do homem com o semelhante, quanto com a natureza
alterando as relações com seu próprio contexto, onde certamente estas mutações não têm
deixado de influir na esfera dos direitos humanos.
Ingo Wolfgang Sarlet apresenta as novas características que constituem a terceira
geração:

[...] trazem como nota distintiva o fato de se desprenderem, em princípio, da figura
do homem-indivíduo como seu titular, destinando-se à proteção de grupos humanos
(família, povo, nação), e caracterizando-se, consequentemente, como direitos de
titularidade coletiva ou difusa. [...] reside basicamente na sua titularidade coletiva,
muitas vezes indefinida e indeterminável, o que se revela, a título de exemplo,
especialmente no direito ao meio ambiente e qualidade de vida, o qual, em que pese
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ficar preservada sua dimensão individual, reclamam novas técnicas de garantia e
proteção. (SARLET, 2007, p. 58).

Cabe, pois, inferir que, diante dessas considerações, se pode inserir o bem ambiental
no rol dos direitos de terceira geração, também conhecido como direito da solidariedade.
Qualificar o meio ambiente como direito de terceira geração, ou direito da solidariedade nada
mais é que projetar os novos direitos sociais, que buscam preservar a dignidade da pessoa
humana e reservam a ela a possibilidade de viver em condições saudáveis, livre dos ambientes
poluídos e potencialmente prejudiciais à saúde humana.
Nas palavras de Luis Carlos Silva de Moraes (2006, p. 16): "o meio ambiente é um
direito de terceira geração, estando suas regras vinculadas à proteção do coletivo
desprotegido, do elemento geral sem posse".

55

3 O DIREITO PENAL TRADICIONAL E SUAS CARACTERÍSTICAS

O presente capítulo irá abordar as principais características do Direito Penal
tradicional, com o objetivo de conhecer os institutos que formam a dormática penal clássica e
os seus fundamentos historicamente considerados.

3.1 O Direito Penal como um sistema fechado: a incidência do princípio da taxatividade

Conforme destaca Claudio do Prado Amaral (2007, p. 38), no período clássico do
Direito Penal, assim designado aquele que compreende o positivismo jusnaturalista até o fim
do neokantismo, este era concebido como um sistema fechado, por ser fundado em axiomas e,
por isso, expressava-se como um sistema axiomático, no qual todo o conhecimento se
manifestava por um número reduzido de fórmulas fundamentais, das quais seriam possíveis
extrair todos os demais enunciados penais, por intermédio da lógica-dedutiva.
Percebe-se uma "axiomatização" do sistema de controle do direito. Baseia-se na lógica
formal assentada em fórmulas fundamentais, em que os mesmos são suficientes em oferecer
as respostas necessárias para toda e qualquer problemática que eventualmente surja. O Direito
Penal apresenta caráter eminentemente operativo a partir dos desideratos constantes do
conteúdo destas fórmulas.
Nesse sentido Hans Welzel apresenta importante lição:

O ordenamento jurídico determina por si mesmo quais elementos ontológicos quer
valorar e lhes vincular consequências jurídicas. Mas não pode modificá-los (os
elementos em si) se os configura nos tipos. Pode designá-los por intermédio de
palavras, assinalar seus caracteres, mas eles próprios constituem o elemento
individual, material, que é a base de toda valoração jurídica possível. (WELZEL,
2011, p. 13).

É sob essa assertiva que residem os aspectos delimitadores do tipo penal. A construção
do tipo representa importante norte para compreender a concepção do Direito Penal como um
sistema fechado.
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Muñoz Conde (1998, p. 42) define o tipo penal como: “a descrição da conduta
proibida que o legislador leva a cabo na hipótese de fato de uma norma penal. Tipicidade é a
qualidade que se atribui a um comportamento, quando é subsumível à hipótese de fato da
norma penal”. Dessa forma, o tipo nada mais é que a descrição hipotética daquela conduta que
o legislador considera interessante torna-la criminosa.
Conde (1998, p. 42) estabelece, ainda, quais seriam as 3 três funções do tipo penal: 1)
função selecionadora dos comportamentos humanos penalmente relevantes; 2) função de
garantia, pois somente os comportamentos a ele subsumíveis podem ser penalmente
sancionados; 3) função motivadora geral, visto que, com a descrição dos comportamentos no
tipo penal, o legislador indica aos cidadãos quais os comportamentos proibidos e espera que,
com a cominação penal contida nos tipos, os cidadãos se abstenham de realizar a conduta
proibida.
Nesse sentido, a concepção clássica impõe a construção de tipos penais claros,
precisos, determinando objetivamente o que se pretende proibir. O Direito Penal como
sistema fechado pretende encontrar no tipo penal a resposta precisa para as situações
concretas fáticas, evitando, assim, recorrer analogicamente a outros dispositivos legais.
Welzel (2011) dispõe a esse respeito:
O princípio constitucional de que a punibilidade de um fato dever estar "determinada
pela lei" antes de sua comissão baseia-se na ideia de que a própria lei deve descrever
de modo exaustivo a matéria de proibição (o tipo), mediante a indicação dos
diversos caracteres da conduta delitiva. (WELZEL, 2011, p. 60-61).

Ademais, pretende-se reduzir a margem de discricionariedade do julgador em face do
caso concreto, limitando, assim, a ocorrência de arbitrariedades por parte do Estado-Juiz.
Trata-se de uma orientação ao legislador para que, ao elaborar a norma jurídica penal, esta
seja satisfatória na previsão de condutas típicas claras e bem formuladas. Os tipos penais não
podem ser dúbios e repletos de termos valorativos, pois isto poderia dar ensejo ao abuso do
Estado.
A esse respeito, Conde (1998, p. 46-47) ensina que "em todo caso, devem ser evitados
os conceitos indeterminados ("moral", "bons costumes"), pelo perigo que representam para a
segurança jurídica dos cidadãos, ao deixar sem precisar claramente a conduta proibida". Na
mesma esteira, Welzel (2011, p. 58) assevera que “por isso o Direito Penal deve se preocupar,
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mais que os restantes setores do ordenamento jurídico, em obter uma descrição objetiva, a
mais exata possível, de sua matéria de proibição: deve ser um Direito Penal substancial”.
Para que a lei penal possa desempenhar uma função preventiva, deve ser facilmente
acessível. Exige-se, portanto, que uma determinada lei seja clara em relação aos tipos
incriminadores e que se evite a elaboração de tipos penais abertos que possam acarretar
insegurança jurídica.
A doutrina esclarece que, enquanto o princípio da anterioridade da lei penal se vincula
às fontes do Direito Penal, o princípio da taxatividade preside a formulação técnica da lei
penal e indica o dever imposto ao legislador de proceder, quando redige a norma, de maneira
precisa na determinação dos tipos legais, para que se possa saber, taxativamente, o que é
penalmente ilegal e o que é penalmente legal. Tal exigência, como é curial, implica em outra
exigência: a da expressa previsão legal.

3.2 O princípio da legalidade como instrumento de segurança jurídica

O princípio da legalidade é uma das principais projeções do Estado Democrático de
Direito e é responsável pela consolidação da segurança jurídica nas relações sociais. Sob esse
prisma, a coletividade pode exercer a sua esfera individual de liberdade com a segurança de
que somente aquelas condutas expressamente vedadas pelo ordenamento jurídico são
passíveis da repressão por parte do poder estatal.
Winfried Hassemer apresenta os elementos introdutórios do princípio:

O princípio da legalidade remonta aos seus fundamentos, e pela observação das suas
fontes pode-se compreender que deve ter um significado muito especial para o
âmbito do Direito Penal. Ele é expressão da autoconsciência burguesa, que surgiu
com o iluminismo, face ao domínio estatal, em sua luz aparece a lei penal não só
como uma Magna Charta Liberatum do delinquente, como compreende a época
mais recente, mas em primeiro lugar como Magna Charta Libertatum do cidadão.
(HASSEMER, 2005, p. 332).

A consolidação do princípio da reserva legal é uma conquista social, tendo em vista
que se constitui como um freio às eventuais arbitrariedades do Estado, que encontra a
legitimidade das suas sanções por intermédio de expressa previsão legal autorizativa.

58

O formulado "nullum crime e nulla poena, sine previa lege", isso é, não há pena sem
que haja expressa previsão legal anterior, é o sustentáculo fundamental de toda a dogmática
penal. É uma garantia aos direitos fundamentais que impede que o ilícito penal seja
estabelecido sem definição prévia da conduta vedada e a sanção penal correspondente.
Nesse sentido, Luis Luisi (2003, p.21) afirma que "o postulado da reserva legal é um
patrimônio comum da legislação penal dos povos civilizados, estando, inclusive, presente nos
textos legais internacionais mais importantes do nosso tempo".
A doutrina sustenta o princípio da legalidade como um produto da teoria do contrato
social instituída por Rousseau, em que os indivíduos voluntariamente renunciam às suas
esferas de liberdade individuais em prol do bem estar comum.
A esse respeito leciona Santiago Mir Puig:
Em seu sentido atual, o princípio da legalidade derivou-se da “teoria ilustrada do
contrato social” e pressupunha uma organização política baseada na divisão de
poderes, na qual a lei fosse da competência exclusiva dos representantes do povo. O
cidadão só admite a passagem do estado de natureza ao estado cível em virtude de
um pacto – contrato social – no qual assegura sua participação e controle na vida
política da comunidade. Tal participação se dá por meio do Poder Legislativo, que
representa o povo. Somente dele pode emanar a lei, que constitui, pois, a expressão
da vontade popular. (PUIG, 2007, p. 88).

Nesse contexto, cabe, portanto, inferir que o princípio da legalidade serve tanto para
resguardar os direitos individuais, como ao mesmo tempo, legitimar a atuação do Estado no
sentido de restringir as garantias fundamentais quando necessário. Enrique Bacigalupo (1999,
p. 44) afirma que o “princípio da legalidade tem suas raízes no princípio democrático e na
divisão de poderes, tendo em vista que somente o parlamento está autorizado a introduzir uma
limitação aos direitos fundamentais”.21
Bacigalupo (1999, p. 44) disserta, ainda, sobre quatro consequências que derivam do
princípio da legalidade:

Na teoria e na prática existe um difundido consenso a respeito das consequências
que derivam do princípio da legalidade. Em particular, se reconhecem quatro
proibições como consequência do princípio: de aplicação retroativa da lei (lex
praevia); da aplicação de outro direito que não seja o escrito (lex scripta); da

21

“[E]l principio de legalidade tiene sus raíces en el principio democrático y en la divisón de poderes, dado que
sólo el parlamento está autorizado para introducir una limitación de los derechos fundamentales.” (tradução
nossa).
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extensão do direito escrito a situações análogas (lex escrita); e de cláusulas penais
indeterminadas (lex certa). (BACIGALUPO, 1.999, p. 44).22

A irretroatividade da lei penal diz respeito à impossibilidade da mesma retroagir para
punir novos delitos ou agravar suas penas. É substrato da segurança jurídica que o indivíduo
não seja punido por conduta anterior que venha a se constituir crime. O agente somente pode
ser punido por aquela conduta tida como ilícito penal ao tempo da sua ocorrência.
À respeito, leciona Puig:
Com a exigência de uma lex praevia se expressa a “proibição de retroatividade das
leis que punem novos delitos ou agravam suas penas: é preciso que o sujeito possa
saber, no momento em que atua, se vai incorrer em algum delito ou em alguma nova
pena. Este aspecto do princípio da legalidade está relacionado com o seu sentido de
proteção da segurança jurídica. Não está proibida, entretanto, a retroatividade da lei
penal mais favorável que venha a suprimir algum delito ou atenuar a pena. (PUIG,
2007, p. 89).

A determinação da existência da lei escrita tem como objetivo impedir que o julgador
recorra a outras fontes, como, por exemplo, o costume e os usos, uma vez que a sua utilização
amplia a sua margem de discricionariedade. Com o mesmo propósito, tem-se a
obrigatoriedade da lei certa, a existência de normas penais indeterminadas promove a
insegurança quanto à sua concreta aplicação, variável conforme o entendimento de cada
julgador.
Dessa forma, é possível concluir que o princípio da legalidade se projeta como um
instrumento de garantia dos indivíduos, de consolidação efetiva da segurança jurídica nas
relações sociais e de norte para o comportamento humano.

22

“En la teoría y en la práctica existe un difundido consenso respecto de las consecuencias que se derivan del
principio de legalidad. En particular se reconocen cuatro prohibiciones como consecuencia de ello: de
aplicación retroactiva de la ley (lex praevia); de aplicación de outro derecho que no sea el escrito (lex scripta);
de extensión del derecho escrito a situaciones análogas (lex escrita); de cláusulas legales indeterminadas (lex
certa).” (tradução nossa).
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3.3 Princípio da fragmentariedade e subsidiariedade do Direito Penal: a intervenção
mínima como fundamento do papel de ultima ratio do Direito Penal

A intervenção mínima do Direito Penal tem como escopo evitar uma política estatal
intervencionista. Na prática, o Direito Penal possui a legitimidade de atuação apenas nas
hipóteses em que os outros ramos do Direito se mostram insuficientes na proteção dos bens
jurídicos que se pretende resguardar.
A esse respeito, leciona Luisi:

A Constituição vigente no Brasil diz serem invioláveis os direitos à liberdade, à
vida, à segurança e a propriedade (artigo 5º, caput), e põe como fundamento do
nosso Estado democrático de direito, no artigo 1º do inciso III, a dignidade da
pessoa humana. Decorrem, sem dúvida, desses princípios constitucionais, como
enfatizado pela doutrina italiana e alemã, que a restrição ou privação desses direitos
invioláveis somente se legitima se estritamente necessária a sanção penal para a
tutela de bens fundamentais do homem, e mesmo de bens instrumentais
indispensáveis a sua realização social. Destarte, embora não explícito no texto
constitucional, o princípio da intervenção mínima se deduz de normas expressas da
nossa Grundnorm, tratando-se de um postulado nela inequivocamente implícito.
(LUISI, 2003, p. 40).

Baseado na intervenção mínima, os limites da intervenção estatal podem ser traçados
sob o paradigma de que a criminalização somente se legitima caso seja constituída como um
meio necessário para a proteção de determinado bem jurídico. O Direito Penal representa a
ultima ratio legis, somente justificando sua intervenção quando as outras formas de controle
social não se mostram suficientemente hábeis para resguardar o bem jurídico tutelado.
Mir Puig assevera acerca do papel de ultima ratio do Direito Penal:

Para proteger os interesses sociais, deve o estado esgotar outros meios lesivos antes
de recorrer ao Direito Penal, que nesse sentido deve constituir uma arma subsidiária,
uma ultima ratio. Tendo em vista uma adequada política social, deve-se preferir,
antes de tudo, a utilização de meios desprovidos de caráter sancionador. Assim, as
sanções não penais: civis e administrativas. Somente quando nenhum dos meios
anteriores for suficiente, estará legitimado o recurso à pena ou à medida de
segurança. (PUIG, 2007, p. 94).

José Cirilo Vargas (2008, p. 3) sustenta que a intervenção penal é violenta por
natureza. Diante disso, essa intervenção somente deve ser utilizada em último caso. A própria
gravidade da ação penal impede a sua aplicação sistemática. Assim, o processo criminal
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somente se justifica diante da violação de bens considerados relevantes, caso contrário o
Estado se converte numa entidade policialesca.
A partir desse princípio se extrai o caráter fragmentário do Direito Penal e a sua
natureza subsidiária. Nesse sentido, cabe ao Direito Penal exercer o papel de ratio extrema,
um remédio último, cuja presença somente se legitima quando os demais ramos do direito se
revelam incapazes e insuficientes de dar a devida tutela a bens de relevância para a própria
existência do homem e da sociedade. O Direito Penal, pois, teria uma fisionomia subsidiária,
e sua intervenção somente se justificaria diante do fracasso por parte dos demais ramos
jurídicos em tutelar e resguardar os bens jurídicos relevantes. (LUISI, 2003, p. 40).
Fragmento é o que resta, é o resquício, é o que sobra. Os bens jurídicos cuja
especialidade e importância valorativa merecem uma proteção mais efetiva devem receber a
tutela penal pelo rigor característico de suas sanções, visando justamente proteger na
integralidade estes bens.
Conforme leciona Günther Jakobs:

[o] princípio da subsidiariedade é a variante penal do princípio constitucional da
proporcionalidade, segundo o qual uma intervenção penal não está autorizada se o
efeito puder ser alcançado da mesma forma por meio de uma medida menos
incisiva. (JAKOBS, 2009, p. 82)

Nesse contexto, é que o princípio da fragmentariedade se projeta, tendo como
pressuposto a ideia de que a tutela penal deve ser exercida sobre bens jurídicos altamente
relevantes, cuja preservação se mostra do interesse de toda a coletividade. A inaptidão de
outros meios jurídicos menos gravosos para resguardá-los traz, como ultima ratio legis, a
necessária a interferência do Direito Penal.

3.4 Princípio da lesividade: a necessidade de relevante ofensa ao bem jurídico tutelado
como pressuposto de punibilidade

O princípio da lesividade pressupõe a potencial ofensividade ao bem jurídico tutelado
como fundamento da pena. Fundado no brocardo latino "nulla necessitas sine injuria", ou
seja, não há pena sem necessidade, este princípio prevê que a conduta engendrada pelo agente
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tem que ser suficiente para ofender ou colocar em perigo de lesão determinado bem jurídico
penalmente relevante.
Francesco C. Palazzo traça as seguintes características acerca desse princípio:

O princípio da lesividade do delito, pelo qual o fato não pode constituir ilícito se não
for ofensivo (lesivo ou simplesmente perigoso) do bem jurídico tutelado, responde a
uma clara exigência de delimitação do Direito Penal. E isso a dois níveis. A nível
legislativo, o princípio da lesividade (ou ofensividade), enquanto dotado de natureza
constitucional, deve impedir o legislador de configurar tipos penais que já hajam
sido construídos, in abstracto, como fatos indiferentes e preexistentes à norma. Do
ponto de vista, pois, do valor e dos interesses sociais, já foram consagrados como
inofensivos. A nível jurisdicional-aplicativo, a integral atuação do princípio da
lesividade deve comportar, para o juiz, o dever de excluir a subsistência do crime
quanto o fato, no mais, em tudo se apresenta na conformidade do tipo, mas, ainda
assim, concretamente é inofensivo ao bem jurídico específico. (PALAZZO, 1989, p.
80).

O tipo penal passa a contar com um novo requisito: a ofensividade ao bem jurídico.
Não basta o enquadramento da conduta na moldura abstrata prevista no tipo penal, é
imprescindível que exista ofensa concreta relevante ao bem jurídico tutelado. Rompe-se com
o formalismo para constituir o "fato ofensivo típico" como limite da intervenção estatal.
Estabelece-se, portanto, a exigência do conteúdo ofensivo do delito como instrumento
legitimador da intervenção penal.
Luiz Flávio Gomes (2002, p. 18) estabelece a concepção do delito como um "fato
ofensivo típico" sob uma dupla imputação, qual seja: a) técnico-legislativa, porque o
legislador estaria obrigado não somente a eleger sempre com claridade o bem jurídico, como
também a construir os tipos penais respeitando a exigência de necessária ofensividade ao bem
jurídico protegido; b) substancial, no sentido de que o bem jurídico e sua correlativa ofensa
não constituem dados externos à norma penal, mas requisitos internos do delito, ao lado dos
demais dados estruturais do tipo penal.
Cabe, portanto, inferir que é necessária uma ofensa real, e não apenas formal a um
bem jurídico. É indispensável que a ofensa seja significativa e que produza efeitos na órbita
dos demais membros da coletividade.
Nesse sentido, leciona Zaffaroni:

O injusto concebido como lesão a um dever é uma concepção positivista extremada;
é a consagração irracional de dever pelo dever mesmo. Não há dúvida que sempre
existe no injusto uma lesão ao dever [uma violação a norma imperativa], porém o
correto é afirmar que só existe violação quando se afeta o bem jurídico tutelado. Não
se pode interromper arbitrariamente a análise do fato punível e se a ação não
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prejudica terceiros, deve ficar impune, por expressa disposição constitucional.
(ZAFFARONI, 1973, p. 226).

Com o mesmo entendimento julgou, no STJ, o relator Min. Luiz Vicente Cernicchiaro,
no Recurso Especial nº 34.322-0:

"A infração penal não é só conduta. É também resultado no sentido jurídico
normativo, ou seja, lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico. A doutrina renega os
delitos de perigo de lesão ao bem jurídico. Com efeito, não tem sentido punir a
simples conduta se ela não conta, ao menos, com probabilidade de risco ao bem
jurídico. O ilícito penal não resulta do simples conduzir sem o correspondente
documento. Isso é ilícito administrativo. A relevância penal nasce quando a conduta
põe em perigo o bem jurídico”.

É necessário reconhecer o Direito Penal como um adequado instrumento de tutela dos
bens jurídicos de maior relevância para a pessoa e, por outra parte, entender que sua
intervenção somente se justifica quando esse mesmo bem jurídico se converte em objeto de
uma ofensa intolerável. Isso implica, sem dúvida, em repudiar os sistemas penais autoritários
ou totalitários, do tipo opressivo ou policialesco, fundados em apriorismos ideológicos ou
políticos radicais. (GOMES, 2002, p. 15).
É nesse contexto que o princípio da lesividade se contrapõe aos crimes de perigo
abstrato ou de mera desobediência, conforme afirma a crítica de Gomes:

Cabe sublinhar, de outro lado, que com a lógica do Direito Penal da ofensividade
entra em contradição ou conflito frontal a concepção do delito como violação de um
dever ou infração de mera desobediência, bem como algumas formas (ilegítimas) de
antecipação da tutela penal (punição de determinados atos preparatórios, o perigo
abstrato, etc). (GOMES, 2002, p. 13).

Nesta mesma esteira, o doutrinador Paulo de Souza Queiroz apresenta importante
lição:

De tudo isso também resulta, por outro lado, que a intervenção penal não deve ter
lugar senão em face de dano ou perigo de dano ocorridos, ou seja, dano ou perigos
concretos, pois, do contrário, não se protegerá bem jurídico algum, mas, antes, se
penalizará a só desobediência a norma penal. É preciso que se trate, portanto, de
dano ou perigo verificável ou avaliável empiricamente, partindo das características
de cada comportamento concreto proibido, repudiando, assim, os chamados delitos
de perigo abstrato. (QUEIROZ, 2002, p. 88).
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O princípio da lesividade objetiva, portanto, impedir que se puna o simples
descumprimento da norma penal quando não verificada a lesão, ou efetiva ameaça de lesão,
ao bem jurídico tutelado, como ocorre nas hipóteses de crimes de perigo.

3.5 Princípio da insignificância

O princípio da insignificância insere-se, no contexto do Direito Penal, em delitos
excepcionais, onde a afronta ao bem jurídico se mostra ínfima, de consequências tão
reduzidas que não justifica a persecução penal.
Cezar Roberto Bitencourt assim o conceitua:

A tipicidade penal exige uma ofensa de alguma gravidade aos bens jurídicos
protegidos, pois nem sempre qualquer ofensa a esses bens é suficiente para
configurar o injusto típico. Segundo esse princípio que, Klaus Tiedmann chamou de
princípio de bagatela, é imperativa uma efetiva proporcionalidade entre a gravidade
da conduta que se pretende punir e a drasticidade da intervenção estatal. Amiúde,
condutas que se amoldam a determinado tipo penal, sob o ponto de vista formal, não
apresentam nenhuma relevância material. Nessas circunstâncias, pode-se afastar
liminarmente a tipicidade penal porque em verdade o bem jurídico não chegou a ser
lesado. (BITENCOURT, 2012, p. 58).

Este princípio assemelha-se ao princípio da fragmentariedade, conforme é ressaltado
por Francisco de Assis Toledo (2007, p. 133) ao dispor que "segundo o princípio da
insignificância, que se revela por inteiro pela sua própria denominação, o Direito Penal, por
sua natureza fragmentária, só vai aonde seja necessário para a proteção do bem jurídico. Não
deve ocupar-se de bagatelas".
O princípio da insignificância se enquadra nas hipóteses em que a atitude isolada se
encerra em si mesma, não produzindo maiores consequências. É o que se dá na hipótese de
um indivíduo que furta alguns centavos de seu patrão para arcar com o complemento de sua
passagem de ônibus. Em tese, a conduta engendrada se enquadra na moldura abstrata prevista
para o crime de furto, todavia, levando em consideração a inofensividade da lesão e o prejuízo
irrisório, atrai a incidência do princípio insignificância.
De acordo com o ensinamento de Zaffaroni:
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Há relativamente pouco tempo, observou-se que as afetações de bens jurídicos
exigidas pela tipicidade penal requeriam sempre alguma entidade, isto é, alguma
gravidade, posto que nem toda afetação mínima do bem jurídico era capaz de
configurar a afetação requerida pela tipicidade penal. Assim, a conduta de quem
estaciona seu veículo tão próximo a nosso automóvel, a ponto de nos impedir a
saída, não configura uma privação de liberdade; nem os presentes de uso, como as
propinas aos servidores públicos por ocasião do Natal, configuram uma lesão à
imagem pública da administração, configuradora da tipicidade do art. 317 do CP;
nem arrancar um fio de cabelo, por mais que possa ser considerado uma ofensa à
integridade corporal (art. 129, caput, CP), resulta numa afetação do bem jurídico
típico de lesões; nem a subtração de um palito de fósforo da caixa que encontramos
no escritório vizinho configura um furto, ainda que se trate de uma coisa móvel
totalmente alheia. (ZAFFARONI, 2002, p. 484).

Na prática, a instituição do princípio tem como objetivo impedir a aplicação de sanção
jurídica desproporcional à ofensa jurídica produzida ao bem tutelado.

3.6 Princípio da culpabilidade como instrumento de defesa das garantias individuais

O princípio da culpabilidade parte do postulado conhecido como nulla poena sine
culpa, e de que a pena não deve ultrapassar a medida da culpabilidade. Trata-se de
instrumento que assegura as garantias individuais no Estado Democrático de Direito e limita a
interferência estatal.
Palazzo expõe da seguinte forma os elementos desse princípio:
Esquematicamente, pode-se dizer que a “virtude” constitucional do princípio da
culpabilidade é dúplice, inscrevendo-se ora como fundamento da pena e do próprio
jus puniendi (g.a), ora como limite da intervenção punitiva do estado. Admitir o
princípio de culpabilidade como fundamento da pena significa emprestar a este
caracteres retributivos, compensadores do mal produzido pelo autor, na medida em
que esse mal reflete a cattiva volantá (g.a) do réu. A culpabilidade, como
fundamento da pena, projeta o sistema penal numa perspectiva eticizante, no centro
da qual está o Homem, como sujeito de responsabilidade moral, entendido, pois, em
sua característica capacidade de auto-determinação, para o “mal” e para o “bem”.
Em tal acepção, o princípio de culpabilidade faz penetrar suas raízes constitucionais
no super-ordenado princípio da intangibilidade da dignidade humana: o seu
fundamento constitucional pode dizer-se, então, substancial-personalístico.
(PALAZZO, 1989, 52/53).
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O princípio da culpabilidade constitui um importante instrumento inserido nas
Constituições modernas, inclusive na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988,
e funda-se na responsabilidade subjetiva do agente.
Nos primórdios das civilizações, a responsabilidade pela ocorrência do evento danoso
era de caráter objetivo, ou seja, basta a conduta do agente, o evento danoso e o nexo causal
entre a conduta e o resultado, independente de aferição de culpa.
O Direito Germânico somente começou a admitir a importância da vontade do agente
para a aferição de responsabilidade penal no final da Idade Média. Embora alguns autores
tenham sustentado que se poderia encontrar anteriormente alguns resquícios da
responsabilidade subjetiva nos tempos da monarquia franca no século VII, esta somente veio
a se configurar nas Ordenações Branbihensis, e na Carolina, nos primeiros decênios do século
XVI. (LUISI, 2003, p.32).
Na Grécia, em seus estudos mais antigos, seus principais filósofos consideravam a
vontade como instrumento de gradação das sanções penais. Em Roma, a chamada “Lex
Numa”, no século IX, previa o homicídio fundado na culpa: "se alguém matou um homem
com prava intenção parricida é punido com a morte". (GIORDANI, 1997, p. 24).
No nosso ordenamento jurídico, o artigo 5º, LVII, da Constituição da República
(1988) estabelece que "ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da
sentença penal condenatória", isso é, pressupõe de forma explícita a "culpa" como
fundamento indissociável da própria decisão penal.
A culpabilidade projeta-se como o limite da pena, efetivando o princípio da dignidade
humana. Com a adoção do princípio da culpabilidade, a culpa e o dolo passam a integrar o
tipo penal e são pressupostos para a sanção penal.
Nesse sentido, Bacigalupo afirma:

Em termos gerais pode-se dizer, então, que de acordo com o princípio da
culpabilidade se requer que a aplicação da pena esteja condicionada pela existência
de dolo ou culpa, de consciência da antijuricidade ou da punibilidade, da capacidade
de se comportar de acordo com as exigências do direito (imputabilidade), de uma
situação normal para a motivação do autor (exigibilidade). Assim mesmo, no
momento de individualização da pena, o princípio da culpabilidade exige que a
sanção seja proporcional ao fato cometido. (BACIGALUPO, 1999, p. 144).23

23

“En términos generales puede decirse, entonces, que de acuerdo con el principio de culpabilidade se requiere
que la aplicación de una pena este condicionada por la existencia de dolo o culpa, de conciencia de la
antijuricidad o de la punibilidad, de capacidad de comportarse de acuerdo con las exigencias del derecho
(imputabilidad), de una situación normal para la motivación del autor (exigibilidad). Asimismo, en el momento
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A ação ou omissão somente podem ser responsabilizadas penalmente quando presente
o elemento da culpa ou do dolo. É a chamada responsabilidade penal subjetiva ou da
imputação subjetiva como pressuposto da pena.
Dessa forma, Winfried Hassemer apresenta a seguinte lição:

O dolo e a culpa são dois elementos de uma conduta humana, dos quais resulta
positivamente a possibilidade de imputação subjetiva. Eles expressam que aquele
que age objetivamente e causa um resultado (ou insucesso) objetivo deve ter
participado também internamente nesta sua conduta, quando então a conduta lhe
deve ser imputada subjetivamente: que ele sabia e também queria o que fazia, ou
que, se não queria e não previa os resultados causados por ele, pelo menos podia têlos previsto e evitado (culpa). (HASSEMER, 2005, p. 288-289).

Os artigos 18 e 19 do Código Penal estabelecem que não há delito sem dolo ou culpa.
Com isso, refuta-se a responsabilidade penal objetiva, em que o agente responde apenas pelo
resultado do ilícito produzido, dispensando, assim, o liame psíquico na aferição da
culpabilidade. Nesta modalidade de responsabilidade é suficiente apenas a ocorrência do dano
para a aplicação da pena.
Acerca da responsabilidade penal objetiva, Luiz Regis Prado leciona:

Está ela ligada em sua origem ao princípio canônico medieval: quem pratica um ato
ilícito responde por todas as suas consequências, independentemente de serem
queridas, previstas ou fortuitas. Atribui-se responsabilidade dolosa, quando sequer
há culpa. (PRADO, 2010, p. 146).

Nesse sentido, o princípio da culpabilidade visa coibir a responsabilidade objetiva,
sendo esta a atribuição de responsabilidade pelo fato em si e não pelo autor. Destarte, a pena
somente será imposta na mesma medida em que for verificada a culpabilidade na ocorrência
do fato.
Sobre essa perspectiva, Winfried Hassemer esclarece:

Quem atua pelo menos culposamente tem participado internamente em um resultado
objetivamente causado por ele de modo tão intenso que uma imputação subjetiva
deste resultado tem interesse para o Direito Penal. Se o delito cometido é punível
somente na forma dolosa então os pressupostos da imputação subjetiva são ainda

de la individualización de la pena, el principio de culpabilidad exige que la sanción sea proporcionada al hecho
cometido.” (tradução nossa).
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mais exigentes. Mais em ambos a imputação jurídico-penal é fundamentada no
plano da culpabilidade: subjetivamente (HASSEMER, 2005, p. 288-289).

Conforme assevera Conde (1988, p. 125), a culpabilidade é considerada o terceiro
substrato do delito. O crime é definido como fato típico, antijurídico e culpável. A prática de
um fato criminoso, no sentido de um fato típico e antijurídico, não acarreta automaticamente a
imposição de uma pena. Assim, existem casos em que o autor de um fato típico e antijurídico
fica isento de pena. Nesse contexto, junto à tipicidade e antijuridicidade, é necessário um
terceiro elemento para a imposição da pena: a culpabilidade. A função desta consiste,
precisamente, em acolher aqueles elementos, que, sem pertencer ao tipo de injusto,
determinam a imposição de uma pena.
Como pressuposto do delito, existem aspectos objetivos e subjetivos, sendo a
culpabilidade um destes aspectos subjetivos desse conceito. Sobre esse tema, Welzel assevera
que "culpabilidade é a reprovabilidade da resolução de vontade".
Nesse sentido, a culpabilidade reside na ideia de que o indivíduo voluntariamente opta
por agir contrariamente ao direito. É nesse desiderato que reside a reprovabilidade da conduta.
O agente tem potencial consciência da ilicitude do seu ato e, mesmo assim, o realiza.
A esse respeito, Welzel apresenta a seguinte lição:

A culpabilidade é o que reprova o autor que podia atuar conforme as normas ante a
comunidade jurídica por sua conduta contrária ao direito. A culpabilidade é um
conceito valorativo negativo e, portanto, um conceito gradual. A culpabilidade pode
ser maior ou menor, segundo a importância que tenha a exigência do direito e
segundo a facilidade ou dificuldade do autor em satisfazê-la. (WELZEL, 2011, p.
206).

Como projeção do princípio da culpabilidade, há a individualização da pena, que
expressa o sentido de adequação que a norma penal deve exercer diante das circunstâncias
concretas, possuindo, como dosagem, a relevância do bem jurídico tutelado (critério
qualitativo) e a dimensão da ofensa a ele dirigida.
Assim, Bacigalupo observa que:

Com relação a individualização da pena, o princípio da culpabilidade determina os
limites da legitimidade da pena aplicável ao autor no caso concreto. Se trata de uma
questão de proporcionalidade entre a gravidade da pena e a gravidade da censura.
Dentro do marco penal legalmente determinado os tribunais devem fixar a pena sob
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um prisma que resulta adequado à gravidade da culpabilidade, é dizer, da
reprovabilidade do autor. (BACIGALUPO, 1999, p. 159).24

A Constituição da República de 1988, em seu artigo 5º, inciso XLVI, estabelece que
"a lei regulará a individualização da pena". A esse respeito, Luisi ressalta :

Visto a luz de um perfil histórico pode-se afirmar estarem presente na
individualização da pena instâncias objetivas e subjetivas. De um lado, o
objetivismo da Escola Clássica que entendia dever ser a resposta penal adequada a
importância do bem jurídico ofendido e a intensidade dessa ofensa. Neste processo
individualizador objetivo se insere o princípio da proporcionalidade. A gradação da
sanção penal se faz tendo como parâmetro a relevância do bem jurídico tutelado e a
gravidade da ofensa contra ele dirigida e deve ser fixada, pois, tanto na espécie e no
quantitativo que lhe sejam proporcionais. (LUISI, 2003. p. 56)

Outro aspecto importante que se projeta a partir do princípio da culpabilidade, é o da
intranscendência da sanção penal. Isso é, a pena não pode extrapolar as esferas da pessoa do
condenado, em outras palavras, a pena não pode se estender a terceiros estranhos ao delito
cometido.
A Constituição da República de 1988 traz expressamente essa vedação em seu art. 5º,
inciso XLVI:

Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o
dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos
sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido.
(BRASIL, 1988).

Segundo Zaffaroni:

Nunca se pode interpretar uma lei penal no sentido de que a pena transcende da
pessoa que é a autora ou partícipe do delito. A pena é uma medida de caráter
estritamente pessoal em virtude de consistir uma ingerência ressocialiadora sobre o
apenado. Daí que se deva evitar toda consequência da pena que afete a terceiros.
Esse é um princípio que, no estado atual de nossa ciência, não requerer maiores
considerações, mas o mesmo não aconteceu em outros tempos, em que a infâmia do
réu passava a seus parentes, o que era comum nos delitos contra o soberano.
(ZAFFARONI, 2002, p. 156).

24

“[E]n el referente a la individualización de la pena, el principio de culpabilidad determina los límites de la
legitimidad de la pena aplicable al autor concreto. Se trata de la cuestión de la proporcionalidad entre
gravedad de la pena y la gravedad del reproche. Dentro del marco penal legalmente determinado los tribunales
deben fijar la pena em un punto que resulta adecuado a la gravedad de la culpabilidad, es decir de la
reprochabilidad del autor.” (tradução nossa).
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Diante dessas considerações, resta demonstrado que o princípio da culpabilidade está
intimamente ligado à idéia do individualismo, própria do período liberal, e tem como escopo
principal a vontade subjetiva do agente.

4 A TUTELA PENAL AMBIENTAL

O Direito Penal Ambiental surge como importante instrumento na defesa do meio
ambiente. Conforme delineado no primeiro capítulo, a temática da proteção ambiental adquire
significativa importância na sociedade contemporânea, razão pela qual se recorre ao império e
ao estigma da sanção penal a fim de se proteger eficazmente o meio ambiente.
A legitimidade da atuação do Direito Penal como instrumento de gestão de riscos na
tutela ambiental será abordada no presente estudo quando se tratar da sociedade de risco. Não
obstante, preliminarmente pode-se asseverar que a importância do bem jurídico ambiental é a
principal causa justificadora da intervenção penal.

4.1 Aspectos gerais

A proteção ao bem jurídico ambiental, conforme mostrado anteriormente, constitui
pressuposto de existência do bem maior de toda a coletividade: a vida. José Afonso da Silva
(2004. p. 28) afirma que a proteção jurídica ao meio ambiente diz respeito "não só do bemestar, mas a qualidade da vida humana, se não a própria sobrevivência do ser humano".
Nesse sentido, Prado (2009, p. 72) afirma que "não se pode falar em qualidade de vida
humana sem uma adequada conservação do meio ambiente. Ou seja: a própria existência da
espécie humana depende dessa proteção".
É fato que:

As conseqüências deletérias da degradação ambiental afetam não apenas o meio
ambiente humano, mas diretamente e seriamente a sua própria saúde. A OMS
revelou em um manifesto que três quartos do número total de mortes que ocorrem
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são devido a doenças relacionadas com o meio ambiente e o estilo de vida.
(BLANCO, 1997, p. 20).25

Cabe ao Direito Penal proteger os bens e valores considerados de maior relevância e
repremir as ofensas a eles dirigidas. Nesse sentido, tutelar o meio ambiente é tutelar a vida. O
Direito Penal ao impor suas sanções em face da tutela ambiental não está a proteger uma
fração da natureza específica e determinada, mas a vida em todas as suas vertentes.
A esse respeito, Anabela Miranda Rodrigues leciona:

O que justifica a intervenção penal é o facto de estar em causa a proteção de um bem
jurídico – o ambiente – digno de tal tutela, que, além do mais, deve ser necessária.
Dignidade penal e necessidade de tutela penal são categorias que intervêm a
legitimar a intervenção penal, e não se vê razão para que não intervenham aqui.
(RODRIGUES, 1996, p. 24).

A irresponsabilidade humana frente à degradação ambiental é uma realidade premente.
Os demais instrumentos normativos postos com a incumbência de garantir o meio ambiente
equilibrado ao longo da história inegavelmente não têm cumprido seu papel. As sanções de
natureza cível ou administrativa não têm se mostrado suficientes para inibir condutas
transgressoras à qualidade ambiental.
A reação penal é uma tentativa derradeira de prevenir os danos ambientais que se
apresentam em escala vertiginosa e que determinam nada mais que a ineficácia do Estado e
dos seus instrumentos legais existentes em fazê-lo. Nesse sentindo, a sanção penal, revestida
como a forma mais dura de intervenção estatal, apresenta-se como medida que se impõe para
defender o meio ambiente e contribuir para a garantia de vida na Terra. Vladimir Passos de
Freitas e Gilberto Passos de Freitas (2012, p. 32) afirmam que "o estigma de um processo
penal gera efeitos que as demais formas de repressão não alcançam".
Eladio Lecey apud Freitas (2006. p. 40) sustenta existirem quatro principais utilidades
do Direito Penal na tutela ambiental, quais sejam: 1) resposta social, pois por se tratar de bem
jurídico de titularidade coletiva, requer a incidência do rigor da norma penal; 2) instrumento
de pressão à solução de conflitos, devendo intervir nas mais graves lesões ao meio ambiente;
3) instrumento de efetividade das normas gerais, pois, como resposta social e instrumento de
pressão, torna efetiva as normas não penais, que por vezes, somente passaram a ser efetivas
25

“Las perniciosas consecuencias del deterioro ambiental afectan no sólo al entorno del ser humano, sino
directa y gravemente a su propria salud. La OMS ha puesto de manifiesto que las tres cuartas partes del número
total de fallecimientos que acaecen son debidas a enfermedades relacionadas con el medio ambiente y con el
estilo de vida.” (tradução nossa).
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com a aplicação da norma penal; 4) instrumento de prevenção, uma vez que, ao estipular
normais penais, o objetivo é prevenir a ocorrência das condutas lesivas previstas nos tipos
penais.
Mister salientar que o Direito Penal, ao tutelar a proteção ao meio ambiente, adquire
uma feição eminentemente preventiva, de modo a zelar para que as qualidades essenciais do
meio ambiente não sejam alvo de ataques.
Nesse sentido:

Dois marcos bem nítidos fixam a missão do Direito Penal Ambiental e dentro destes
marcos deve ser examinada e avaliada sua eficácia: proteger o meio ambiente como
uma composição de interesses sociais e, em sentido acessório, fazê-lo somente
frente aos ataques mais intoleráveis e atuando de modo subsidiário.
(Compreendendo o papel do Direito Penal na defesa do Meio Ambiente).
(SANTIAGO, p. 83, 2011).

Na mesma esteira, Carlos Blanco Lozano ressalta a importância da proteção
ambiental:

O ordenamento penal do meio ambiente, enquanto Direito Penal e Direito
Ambiental, deve constituir-se como um sistema essencialmente preventivo, isto é,
orientado em primeiro lugar para a prevenção do dano ambiental, mesmo quando
prevê a existência de mecanismos repressivos e reparadores para aquelas hipóteses
em que o prejuízo venha realmente a produzir-se. (BLANCO, 1997, p. 99).

Noutro plano, quanto à sistematização normativa do Direito Penal Ambiental,
apresentam-se dois modelos: unitário e mosaico. No modelo unitário ocorre uma
uniformização dos tipos penais de proteção ao meio ambiente no próprio Código Penal. Por
sua vez, o modelo mosaico constitui-se da tipificação por meio de leis esparsas, e é o que
ocorre na maior parte dos países.
Segundo Luis Regis Prado:

Nessa linha, tem-se um modelo ou forma de sistematização legislativa denominada
critério unitário. Por este, a legislação penal é reunida (pelo menos a básica) e
integrada, de preferência, no Código Penal, de modo separado e autônomo, em título
ou capítulo próprio.
[...]
Todavia, na maioria dos países predomina uma diretiva de tipificação por meio de
leis setoriais - chamada legislação de mosaico. De acordo com essa sistemática, fazse uma tipificação punktuelle das várias infrações, criando, desse modo, dificuldades
para o seu cabal conhecimento, em razão de sua quantidade (geradora de
hipertrofia), das múltiplas superposições, das lacunas e incongruências peculiares ao
tratamento isolado e fragmentário. (PRADO, 2009, p. 78-79).
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O Brasil adota o modelo mosaico, visto que a proteção ambiental não se encontra
inserida no Código Penal, mas regulada por meio da Lei de Crimes Ambientais.

4.2 A evolução histórica da tutela penal ambiental no ordenamento jurídico brasileiro

A evolução histórica da proteção penal do meio ambiente no ordenamento jurídico
brasileiro permite concluir que esse fenômeno não é algo recente. Desde o século XIX,
existem, no ordenamento pátrio, tipos penais com a finalidade de tutelar o meio ambiente
ecologicamente equilibrado.
No Código Penal de 1830, surge a estipulação de crimes contra o corte ilegal de
árvores e ao patrimônio cultural. Em 1850, a lei das Terras trouxe disposições penais sobre a
derrubada de matas e as queimadas. (FERREIRA, 1995, p. 81).
Posteriormente, em 1934, por intermédio do Decreto nº 23.793, surge o Código
Florestal, que prevê condutas típicas para a degradação ambiental e inova ao dividir as
infrações penais em crimes e contravenções. Em seguida, em 1940, a Lei de Introdução ao
Código Penal, no seu art. 3o, estabelece que os fatos definidos como crime no Código
Florestal, quando não compreendidos em disposições do Código Penal, passariam a ser
considerados como contravenções. Dessa forma, o Código Penal passou a disciplinar vários
assuntos anteriormente inseridos no Código Florestal, como o crime de incêndio, supressão de
tapumes, ou abandono de animais. O Decreto-lei nº 5.984, de 1943, aprovou o Código da
Caça com dispositivos penais. (FREITAS; FREITAS, 2012, p. 25).
Em 1965, passa a vigorar uma nova versão do Código Florestal, ampliando políticas
de proteção e de conservação da flora. Inovador, este código estabelece a proteção das áreas
de preservação permanente (PORTAL STJ, 2013) e elenca, em seu art. 26, as infrações
penais.
Em 1981, a Lei nº 6.938/81, com a redação conferida pela Lei nº 7.804/1989, introduz
a responsabilidade pelo crime de poluição, e passa a considerar inafiançáveis os crimes contra
a fauna.
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Finalmente, seguindo orientação internacional de criminalizar condutas nocivas ao
meio ambiente, foi editada a Lei nº 9.605/1998, com a finalidade exclusiva de traçar os crimes
ambientais. A Lei nº 9.605/1998 revogou parcialmente a Lei nº 6.938/1981 quanto às sanções
penais e administrativas relativas ao meio ambiente. Além do art. 15 desta lei, que dispunha
sobre o crime ambiental, a Lei nº 9.605/1998 também revogou os artigos 165, 166, 252, 259,
270, caput, § 1ª parte, e 271, todos do Código Penal, bem como os artigos 28, 38, 42 e 64,
todos da Lei das Contravenções Penais. (TEIXEIRA, 2006. p. 57).
Da análise evolutiva da proteção penal do meio ambiente pelo ordenamento jurídico
brasileiro, é possível verificar uma incorporação dos tipos penais encarregados de tutelar a
proteção ambiental. No início, têm-se normas isoladas protegendo frações determinadas dos
bens naturais, que progressivamente ganham densidade, o que torna o arcabouço normativo
de proteção significativamente mais amplo.

4.3 A tutela penal ambiental no direito comparado

O presente tópico destina-se a abordar a inclusão da proteção penal do meio ambiente
pelos diplomas legais de outros países. Não é o objetivo do presente trabalho aprofundar no
estudo do direito comparado, no entanto é necessário analisar a tutela penal do meio ambiente
em alguns países, com o intuito de melhor compreender a sua crescente positivação pelos
diversos ordenamentos jurídicos e suas principais características, como a consolidação dos
delitos de perigo abstrato.
Na Alemanha, o Código Penal Alemão protege o ar, a água e o solo contra a
contaminação, contra o ruído excessivo e contra o tráfico ilegal de substâncias em seus artigos
324, 325, 326 e 328. Assim como no Brasil, os parágrafos do Código Penal Alemão que
protegem o meio ambiente se configuram, principalmente, em crimes de perigo, tanto abstrato
quanto concreto. (CALDERÓN, 2005, p. 22).
Digno de destaque é o artigo 324 deste código, que trata da proteção das águas. A pena
prevista para quem polui ou altera as suas principais características é a privativa de liberdade
de até cinco anos ou multa. A previsão da hipótese de pena privativa de liberdade demonstra o
rigor com que a tutela do meio ambiente é realizada. (CALDERÓN, 2005, p. 23).
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O art. 325 estabelece a mesma pena para os responsáveis pela poluição do ar. Por sua
vez, o art. 326 regula a emissão de resíduos capazes de produzir doenças aos seres humanos e
aos animais, estabelecendo a pena privativa liberdade de cinco anos ou multa. (CALDERÓN,
2005, p. 26-28).
Em Portugal, também se tem a adoção do modelo unitário, e os crimes ambientais
estão previstos no Código Penal, mais precisamente nos arts. 279 e 280. Da mesma forma
ocorre na Espanha, onde se optou pela unificação da tutela penal ambiental no Código Penal
de 1995. No título XVI, Livro II, os delitos ambientais estão previstos nos capítulos III e V.
Com a inserção dos crimes ambientais no corpo do Código Penal, operou-se a revogação da
correspondente legislação especial que tratava da matéria, visando a otimização da eficácia do
Direito Penal Ambiental. Cabe ressaltar que constituem norma penal em branco os arts. 325 e
326, letra e, sendo o art. 328 responsável por aglutinar os delitos de perigo. (LOZANO, 1997,
p. 27).
No Direito Mexicano, o legislador também optou por sistematizar as normas penais
ambientais no corpo do Código Penal, enquadrando-as em seu título XXV. Não obstante, os
delitos ambientais estão regulados como crimes de dano. Apenas três situações abarcam os
crimes de perigo, quais sejam: 1) as atividades com materiais ou resíduos perigosos (art. 415,
I); 2) na hipótese de contaminação de solos e de águas (art. 416, I); 3) a introdução no país, ou
a comercialização de recursos florestais, da flora ou da fauna silvestre, viva, de seus produtos
ou derivados, ou seus cadáveres, que padeçam ou tenham padecido de alguma doença (art.
417). (VITE ANGELES, 2000, p. 10).
Na Itália, a água é tida como o recurso natural objeto de maior proteção. A sua
regulação normativa é feita pelo decreto legislativo de 11 de Maio de 1992. Destaca-se o art.
59.1, que estabelece a pena de dois meses a dois anos de prisão, ou multa, para aqueles que
efetuarem descargas em águas residuais industriais após a revogação ou vencimento da
licença. O tipo penal é considerado um delito de perigo abstrato. (CALDERÓN, 2005, p. 3435).
Por último, destaca-se a França. O livro V do Código de meio ambiente francês
estabelece as normas pertinentes à prevenção de poluição, de riscos e de atividade nocivas.
Para M. J. Littmann-Martin (1997, p. 57-67) a tutela penal ambiental na França é frustrante.
Praticamente todos os delitos estabelecem multas de valores baixos, o que culmina em
verdadeira autorização para poluir.
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4.4 A sociedade de risco

Primeiramente, é necessário esclarecer a noção de “risco”, em qual conceito ele está
inserido. Risco se liga à ideia de perigo, de um mau que potencialmente se avizinha. Risco
não é um mal certo ou uma lesão já determinada. Ao contrário, é a previsibilidade de que uma
situação de perigo, embora reversível, se apresenta.
A chamada "sociedade de risco" constitui uma realidade presente na sociedade
contemporânea, por isso merece importante destaque.

4.4.1 Noções preliminares e conceito

Pierpaolo Cruz Bottini (2010, p. 31) entende que “risco é adjetivo que se coloca ao
agir humano diante do perigo, ou da possibilidade de perigo. Não há risco sem potência de
perigo, sem iminência de perigo”. Basta o risco, que gera insegurança, para que os indivíduos
se encontrem em situação de perigo.
Ainda, como ensina Bottini:

A definição objetiva do perigo como uma situação de fato permite caracterizar o
risco como a qualidade de uma situação que antecede o perigo. O risco refere-se à
tomada de consciência do perigo futuro e às opções que o ser humano faz ou tem
diante dele. É uma forma de representação do porvir e uma modalidade de produzir
vínculos com este mesmo futuro. Enquanto o perigo é destino, o risco relaciona-se
com medição, com planejamento, com estratégia. O risco será sempre uma
qualidade do agir humano diante de diversas opções colocadas. (BOTTINI, 2010, p.
34).

De qualquer maneira, mais importante que tais aspectos objetivos é seguramente a
dimensão subjetiva de tal modelo de configuração social. Nessa análise, a sociedade pode ser
mais bem definida como a sociedade da "insegurança sentida" (ou como sociedade do medo).
Com efeito, um dos traços mais significativos das sociedades da era pós-industrial é a
sensação geral de insegurança, de viver permanentemente sob risco. Destaca-se, desde logo,
que os "novos riscos" – tecnológico e não tecnológicos – existem. Percebe-se um fenômeno
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interessante de incertezas assentado na abundância informativa que se soma à falta de critérios
para a decisão sobre o que é bom e o que é mau, sobre em que se pode e em que não se pode
confiar com segurança. (SANCHEZ, 2011, p.40-41).
Conforme assevera Claudio Amaral do Prado (2007, p. 69-70), o risco não é algo
exclusivo da sociedade contemporânea. Desde os primórdios o homem convive com o risco.
Na era dos grandes descobrimentos, aquele que se lançava ao mar numa aventura
expedicionária, estava sujeito a sérios riscos. Mas essa é tida como uma concepção de risco
pessoal, que não mais subsiste. Na modernidade, conforme estipulado por Ulrich Beck, o
risco gerado é um produto global do maquinário do progresso que ameaça regiões, países e
continentes. Existe uma notável característica de globalidade na ameaça.
Os avanços tecnológicos, como projeção da revolução industrial, e a adoção de novas
técnicas de produção resultaram em uma realidade compartilhada por toda a sociedade, em
um contexto geral de riscos, que foi denominada de “sociedade de risco”.
Beck (1997), o principal formulador da hipótese deste tipo de, estabelece que “o
conceito de sociedade de risco designa um estágio da modernidade em que começam a tomar
corpo as ameaças produzidas até então no caminho da sociedade industrial”.
Os riscos que se apresentam se introduzem na inter-relação destrutiva entre natureza e
a atividade humana, ou seja, são perigos que resultam de uma tomada de decisão do próprio
ser humano em produzi-los.
Claudio Amaral do Prado contextualiza os riscos em duas dimensões. A primeira delas
diz respeito aos riscos criados pelo homem como pressuposto para o avanço tecnológico, o
que requer controle permanente. A segunda dimensão estabelece que os riscos são
consequências

secundárias

da

modernização

tecnológica,

sendo,

portanto,

riscos

imprevisíveis. São riscos que não são perseguidos intencionalmente pelo homem, porque se
revelam de consequência acessória. (AMARAL, 2007, p. 62-63).
A admissão da existência destes riscos remete à análise da sua origem, que
inevitavelmente decorre do incremento industrial-tecnológico e dos efeitos nocivos que suas
práticas resultam na contemporaneidade, o que resulta numa fase de "modernidade reflexiva".
Dessa forma, essa reflexão consiste em nada mais que verificar as características da fase
anterior, identificar as transformações contemporâneas prejudiciais e causadoras do chamado
risco, e projetar as medidas necessárias a serem implementadas de imediato, de modo a
impedir a consolidação desses riscos no futuro.
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Nesse sentido, Annelise Monteiro Steigleder observa:

O momento em que o mundo moderno se torna consciente de si próprio, dos riscos
de nosso estilo de vida e de suas mazelas. Tal reflexividade se estranharia como um
dado estrutural, componente da sociedade industrial capitalista, obrigando os
homens a viver em constante preocupação a respeito dos riscos do sistema
econômico produtivo, que se espalham e equalizam toda a humanidade.
(STEIGLEDER, 2013, p. 14).

A geração de riquezas proporcionada pelo avanço industrial-tecnológico oferece os
riscos como produto do seu desenvolvimento. Embora os países ricos tenham sido mais
beneficiados por esses avanços, os seus efeitos criados na forma de riscos são suportados e
compartilhados por todos os países, independente do grau de desenvolvimento.
Nesse prisma, pode-se asseverar a transcendência global dos riscos existentes, visto
que os seus efeitos e projeções superam a órbita de um estado determinado. Ainda que em um
local específico exista uma intensificação na produção de riscos, as suas negatividades serão
compartilhadas em escala global.
Anthony Giddens (2007, p. 86) estabelece cinco características tidas como principais
desse novo perfil de risco, quais sejam: 1) a globalização do risco; 2) a derivação do risco do
meio ambiente criado pelo conhecimento humano; 3) o desenvolvimento de riscos ambientais
institucionalizados; 4) a consciência do risco como tal e a sua distribuição; e 5) a consciência
das limitações do conhecimento tecnológico-científico.Ainda na visão deste autor sustenta-se
a aceitação dos riscos como a principal mudança de paradigma da sociedade moderna.
Ainda sobre esse tema, Cláudio do Prado Amaral apresenta as preocupações que a
chamada modernidade reflexiva também acarreta quanto às incertezas:

A modernização reflexiva é ao mesmo tempo tema e problema, isto é, uma
modernização preocupada não só com o desenvolvimento e a aplicação das
tecnologias, mas também com sua gestão política e científica dos riscos, com vistas
ao futuro próximo e limitado pelo advento de novas tecnologias. O surgimento de
uma nova técnica acarreta a liberação de forças destrutivas, o que causa
perplexidade e oferece uma perspectiva muito limitada da segurança ontológica do
momento, já que tudo irá mudar em breve. (AMARAL, 2007, p. 69).

Nesse contexto, é possível perceber uma insegurança gerada pelo próprio avanço
tecnológico. O conhecimento científico produz certezas eminentemente momentâneas que se
renovam na mesma velocidade em que as pesquisas se intensificam e se aperfeiçoam. O
resultado é um sentimento de impotência lastreado na ideia de que o conhecimento técnico-
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científico não é suficiente para apresentar as soluções dos problemas enfrentados pela
coletividade.
Noutro plano, é cediço que parte significativa dos riscos não são perceptíveis pelos
sentidos. Embora sejam de conhecimento público, como ocorre com a intoxicação dos
alimentos por agrotóxicos, as negatividades não atingem à perceptividade humana de
imediato.
É justamente essa invisibilidade dos riscos que irá subsidiar a adoção de uma política
preventiva que antevenha as consequências negativas de uma determinada atividade industrial
a ser desenvolvida.
Anthony Giddens (1991, p. 51) apresenta a seguinte metáfora para definir a sensação
dos indivíduos na sociedade de risco: "viver no mundo moderno é mais semelhante a estar a
bordo de um carro de Jagrená em disparada do que estar num automóvel a motor
cuidadosamente controlado e bem dirigido".

4.4.2 Sociedade de risco e o meio ambiente

A hipótese formulada sobre a sociedade de risco permite asseverar que o estágio
evolutivo das atividades industriais associadas a um progressivo prejuízo do patrimônio
natural/ambiental atingiu o limite máximo. Postergar o enfrentamento objetivo dessa
problemática pode ser fatal para a própria sobrevivência humana.
A chamada "sociedade de risco" é uma realidade. Durante centenas de anos a
exploração natural foi conduzida pelos homens de forma desordenada e opressora, sob a
prevalência da exploração máxima e da extração permanente de recursos naturais, sem o
devido planejamento de recuperação das áreas exploradas. A preocupação com as gerações
futuras não fez parte da realidade dos exploradores até que os sinais efetivos de prejuízos
pudessem ser notados, como ocorre na sociedade contemporânea.
Assim discorre Beck sobre a sociedade contemporânea:

As consequências vividas de maneira catastróficas pela maioria da humanidade
estão vinculadas, tanto no século XX como agora, ao processo social de
industrialização e modernização. Em ambas as épocas, trata-se de intervenções
drásticas e ameaçadoras nas condições de vida humana. Estas intervenções se
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apresentam em conexão com determinadas etapas do desenvolvimento das forças
produtivas, da integração dos mercados e das relações de propriedade e poder.
Poderia tratar-se cada vez de diferentes tipos de consequências. Antes: miséria
material, escassez, fome e estreiteza. Hoje: ameaça e destruição das bases naturais
da vida. (BECK, 2010, p. 71). 26

A sociedade concentrou, durante décadas, esforços com o objetivo de “repartir as
riquezas”, tendo com mecanismo acelerador a exploração natural em larga escala. Sob o
pretexto de reduzir a miséria mundial, o crescente processo de modernização dos meios de
produção e do conhecimento científico-tecnológico resultou, na modernidade, em uma
sociedade fadada a arcar com os ônus advindos da exploração contumaz dos recursos naturais.
A natureza era vista como um instrumento a serviço do homem, razão pela qual o
valor a ela atribuído se pautava na medida em que atendia às necessidades humanas. Com o
passar do tempo, operou-se uma ruptura desse paradigma, e a coletividade passou a se colocar
a serviço do meio ambiente, oferecendo diversos instrumentos para a sua proteção.
A esse respeito, leciona Amaral:

Nas sociedades tradicionais e também no processo de industrialização, os homens
tinham a preocupação com os fenômenos naturais, isto é, originados pela natureza
exterior, como, por exemplo, má colheita, pragas e inundações. Com o passar do
tempo, num passado não muito distante, passamos a nos preocupar menos com o
que a natureza poderia fazer contra nós, homens. Em contrapartida, passamos a nos
preocupar mais com o que nós, seres humanos, poderíamos fazer contra a natureza e
o meio que nos circunda. (AMARAL, 2007, p. 87).

Nesse sentido, a sociedade atual encontra-se num estágio evolutivo em que lhe é
imposto suportar os efeitos daquilo que foi plantado por seus antecedentes, o que resulta na
mudança do paradigma de uma sociedade de “repartição de riquezas” para uma sociedade de
“repartição de riscos”.
Conforme ensina o principlar formulador da hipótese da sociedade de risco, Beck:

Na modernidade avançada, a produção social de riquezas vem acompanhada
sistematicamente pela produção social de riscos. Portanto, os problemas e conflitos
compartilhados pela sociedade da carência são substituídos pelos problemas e
26

“Las consecuencias vividas de manera catastrófica por la mayoría de la humanidade están vinculadas, tanto
en el siglo XX como ahora, al processo social de industrialización y de modernización. En ambas épocas se
trata de intromissiones drásticas y amenazantes en las condiciones de vida humana. Estas intromisiones se
presentan en conexión con determinadas etapas en el desarrollo de las fuerzas productivas, de la integración de
mercados y de las relaciones de propriedad y de poder. Podría tratarse cada vez de diferentes tipos de
consecuencias. Antes: miseria material, escasez, hambre, estrechez. Hoy: amenaza y destrucción de las bases
naturales de la vida.” (tradução nossa).
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conflitos que surgem da produção, definição e distribuição dos riscos produzidos de
maneira técnica-científica. (BECK, 2010, p. 29). 27

Ainda, conforme entende este filósofo:

Argumentando sistematicamente à partir do ponto de vista da história social, na
continuidade dos processos de modernização mais cedo ou mais tarde começam a
sobrepor-se as situações e conflitos sociais de uma sociedade repartidora de
riquezas com as de uma sociedade repartidora de riscos. Na República Federativa
da Alemanha as duas se encontram (esta é a minha tese), já muito tarde, nos anos
setenta o começo dessa mudança. (BECK, 2010, p. 31-32). 28

Cabe, portanto, inferir que é chegada a hora de romper com a contraposição entre a
natureza e sociedade. Durante décadas a natureza foi tratada como algo “dado”, um presente a
ser utilizado até o seu limite sem qualquer consequência. O desgaste natural era tido como
“mero desgaste”, o que não mais se sustenta. A destruição da natureza passou a ser tido como
um componente integrante da realidade social, econômica, humana e política.
A mudança de paradigma torna-se mais cristalina quando se tem em vista que o
prejuízo ambiental não mais se constitui em um problema em si mesmo, um fato isolado que
prejudica tão somente determinada fração da realidade ambiental/natural, mas passa a ser um
problema global, que influi decisivamente na qualidade de vida de todos os seres vivos,
independentemente da origem social ou econômica.
A temática ambiental passa a ser uma pauta não mais restrita aos ambientalistas e aos
afeitos à causa ecológica, mas se constitui em política pública de preservação na pauta geral
de discussão, elemento central em qualquer temática que envolva a qualidade e as condições
de vida.
A sociedade passa a conceber a natureza como parte não só integrante, mas também
indissociável para todos os fins, uma vez que a manutenção da própria vida humana na Terra
pressupõe a preservação natural.

27

“En la modernidad avanzada, la producción social de riqueza va acompañada sistematicamente por la
producción social de riesgos. Por tanto, los problemas y conflictos de reparto de la sociedad de la carencia son
sustituidos por los problemas y conflictos que surgen de la producción, definición y reparto de los riesgos
producidos de manera científico-técnica”. (tradução nossa).
28
“Argumentado sistematicamente desde el punto de vista de la historia social, en la continuidad de los
procesos de modernización más tarde o más temprano comienzan a solaparse las situaciones y conflictos
sociales de una sociedad repartidora de riqueza con las de una sociedad repartidora de riesgos. En la
República Federal de Alemania dos encontramos (este es mi tesis) como muy tarde los años setenta al comienzo
de este tránsito.” (tradução nossa).
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Nesse sentido, Botini (2010, p. 37) ensina que “o risco deixa de ser um dado periférico
da organização social para transmutar-se em conceito nuclear, relacionado à própria atividade
humana”.
Recorre-se, novamente, à lição de Beck, que sintetiza a necessidade de superação da
dicotomia sociedade versus natureza:

Exatamente esta transformação das ameaças civilizatórias da natureza em ameaças
sociais, econômicas e políticas do sistema, é o desafio real do presente e do futuro
que justifica o conceito de sociedade de risco. Embora o conceito de sociedade
industrial clássica repouse no contraste da natureza e sociedade (no sentido do
século XIX), o conceito de sociedade (industrial) do risco parte da natureza
integrada civilizatoriamente e seque a metamorfose das suas lesões através dos
sistemas sociais parciais. (BECK, 2010, p. 114). 29

Assim, é esse panorama que exige a adoção de medidas de prevenção e precaução,
antes da reparação, justamente por isso que o Direito Penal Ambiental irá lançar mão de
normas penais em branco e crimes de perigo abstrato.

4.4.3 Sociedade de risco e a expansão do Direito Penal para absorver a tutela ambiental:
proteção de bens jurídicos coletivos

Diante da sociedade de risco modernamente configurada, mostra-se necessário uma
alteração da tutela jurídica de determinados bens. É justamente nesse ponto que o Direito
Penal passa a assumir uma feição diversa do período clássico, e a sua expansão se apresenta
como uma realidade importante em face de determinados bens.
A visão expansionista do Direito Penal, que defende uma nova intervenção jurídicocriminal na tutela de certos bens, é que legitima a tutela penal sobre os bens ambientais. O
presente trabalho não pretende defender a expansão ilimitada e irrestrita do Direito Penal, mas
tão somente justificar a sua necessidade em face da tutela ambiental.

29

“Exactamente esta transformación de las amenazas civilizatorias de la naturaliza en amenazas sociales,
económicas y políticas del sistema es el desafío real del presente y del futuro que justifica el concepto de
sociedad del riesgo. Mientras que el concepto de la sociedad industrial clásica reposa en la contraposición de
naturaleza y sociedad (en el sentido del siglo XIX), el concepto de la sociedad (industrial) del riesgo parte de la
naturaleza integrada civilizatoriamente y sigue la metamorfosis de sus lesiones a través de los sistemas sociales
parciales.” (tradução nossa).
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A importância do bem ambiental, as suas peculiaridades e a sua especialidade impõem
à sociedade, de forma excepcional, a expansão do Direito Penal para a tutela desses bens de
natureza supraindividual.
O Direito Penal clássico volta-se para a proteção de bens individuais, por sua vez o
Direito Penal moderno, também chamado de secundário, promove a expansão da tutela para
absorver a proteção de bens supraindividuais.
Nesse sentido, Winfried Hassemer (2007, p. 194) trabalha, em detrimento da
concepção clássica, com três características centrais do Direito Penal atual: 1) proteção ao
bem jurídico; 2) prevenção; 3) orientação pelas consequências.
Quanto à proteção do bem jurídico, Hassemer (2007) afirma que no Direito Penal
moderno ocorre uma alteração no conceito negativo de incriminação para um conceito
positivo. O que foi formulado classicamente como crítica ao legislador, o qual não poderia se
reportar à proteção de um bem jurídico, torna-se, a partir de agora, em um apelo a ele,
legislador, para que este imponha uma pena a determinados tipos de comportamento. Com
isso, o princípio da proteção do bem jurídico se modifica totalmente.
Em outro aspecto fundamental Hassemer (2007) sustenta a consolidação da prevenção
como instrumento do Direito Penal moderno para a prevenção de delitos. A prevenção, que no
Direito Penal clássico era de qualquer forma um objetivo bem delimitado da justiça penal,
apresenta-se como ponto central nos dias atuais. Dentro desse desenvolvimento torna-se
demasiadamente difícil reconhecer os princípios da uniformidade e da igualdade de
tratamento como assegurados. O Direito Penal moderno reveste-se de forte interesse
preventivo. Por fim, este autor afirma que a orientação pelas consequências que era, no
sentido clássico, no máximo, um critério complementar da legislação correta, e que se torna,
no Direito Penal moderno, um objetivo dominante. Este critério reprime a uniformidade e a
retribuição injusta à margem da política penal. (HASSEMER, 2007, p. 196).
A modificação do papel do Direito Penal em relação ao período clássico e seu novo
viés atualmente é, justamente, a sua atuação preventiva. Esta modificação reside,
substancialmente, na ideia de que apenas remediar não se mostra mais suficiente para a
proteção da coletividade. No estágio evolutivo que produziu o cenário presente dos novos
riscos, não é mais permitido ao Direito Penal atuar apenas para "remediar", sob pena de
comprometer a própria existência humana em face da potencial consolidação dos riscos
existentes.
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Jorge de Figueiredo Dias consubstancia esse entendimento:
É numa palavra, uma vez postas as coisas ao nível da intervenção jurídica, a tese –
hoje assaz difundida – da auto-regulação social como forma por excelência, se não a
única viável, de oferecer um futuro à humanidade perante os novos e grandes riscos
que sobre ela pesam. É a predição de que o Direito perderá a palavra na sociedade
do futuro; numa sociedade onde tanto no domínio dos princípios, como no dos
efeitos ou consequências não haverá mais lugar para um pensamento que, como o
mocho, levanta voo só ao anoitecer, que deixa as coisas acontecer para depois tentar
remediá-las e cuja intervenção é por isso por essência retrospectiva e não
prospectiva, conservadora e não propulsora, aniquiladora e não protetora das vítimas
do sistema, que somos todos nós. (DIAS, 2001, p. 47).

É imprescindível a aceitação de que cabe ao direito um papel importante no combate
aos novos riscos. Como instrumento jurídico-político, é inegável que o direito se constitui em
instrumento legítimo para, por meio do seu arcabouço normativo, garantir melhores condições
de vida a todos os indivíduos.
O direito não se presta a produzir "justiça", papel que normalmente lhe é atribuído
pelo senso comum. O direito tem como função garantir a defesa social, a estabilização nas
relações sociais e, na medida do possível, garantir melhores condições de vida a todos.
A partir desse paradigma, o direto deve prestar seus esforços no sentido de proteger a
coletividade desses "novos riscos", mediante os instrumentos que lhe são pertinentes: a
produção de normas jurídicas.
Há, no entanto, quem entenda não haver espaço de intervenção ao Direito Penal para a
tutela desses novos riscos. Isso em face da intervenção mínima que deve norteá-lo e porque os
demais ramos do direito acolheriam melhor tais demandas.
Contudo, ao defender a intervenção da tutela penal na gestão ambiental dos novos
riscos não se pretende romper com essa visão fragmentária, apenas readequá-la. Explica-se: é
justamente devido ao fracasso dos demais ramos do direito na proteção ao meio ambiente e na
capacidade de impedir o aparecimento de novos riscos que cabe ao Direito Penal,
efetivamente como "ultima ratio", desempenhar o seu papel na defesa dos interesses da
coletividade.
Negar a legitimidade da intervenção do Direito Penal para proteção do meio ambiente
é negar o seu papel de ultima ratio, uma vez que exclui da tutela penal lesividades que
colocam em risco a existência de toda a coletividade.
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A problemática ambiental aprofunda-se com o passar dos anos diante do insucesso dos
demais ramos do direito, o que justifica a intervenção do Direito Penal na tutela do meio
ambiente.
A responsabilidade civil, norteada pela teoria do risco integral, há anos incorporada ao
ordenamento jurídico nacional, não se mostra suficiente para inibir satisfatoriamente condutas
danosas ao meio ambiente.
Da mesma forma ocorre em relação às sanções administrativas, norteada por
procedimentos burocráticos conduzidos por agentes do Estado, muitas vezes sem
conhecimento jurídico, onde a efetividade das sanções se esvazia dentro da própria
burocratização estatal.
Dias apresenta visão importante acerca disso:
Não negarei o papel fundamental – e em certas situações insubstituível – que a estes
ramos de direito deve conferir-se na tentativa de resolução do problema. Mas julgo
infundado o propósito de com eles esgotar o papel que ao Direito cabe na matéria; e,
sobretudo, de com eles substituir a função diferenciada que ao Direito Penal deve
pertencer. É indiscutível que a força conformadora dos comportamentos do direito
civil e do direito administrativo é menor do que a do Direito Penal; como menor é,
por isso, a força estabilizadora das expectativas comunitárias na manutenção da
validade da norma violada, neste sentido, a sua força preventiva ou, mais
especificamente, de «prevenção geral positiva ou de integração. Este é o fundamento
último da máxima – liberal, mas simultaneamente social – da intervenção jurídicopenal como intervenção de ultima ratio. Ao que acresce que já não na prevenção,
mas na repressão das violações ocorridas tanto a intervenção jurídico-civil, como a
jurídico-administrativa surgirão as mais das vezes como desajustadas, se não mesmo
inúteis. E se assim é, então esta incapacidade (ou menor capacidade) de
sancionamento do direito civil e do direito administrativo reflecte-se
prognosticamente, com força potenciada, sobre o efeito preventivo da norma editada
e acaba por aniquilá -lo. Tanto basta, se bem cuido, para que não possa esperar-se
que por estas vias viesse a lograr-se uma mais efectiva protecção das gerações
vindouras. (DIAS, 2011, p. 47).

Noutro norte, justifica-se a atuação penal na esfera ambiental por suas próprias
características. O bem ambiental caracteriza-se por sua especialidade, é um direito de terceira
geração, que afeta a qualidade de vida indistintamente de todos os seres vivos.
Cabe destacar, no tocante à tutela do meio ambiente, que o art. 225 da Constituição da
República. Este menciona, expressamente, a preservação do meio ambiente tanto para as
atuais como para as futuras gerações, de onde decorre ser a própria humanidade um bem
jurídico carente de proteção e de vinculação necessária para o legislador penal, tendo em vista
quea água, o solo, e o ar, bem como os demais recursos naturais, não expressam nem
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confessam qualquer valor considerável quando destacados do gênero humano. (CÂMARA,
2006, p. 235).
Conforme afirma Nicolao Dino Neto:

As infrações contra o meio ambiente são atos penalmente relevantes que possuem
uma especificidade que os distingue, juntamente com outras agressões a bem
jurídicos plurindividuais, dos atos ilícitos normatizados pelo Direito Penal clássico.
O crime ambiental é praticado contra a coletividade, pois o bem jurídico tutelado
pela norma ambiental é nem jurídico específico, que não possui um titular mediato
corporificado. Ainda que se possa identificar o titular do patrimônio ofendido, há
uma parcela desta propriedade que é de todos (res ominium), razão pela qual as
normas que regulamentam a prática dos atos típicos são, em grande medida, normas
que insculpem uma intenção política de proteção da coletividade. (DINO NETO,
2011, p. 235).

A evolução história traz novos enfrentamentos, e o direito como produto social deve se
adequar as novas realidades que se apresentam. Nesse contexto, o papel de "retribuição" que
bastava ao Direito Penal tradicional atualmente deixa de ser o suficiente, sendo necessária a
sua intervenção como instrumento efetivo de prevenção.
Importante destacar que o que se propõe não é a defesa do chamado "Direito Penal da
periculosidade", que sustenta a incapacidade de escolha do agente, de autodeterminação, onde
basta constatar a periculosidade da conduta. Em sentido contrário, o fundamento da
reprobabilidade da conduta é a escolha voluntária do agente em colocar um bem jurídico em
perigo ou risco. Não há o afastamento do elemento da culpabilidade, na medida em que é
justamente o agir "culposo" ou "doloso" do agente que resulta na circunstância de lesividade
potencial a um determinado bem.
Sob essa ótica, encontra-se diante de um Direito Penal ressocializador com forte viés
preventivo, que não exclui a culpabilidade como elemento integrante do tipo penal. A
alteração ocorre quanto à sua projeção. O Direito Penal clássico entende a culpabilidade como
pressuposto, bem como exige a configuração concreta do delito. Na temática abordada, aferese a culpabilidade a partir da conduta do agente, que por um ato de escolha, seja dolosa ou
culposa, coloca em risco determinados bens jurídicos tutelados sob o enfoque preventivo.
Noutro prisma, na linha evolutiva do direito, o Direito Penal não pode apenas
"engessar" e se prender aos seus destinos primitivos. É necessário o rompimento do
paradigma clássico e a consolidação de um novo papel a ser exercido por ele.
A esse respeito, Jesús-María Silva Sanchez pondera:
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A solução para a insegurança, ademais, não se busca em seu, digamos, "lugar natural
clássico - o direito de polícia-, senão no Direito Penal. Assim, pode-se afirmar que,
ante os movimentos sociais clássicos de restrição do Direito Penal, aparecem cada
vez com maior claridade demandas de uma ampliação da proteção penal que ponha
fim, ao menos nominalmente, à angústia derivada da insegurança. Ao questionar-se
essas demanda, nem sequer importa que seja preciso modificar as garantias clássicas
do Estado de Direito: ao contrário, elas se veem às vezes tachadas de
excessivamente "rígidas" e se apregoa sua "flexibilização". (SANCHEZ, 2011, p.
51).

A proteção jurídica exclusiva de bens individuais é abarcada, dessa forma, pela
proteção de bens jurídicos coletivos. Nesse sentido leciona Renato de Mello Jorge Silveira:

Outros são os dias atuais. Após um repassar pela historiografia do Direito, vive-se
situação diversa. O próprio avanço sentido nos direitos e garantias individuais fez
com que esse ramo do direito ganhasse novos ares. O coletivismo, os interesses
difusos, tão comuns e frequentes na sociedade moderna, impõe novas metas ao
Direito. (SILVEIRA, 2003, p. 27).

Sobre a distinção entre bens jurídicos de natureza individual e os bens jurídicos de
natureza coletiva, Luiz Régis Prado (2009, p. 102) oferece importante contribuição. Segundo
o autor, os primeiros têm como titular o indivíduo, no seu campo estritamente privado, e deles
pode controlar e dispor livremente conforme sua vontade. Já os segundos extrapolam a órbita
privada do individuo, caracterizando uma titularidade de massa, coletiva, sem deixar, todavia,
de envolver a pessoa como membro indistinto da coletividade.
Nesse sentido, Figueiredo Dias leciona a respeito:

O caráter supraindividual do bem jurídico não exclui decerto a existência de
interesses individuais que com ele convergem: se todos os membros da comunidade
se veem prejudicados por condutas potencialmente destruidoras da vida, cada um
deles não deixa individualmente de sê-lo também e de ter um interesse legítimo na
preservação das condições vitais. Mas se, por exemplo, uma descarga de petróleo no
mar provoca a morte de milhares de aves marinhas e leva inclusivamente à extinção
de alguma espécie rara, também aí pode verificar-se a lesão de um bem jurídico
coletivo merecedor e carente de tutela penal, ainda que tais aves sejam
absolutamente insusceptíveis de utilização por parte do homem. Não parece possível
descortinar aqui, ao menos em via de princípio, ofensa de qualquer bem jurídico
individual, possibilidade de referência a ele ou cadeia dedutiva que a ele conduza. E,
todavia, as aves referidas, se bem que não «utilizáveis» por quem quer que seja, já
nascido ou ainda não nascido, constituem um património de todos. Se as não
protegermos as gerações futuras não terão a possibilidade de as apreciar, apesar de
que nós tenhamos podido fazê-lo. (DIAS, 2001, p. 52-53).
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A verdadeira característica do bem jurídico coletivo ou universal reside, pois, em que
ele deve poder ser gozado por todos e por cada um, sem que ninguém deva ficar excluído
desse gozo. Nesta possibilidade de gozo reside o legítimo interesse individual na integridade
do bem jurídico coletivo. Certamente, existe neste uma relação difusa com os usuários, o que,
no entanto, não significa o caráter difuso do bem jurídico universal como tal. Contudo, isso
não é razão bastante para que a categoria seja recusada como jurídico-penalmente relevante.
(DIAS, 2001, p. 52-53).
Acerca da proteção jurídica de bens coletivos, Guilherme Costa Câmara presta
contribuição esclarecedora:

Interessa-nos agora ponderar que, do que já foi articulado, fácil é ver que na órbita
do Direito Penal secundário, e porque relacionado diretamente à "esfera de actuação
socia", depara-se cristalinamente com a necessidade de tutela de bens jurídicos de
cariz coletivo ou supra-individual.
Aliás, a legitimidade da proteção desses bens jurídicos sempre é de ser mantida,
desde que eles se lastrem nos interesses fundamentais da vida social da pessoa,
necessidade de tutela esta que "como expressão de uma ordem solidária, adquiriu a
mesma dignidade que tinha a tutela da liberdade individual em uma estrutura sócioestatal de pura fundamentação liberal, de jeito a poder afirmar-se que a teia penal
urdida no prado extravagante, desde que observados os critérios de vinculação acima
referendados, encontra, como já deixamos assinalado, legitimação na própria ordem
constitucional. (CÂMARA, 2006, p. 224).

Nesse sentido, é importante ressaltar que a expansão irrestrita do Direito Penal não é o
objetivo que essa pesquisa se propõe. O que se apresenta é a importância de não deixar a
proteção das gerações futuras à cargo da auto-regulação social, sob pena de comprometer a
própria existência humana.
Nesse desiderato, é imprescindível reconhecer que os “novos riscos” constituem
elemento central das sociedades contemporâneas. Ao mesmo tempo em que oportunizam o
avanço científico-tecnológico, produzem um cenário geral de insegurança, de perigo de lesão
a bens jurídicos que afetam diretamente as condições de vida humana, como é o caso do meio
ambiente ecologicamente equilibrado.
A partir do reconhecimento desse cenário de risco como algo estrutural, o momento
seguinte é a aceitação de que os demais ramos jurídicos de tutela ao meio ambiente se
mostram insuficientes para cumprir o papel que lhes é atribuído, razão pela qual se impõe a
imperatividade da sanção penal como instrumento de proteção.
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Nesse cenário, como projeção da proteção jurídica de bens coletivos o sistema penal
irá criar os chamados "delitos de perigo", que será apresentado em um tópico próprio na
presente pesquisa.
A esse respeito, discorre Cláudio do Prado Amaral:

Há na sociedade de risco uma potencialização dos bens jurídicos coletivos. Isso
expressa uma tendência clara e bem definida dessa sociedade no sentido de que
sejam protegidos bens jurídicos de caráter supraindividual, o que é feito por meio do
uso (crescente) de crimes de perigo. Isso evidencia também que na sociedade de
risco os bens jurídicos coletivos foram erigidos à condição de certa superpotência
legitimadora da punibilidade(g.a) (e da sua antecipação). (AMARAL, 2007, p. 173).

Importante destacar que o que é proposto não é a abolição, tampouco a superação dos
instrumentos garantistas próprios do Direito Penal clássico que subsiste na proteção de bens
individuais, mas tão somente reconhecer o esgotamento do sistema e a sua incapacidade em
proteger bens jurídicos supraindividuais. Por esta razão, se impõe uma reconstrução
dogmática que aceite o papel do Direito Penal clássico, mas que, ao mesmo tempo, formule
uma nova metodologia jurídico-penal para absorver, na sua tutela, o enfrentamento das lesões
a bens jurídicos de natureza coletiva.
Dessa forma, o Direito Penal assume uma nova feição de prevenção que se funda
justamente na ideia de que se não proteger imediatamente, num futuro breve não restará
qualquer função a ele, uma vez que não haverá mais nada a se proteger pela própria
degradação progressiva e fatal da vida humana.
Não cabe mais ao Direito Penal se eximir da responsabilidade pelo caminhar da
humanidade sob o pretexto de que seus alicerces não comportam o exercício de uma nova
função. A manutenção das qualidades essenciais do meio ambiente deve ser prioridade em
qualquer política pública, o que inclui o aspecto jurídico-criminal.
Sob esse prisma, ocorre a constituição de uma nova política-jurídica do bem jurídico
penal, sob um ponto de vista funcional, de proteção da qualidade de vida e,
consequentemente, da preservação das futuras gerações. Não são apenas os indivíduos
isoladamente que merecem a proteção penal, mas a própria coletividade humana. Necessário
é, pois, mudar o foco: da repressão à prevenção.
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4.4.4 A “administrativização” do Direito Penal na tutela do meio ambiente consolidação dos delitos de perigo e as normas penais em branco

O fenômeno da chamada "administrativização do Direito Penal" relaciona-se
diretamente com a temática expansionista abordada anteriormente, que se constitui em uma
verdadeira flexibilização da dogmática clássica quanto à função a ser exercida pelo Direito
Penal.
É possível detectar a flexibilização da dogmática clássica, principalmente, por meio da
alteração no conteúdo material dos tipos penais. Verifica-se uma transição dos delitos que
lesam bens jurídicos individuais para a tutela dos delitos de perigo, abarcando, sobretudo, os
bens jurídicos supraindividuais.
Dentro dessa transição para o novel modelo, encontra-se o Direito Ambiental como
protagonista, tendo em vista que a proteção ao meio ambiente se constitui em exemplo
cristalino dessa tendência. É inegável que o Direito Penal assume, com reservas e respeitada a
sua fragmentariedade de atuação, o papel de gestão dos riscos ecológicos em escala global.
Nesse sentido, evidencia-se que a legitimação da tutela penal reside não na proteção do meio
ambiente isoladamente, per se, mas na convicção de que o meio ambiente ecologicamente
equilibrado é condição para existência da vida humana. Justifica-se a tutela penal na medida
em que a alteração nas qualidades essenciais do meio ambiente extrapola, meramente, o
simbolismo ambiental, e interfere diretamente nas condições de vida de toda a coletividade.
Jesús-María Sanchez assevera:

De fato, essa orientação à proteção de contextos cada vez mais genéricos (no espaço
e no tempo) da fruição dos bens jurídicos clássicos leva o Direito Penal a relacionarse com fenômenos de dimensões estruturais, globais ou sistêmicas, no que as
aportações individuais autonomamente contempladas, são, ao contrário, de
"intensidade baixa". Com isso, tem-se produzido certamente a culminação do
processo: o Direito Penal, que reagia a posteriori contra um fato lesivo
individualmente delimitado (quanto ao sujeito ativo e ao passivo), se converte em
um direito de gestão "punitiva" de riscos gerais e, nesta medida, está
"administrativizado". (g.a) (SANCHEZ, 2011, p. 148).

Sanchez também estabelece de forma cristalina a diferenciação entre o Direito Penal e
o administrativo-sancionador:
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Como se verá, o decisivo aqui volta a ser o critério teleológico: a finalidade que
perseguem, respectivamente, o Direito Penal e o administrativo-sancionador. O
primeiro persegue a proteção de bens concretos em casos concretos e segue critérios
de lesividade ou periculosidade concreta e de imputação individual de um injusto
próprio. O segundo persegue a ordenação, de modo geral, de setores da atividade
(isto é, o reforço, mediante sanções, de um determinado modelo de gestão setorial).
Por isso não tem por que seguir critérios de lesividade ou periculosidade concreta,
senão que deve preferencialmente atender a considerações de afetação geral,
estatística: ainda assim, não tem por que ser tão estrito na imputação, nem sequer na
persecução (regida por critérios de oportunidade e não de legalidade. (SANCHEZ,
2011, p. 150).

A partir dessa diferenciação posta, observa-se que o administrativo-sancionador tem
como pressuposto a não necessidade de que determinas condutas isoladas produzam alguma
ofensa a um bem jurídico para legitimar a sanção administrativa. Basta que o somatório destas
condutas isoladas produza um prejuízo geral. É a transcendência global do acúmulo
prejudicial de condutas determinadas.
O Direito Penal, a contrario sensu, trabalha com a proteção de bens concretos, o
desvalor e a ofensividade da conduta específica e determinada, que sozinha é suficiente para
ofender bens jurídicos tutelados.
É evidente que a tutela ambiental é eminentemente preventiva e a sua principal
finalidade é a gestão de riscos, a afetação global que determinada conduta produz. A título
exemplificativo, como mero recurso didático, é o que se verifica através do abate de uma ave
que, isoladamente, em nada altera a biodiversidade e a manutenção da espécie; todavia,
milhares de condutas individuais de mesma natureza podem afetar o equilíbrio ecológico de
modo global. Dessa forma, pune-se não a conduta isolada, a ofensa jurídica de um bem em
determinado, mas a lesividade potencial tomada sob um prisma de “acumulação reiterada de
condutas".
Nesse sentido, percebe-se uma aparente semelhança cristalina com o papel exercido
pelo direito administrativo-sancionador. Justamente nesse contexto que reside a chamada
"administrativização” do Direito Penal. Ensina-nos Sanchez que:

É uma característica do Direito Penal das sociedades pós-industriais a assunção em,
em ampla medida, de tal forma de racionalizar, a da lesividade global derivada, de
acumulações ou repetições, tradicionalmente próprias do administrativo, é isso que
se quer indicar quando se alude ao processo de "administrativização", em que, a
nosso juízo, se acha imerso o Direito Penal. E tal poderia nos levar ainda mais
longe: assim, não somente afirmar que o Direito Penal assume o modo de
racionalizar próprio do Direito Administrativo sancionador, senão que inclusive, a
partir daí, se converte em um Direito de gestão ordinária de grandes problemas
sociais. (SANCHEZ, 2011, p. 155-156).
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Deste ponto, surge a grande problemática: a legitimidade da gestão de riscos por parte
do Direito Penal, que ocupa um suposto espaço que pertenceria ao direito administrativo.
Não obstante, é imprescindível notar a mudança de paradigma, bem como reconhecer
a expansão penal efetiva como instrumento de gestão de riscos. Além disso, a intervenção
penal torna-se necessária pelo fracasso da via administrativa/cível em inibir condutas
transgressoras ao meio ambiente. Se por um lado, essa conclusão se oponha ao princípio da
ofensividade/lesividade, por outro, ela satisfaz e harmoniza-se aos princípios da intervenção
mínima e ao papel de ultima ratio do Direito Penal. O fracasso do direito administrativosancionador impõe a tutela penal do meio ambiente, para que o seu estigma e a maior
gravidade de suas sanções possa efetivamente proteger o meio ambiente ecologicamente
equilibrado. Em última análise, caso o Direito Penal não atue, é o bem jurídico de maior
relevância que estará em risco: a vida.
Alguns números são importantes para caracterizar o fracasso do direito administrativo
em oferecer uma tutela eficaz ao meio ambiente. Nos últimos 10 anos, o Ibama recebeu
pagamento de apenas uma multa por poluição de petróleo. No total, foram 93 autos de
infração lavrados entre 2001 e 2011 para vazamentos de óleo de várias dimensões. O valor
total das multas cobradas é de R$ 57,3 milhões. A única multa paga foi de R$ 200 mil.
(ANGELO, 2011).
A cifra de 1,07% de multas pagas em relação aos autos de infração lavrados para o
setor de petróleo é até alta se comparada à arrecadação geral do órgão ambiental. Segundo
análise do Tribunal de Contas da União (TCU), entre 17 órgãos e agências reguladoras, o
Ibama é a instituição federal que menos arrecadou multas administrativas nos últimos três
anos, somente 0,3% do que foi cobrado foi pago. (ANGELO, 2011).
Verifica-se, portanto, a modificação do conteúdo material dos tipos penais. A proteção
penal do meio ambiente acarreta, necessariamente, a antecipação da tutela por não mais ser
suficiente o princípio da ofensividade. Diante desse prisma, o Direito Penal lança mão das
normais penais em branco e dos crimes de perigo.
Nesse sentido, leciona Hassemer:

O segundo instrumento do Direito Penal moderno, que serve claramente a uma
capacidade de ampliação, é a forma de delito dos delitos de perigo abstrato. Já um
olhar rápido no Código Penal ensina a respeito de que o delito de perigo abstrato é a
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forma delituosa da modernidade. Delitos de perigo concretos ou até mesmo delitos
de lesão aparentam estar ultrapassados. (HASSEMER, 2007, p. 198).

O tipo penal aberto depende de complementação por outra fonte, uma vez que, pela
própria natureza extremamente complexa e dispersa das modalidades de dano ou risco
ambientais, a normal penal deverá ser complementada. Essa complementação pode ocorrer
por meio de resoluções do CONAMA, normas da ABNT, etc. Isso ocorre pela característica
mutante da própria tecnologia, capaz de permitir a utilização de mecanismos mitigados de
impactos a partir de sua evolução, alterando padrões de emissão permitidos pela legislação.
Sobre esse tema, Aníbal Bruno leciona:

A norma integradora estabelece, então, as condições ou circunstâncias que
complementam o enunciado do tipo da lei em branco. Traz para a lei em branco um
complemento necessário, mas na lei penal que se encontra, embora
insuficientemente definido, o preceito principal. A norma complementar resulta uma
fonte subsidiária ao Direito Penal, mas uma fonte importante porque as condições
que ela estabelece irão constituir elementos integrantes do tipo da lei em branco e
determinar a aplicação da sanção. (BRUNO, 2003, p. 123).

É justamente nesse ponto que reside a crítica fundamental à chamada
“administrativização” do Direito Penal. Os tipos penais abertos previstos na Lei nº 9.605/98
remetem aos órgãos administrativos a incumbência de complementar os limites de incidência
do tipo penal, como as resoluções que estabelecem índices de emissão de efluentes líquidos,
ou limites de despejo de gases tóxicos na atmosfera. Os órgãos administrativos atuam como
fonte integradora e subsidiária da norma penal em branco ambiental, o que demonstra seu
caráter acessório.
Lozano contextualiza a atribuição acessória dos órgãos administrativos da seguinte
forma:

O direito penal do meio ambiente em grande parte se nutre, portanto, de normas em
branco, porque na descrição do feito punível se remete a outras instâncias do
ordenamento jurídico, fundamentalmente ao direito administrativo. Tal técnica
legislativa da norma penal em branco, vem a ser nessa área uma consequência do
chamado princípio da acessoriedade. (LOZANO, 1997, p. 37).30

30

“El Derecho penal del medio ambiente en buena parte se nutre, por tanto, de normas en blanco, por cuanto en
la descripción del hecho punible se remiten a otras instancias del Ordenamiento jurídico, fundamentalmente al
Derecho administrativo. Tal técnica legislativa de la norma penal en blanco, que viene a ser en este ámbito una
consecuencia más del denominado princípio de accesoriedad.” (tradução nossa).
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Exemplifica-se como instrumento integrador a Resolução do Conama 237/1997, que
estabelece as atividades em que é obrigatório o licenciamento ambiental.
Ressalte-se que a dinâmica da evolução dos elementos integrantes da natureza não
permite ao legislador penal esgotar, no tipo penal, os elementos qualitativos do que poderia
ser considerado um despejo intolerável sobre uma corrente de água. Atualmente o limite
tolerável está em um patamar determinado, embora, conforme o agravamento ou alteração das
circunstâncias naturais, o limite possa vir a ser alterado. Por essa razão, a alteração normativa
do tipo penal restaria prejudicada face às demandas emergenciais da sociedade, uma vez que o
processo de alteração legislativa é burocrático e lento.
Nesse sentido, recorre-se novamente à lição de Lozano:

Tais são, portanto, neste quadro de consideração, as mais relevantes vantagens que
oferece a técnica de remissão normativa da norma penal em branco: uma maior
flexibilidade e agilidade para a adaptação do Direito Penal às mudanças na realidade
social em parcelas especialmente complexas e técnicas, e, ao mesmo tempo, uma
maior estabilidade e continuidade em relação a tal direito. (LOZANO, 1997, p.
37).31

Portanto, a rapidez das transformações ambientais e a evolução industrial-tecnológica
como elementos de potencialização dos riscos ambientais requerem uma imposição legal
flexível a essas mudanças, o que ocorre com a celeridade do ato administrativo.
Noutro prisma, é evidente que o órgão administrativo possui conhecimento técnico
mais detalhado e específico do que o legislador ordinário para traçar melhor os limites
qualitativos. Especialistas da área de conhecimento ambiental, como os engenheiros
ambientais, possuem conhecimento técnico mais aprofundado para traçar os parâmetros
necessários para a preservação do meio ambiente.
Quanto às fontes, Luiz Regis Prado (2009, p. 83) revela 3 (três) formas para o
preenchimento da lacuna constante da norma penal em branco. São elas: 1) o complemento
encontra-se contido na mesma lei (trata-se de deficiência legislativa); 2) o complemento
encontra-se contido em outra lei, mas emana do mesmo poder; e por último 3) o complemento
está contido em disposição normativa de outro poder (exemplo: as resoluções emitidas por
órgãos administrativos).
31

“Tales son pues, en este marco de consideración, las más relevantes ventajas que ofrece la técnica de
remisión normativa de la norma penal em blanco: una mayor flexibilidad y agilidad en orden a la adaptación
del Derecho penal a los cambios de la realidad social en parcelas especialmente complejas y tecnificadas, y, a
la vez, una mayor estabilidad y continuidad en tal Derecho.” (tradução nossa).
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Um dos principais inconvenientes apontados para a utilização da norma penal em
branco diz respeito a sua formação. No Estado Democrático de Direito o poder exclusivo da
produção normativa dos tipos penais compete ao Poder Legislativo, como vontade que emana
do povo. A criação da norma penal em branco supostamente delegaria a atividade legiferante
do Poder Legislativo para a Administração Pública em matéria penal. Poder-se-ia argumentar
sobre eventual rompimento da legalidade, tendo em vista a remissão da norma penal à norma
administrativa de menor hierarquia.
No entanto, o argumento não subsiste, uma vez que o conteúdo material do tipo penal
é descrito pelo legislador. Não cabe aos órgãos administrativos definir uma conduta como
delitiva, tão somente restringir os limites de tolerância para uma determinada atividade.
É o tipo penal em branco que contém o núcleo central e essencial da conduta vedada, é
ele que determina o conteúdo da ação proibida. A fonte integradora não tem autonomia de
inovação, restringe-se a estabelecer os limites delimitadores do tipo quando expressamente
autorizada pelo próprio dispositivo legal. Prado apresenta entendimento nesse sentido, ao
afirmar que:

[N]ão há que se falar em transgressão do princípio da legalidade. Em sendo assim,
não há qualquer óbice à sua utilização, inclusive faz-se necessária para o tratamento
penal do ambiente, desde que respeitados os limites materiais de reserva de lei
ordinária. (PRADO, 2009, p. 85).

Cabe, pois, inferir que, em face do poder integrador, cresce a importância das
resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente, que passam a integral a norma penal
incriminadora.
Podem ser observados como exemplos vários dispositivos da Lei 9.605/98 que
apresentam essa característica. Citam-se alguns:

Art. 39. Cortar árvores em floresta considerada de preservação permanente, sem
permissão da autoridade competente:
Pena - detenção, de um a três anos, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.
Art. 44. Extrair de florestas de domínio público ou consideradas de preservação
permanente, sem prévia autorização, pedra, areia, cal ou qualquer espécie de
minerais:
Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.
Art. 45. Cortar ou transformar em carvão madeira de lei, assim classificada por ato
do Poder Público, para fins industriais, energéticos ou para qualquer outra
exploração, econômica ou não, em desacordo com as determinações legais:
Pena - reclusão, de um a dois anos, e multa.
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Art. 52. Penetrar em Unidades de Conservação conduzindo substâncias ou
instrumentos próprios para caça ou para exploração de produtos ou subprodutos
florestais, sem licença da autoridade competente:
Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.
Art. 62. Destruir, inutilizar ou deteriorar:
I - bem especialmente protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial;
II - arquivo, registro, museu, biblioteca, pinacoteca, instalação científica ou similar
protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial:
Pena - reclusão, de um a três anos, e multa. (g.n.)

Noutro plano, o Direito Penal Ambiental demonstra a consolidação do princípio da
prevenção, na medida em que institui como crime ambiental uma série de crimes de perigo.
Basta a exposição do bem jurídico ambiental a um perigo para que o delito se configure.
Conforme leciona Bottini:

O termo "precaução" deriva do latim tardio precautio-onis, que significa cautela
antecipada. O princípio da precaução, princípio da prudência ou princípio da cautela,
pode ser conceituado como a diretriz para a adoção de medidas de regulamentação
de atividades, em casos de ausência de dados ou informações sobre o potencial
danoso de sua implementação. É o princípio que linda com situações em que a
ciência não pode providenciar uma ampla análise das consequências, deixando um
grau de incerteza no que se refere aos efeitos de determinadas atividades.
(BOTTINI, 2010, p. 64-65).

Cláudio do Prado Amaral (2007, p. 188) apresenta três elementos que sustentam os
crimes de perigo. O primeiro deles é o fator tempo, que generaliza a ideia de que não se deve
esperar pelo comportamento que é contrário à norma, se, de antemão, é possível perceber um
agir prévio que não se conforma aos padrões interpretativos e de seguranças exigidos, o que
se confunde com a própria garantia das condições da utilização dos bens jurídicos.
(AMARAL, 2007, p. 188).
O segundo elemento diz respeito à institucionalização das incertezas na sociedade de
risco. Nesse sentido, a segurança não é meramente um reflexo da atividade policial, mas se
transforma em um direito subjetivo do indivíduo a ser exigido em face do Estado, ficando este
autorizado a agir institucionalmente sobre tudo aquilo que afeta o direito à segurança.
(AMARAL, 2007, p. 188).
Por fim, o terceiro elemento apontado reside no fato de que, em muitos setores, a
fronteira que separa o comportamento permitido do contrário à norma não é traçada com base
em critérios temporais ou morais, mas é construída de forma arbitrária e continuamente
cambiante. Percebe-se que na sociedade de risco a linha que separa a conduta do cidadão que
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tange o limite sem ultrapassá-la, daquele que é considerado delinquente, é muito tênue.
(AMARAL, 2007, p. 188).
Os três elementos apontados são suficientes para justificar a razão pela qual os
comportamentos perigosos devam ser considerados pelo Direito Penal.
Dessa forma, resta evidenciado que a tutela penal ambiental tem o seu foco primordial
de atuação na prevenção. A análise da realidade ambiental, cada vez mais degradada, reforça
os contornos do princípio, visto que a reparação se coloca à margem da prevenção.
Lozano, em defesa da necessidade de proteção ambiental por meio dos delitos de
perigo, ressalta:

A técnica dos crimes de perigo não isenta de problemas práticos nem de críticas
doutrináriass, especialmente sobre o uso defeituoso que dela pode chegar a fazer
nesse contexto, ao que parece, em todo caso, é a mais adequada em relação a
proteção jurídico penal dos recursos ambientais, uma vez que, em conformidade
com o papel previsível de prejuízo sobre bens tão relevantes, cuja reparação é
geralmente muito difícil ou custosa, quando não impossível. (LOZANO,1997, p.
50)32

Verifica-se que, nos crimes de perigo, exite uma antecipação de punibilidade, uma
proteção prévia do bem jurídico tutelado uma vez que não prescinde da consumação do dano,
basta a potencialidade lesiva da conduta.
É o que se extrai do teor do § 3º, do art. 54, da Lei de Crimes Ambientais (Lei nº
9.605/98), que dispõe que “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”.
É o que se observa, por exemplo, com o art. 56, da Lei nº 9.605/98:

Art. 56. Produzir, processar, embalar, importar, exportar, comercializar, fornecer,
transportar, armazenar, guardar, ter em depósito ou usar produto ou substância
tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente, em desacordo com
as exigências estabelecidas em leis ou nos seus regulamentos:
Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa. (BRASIL, 1998)

32

“La técnica de los delitos de peligro, no exenta de problemas prácticos ni de críticas doctrinales,
especialmente a tenor del defectuoso uso que de ella se puede llegar a hacer en este contexto, parece, en todo
caso, la más adecuada en orden a la proteccióon jurídico-penal de los recursos ambientales, por cuanto, en
línea con el papel previsible menoscabo sobre tan relevantes bienes, cuya reparación suele ser muy dificil y
costosa, cuando no imposible.” (tradução nossa).
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O art. 60 da mesma lei é outro exemplo cristalino do delito de perigo:

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.
(BRASIL, 1998)

A doutrina divide os crimes de perigo em duas modalidades: abstrato e concreto.
Silveira apresenta a seguinte distinção entre elas:

De modo geral, os crimes de perigo são, por sua parte, distintos em duas categorias:
crimes de perigo concreto e crimes de perigo abstrato. Colocam-se os primeiros em
respeito a uma situação em que semelhante perigo forma parte integrante do tipo,
devendo este ser verificado caso a caso. Já os segundos correspondem aos
momentos em que tal não se percebe, sendo, portanto, situação perigosa hipotética,
presumida. (SILVEIRA, 2003, p. 95).

Heleno Cláudio Fragoso (1985, p. 174), quanto ao delito de perigo concreto, diz estar
ele presente quando "a realização da conduta típica traz consigo real probabilidade de dano,
de cuja verificação depende a existência do crime".
Assim, não basta a mera probabilidade de ofensa ao bem jurídico tutelado, é
necessário aferir a potencial lesividade da conduta no caso concreto. Impõe-se um exercício
de causalidade entre a conduta do agente e o efetivo perigo de dano.
O perigo apresenta-se como elemento integrante do tipo penal, e a sua caracterização
deve ser demonstrada, para que a conduta produzida se enquadre na moldura abstrata da
norma penal.
Pode-se citar, como exemplo de delito de perigo concreto, o artigo 42 da Lei de
Crimes Ambientais, qual seja:
Art. 42. Fabricar, vender, transportar ou soltar balões que possam provocar
incêndios nas florestas e demais formas de vegetação, em áreas urbanas ou qualquer
tipo de assentamento humano:
Pena - detenção de um a três anos ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.
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Percebe-se que o referido dispositivo legal é expresso ao elencar a situação de perigo
no tipo incriminador: "[...] possam provocar incêndios das florestas e demais formas de
vegetação [...]".
Noutro norte, têm-se os crimes de perigo abstrato. Tais delitos não possuem o perigo
como elemento integrante do tipo penal. Silveira leciona, nesse sentido:

De fato, a característica que tradicionalmente define os crimes de perigo abstrato
reside, como se viu, na ausência de perigo no tipo. Este não menciona o perigo entre
seus elementos, mas se limita a definir uma ação perigosa, pois entende que o
surgimento do perigo deduz-se da realização de uma ação com características.
(SILVEIRA, 2003, p. 97).

Nesses casos o perigo é presumido, o legislador estabelece condutas consideradas
perigosas e as insere no tipo penal. Basta a ocorrência da conduta transgressora para
configurar o delito, ainda que, concretamente, não se verifique o perigo efetivo ao bem
jurídico.
Exemplo de delito de perigo abstrato está contido no art. 55 da lei de crimes
ambientais:
Art. 55. Executar pesquisa, lavra ou extração de recursos minerais sem a competente
autorização, permissão, concessão ou licença, ou em desacordo com a obtida:
Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.
Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre quem deixa de recuperar a área
pesquisada ou explorada, nos termos da autorização, permissão, licença, concessão
ou determinação do órgão competente.

Conforme se extrai do dispositivo legal, basta a ocorrência da conduta desautorizada,
qual seja: "executar pesquisa, lavra ou extração de recursos naturais[...]", para que o delito
esteja configurado.
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5 A RESPONSABILIDADE PENAL DA PESSOA JURÍDICA

A discussão acerca da responsabilidade penal da pessoa jurídica não é um fenômeno
recente, sua origem possui contornos que remetem ao período da Idade Antiga. Entretanto, a
inclusão da temática no centro dos debates jurídicos somente se aprofundou,
significativamente, na sociedade moderna. A complexidade das relações sociais, o aumento
dos centros urbanos e o intenso processo de industrialização colocam a pessoa jurídica como
uma figura central na sociedade contemporânea.
O presente capítulo tem por escopo abordar os elementos estruturantes responsáveis
pela consolidação da responsabilidade penal da pessoa jurídica na legislação pátria e todas as
nuances que envolvem a sua responsabilização.

5.1 Considerações preliminares

As pessoas jurídicas encontram-se inseridas em todos os principais contextos da vida
em sociedade: econômico, político e social. A produção industrial é responsável por conduzir
o crescimento econômico e por aquecer o mercado financeiro interno, gerando emprego e
renda. Justamente por isso, as pessoas jurídicas possuem influência considerável nas decisões
políticas, sejam elas emanadas do Poder Legislativo ou Executivo.
A comunidade organizada é um fenômeno da existência social do homem e por essa
realidade possui um valor próprio, razão pela qual o ordenamento jurídico atribui
personalidade jurídica às pessoas jurídicas, constituindo-as como sujeitos de direito.
Os congressos internacionais de Direito Penal não têm se furtado a recomendar a
criminalização das pessoas jurídicas. Entre o 2º Congresso da Associação Internacional de
Direito Penal, realizado em Budapeste no ano de 1929, até o XV Congresso Internacional de
Direito Penal, realizado no Rio de Janeiro no ano de 1994, ocorreram diversos encontros
internacionais cujo resultado final abarcou a orientação de incluir a pessoa jurídica como
passível de sofrer a incidência da sanção penal.
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Conforme sustenta Silvina Bacigalupo (2001), é pacífico nos países europeus o
reconhecimento da necessidade de introduzir a responsabilidade penal da pessoa jurídica
como política criminal. O que se questiona é a sua compatibilidade com os princípios que
regem o direito penal tradicional, como as categorias dogmáticas da ação e da culpabilidade.
Embora exista uma corrente significativa inclinada para a responsabilidade penal da pessoa
jurídica, a questão ainda é controvertida. A própria natureza do ente moral é tida como fator
impeditivo para a aplicação das sanções penais. O conceito tradicional de culpabilidade,
calcado na capacidade subjetiva de autodeterminação e no livre-arbítrio, supostamente se
chocaria com a ausência de vontade psíquica própria por parte do ente coletivo.
Schecaira leciona a esse respeito:

O sistema penal trabalha com a noção de culpabilidade individual. Ainda hoje
busca-se uma justificativa para a culpa penal. Decorre do conceito de culpabilidade
o poder discernir em face de uma situação da vida. Trata-se do livre-arbítrio, que
segundo um grande número de autores é ontologicamente indemonstrável. Assim, o
poder agir de outro modo, corolário do princípio da culpabilidade, é impossível de
ser racionalizado. A culpa, portanto, não é algo que seja cientificamente
demonstrável e determinável por juízos de experiências. É, sim, uma base filosófica
do direito penal, de que se parte para legitimar o direito de punir comportamentos
que põe em perigo ou atingem bens juridicamente relevantes. (SHECAIRA, 1998, p.
93).

Os adeptos da corrente favorável à capacidade penal das pessoas jurídicas sustentam
que esses entes possuem vontade própria, devendo estar sujeitos à responsabilidade penal por
seus atos, através de um juízo de culpabilidade adequado à sua natureza jurídica.
A vontade da pessoa jurídica reside no somatório das vontades individuais de seus
membros, capaz de formar uma vontade coletiva própria do ente moral. Trata-se de uma
vontade pragmática, que sobrepõe o plano individual ao plano metafísico.
Noutro plano, é notório que na sociedade contemporânea as pessoas jurídicas, no afã
de obter lucros e vantagens, produzem reiteradamente uma série de ilegalidades econômicas,
abusos contra o sistema financeiro, fraudes que desempregam milhares de trabalhadores e,
principalmente, atentados graves contra o meio ambiente, o que impõe um maior rigor nas
sanções a elas direcionadas.
Paulo José da Costa Júnior, em coautoria com Édis Milaré, Fernando José da Costa,
contextualiza o papel das pessoas jurídicas na sociedade atual:
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A responsabilidade penal da pessoa jurídica, nos tempos hodiernos, especialmente
no âmbito do direito privado, no qual estão presentes conglomerados, empresas
multinacionais, grupos econômicos, é uma necessidade para fazer frente à
criminalidade tributária, econômica, financeira e ecológica. (COSTA JÚNIOR;
MILARÉ; COSTA, 2013, p. 35).

Silvina Bacigalupo apresenta as principais finalidades da instituição de normas penais
que abarcam a responsabilidade penal da pessoa jurídica:

Segundo a doutrina dominante a finalidade que persegue a instituição de uma norma
que contemple a responsabilidade penal das pessoas jurídicas é, em primeiro lugar,
impedir os benefícios ou vantagens que possa obter uma pessoa jurídica pelo
cometimento de um delito produzido em seu interesse. Em segundo lugar, a
possibilidade de impor uma sanção às pessoas jurídicas tem por finalidade incentivar
que os órgãos diretores impeçam, dentro do âmbito da empresa, a ocorrência de
infrações, a violação dos deveres do empresário, ou o enriquecimento das empresas
33
por meio do cometimento de injustos. (BACIGALUPO, Silvina 2001, p. 365-366).

Nesse prisma, é imprescindível destacar um fenômeno importante, inerente à
realidade das empresas: a chamada "responsabilidade diluída". Pela estrutura organizacional
das grandes empresas, com alto número de funcionários e cargos gerenciais, torna-se difícil a
missão de delimitar concretamente o causador de eventual ilegalidade. Eládio Lecey (1998, p.
38) afirma que "dita diluição da responsabilidade não raro é buscada deliberadamente com a
utilização de mecanismos colegiados de decisão".
A diluição da responsabilidade constitui-se em "uma carta autorizativa" para a
ocorrência de ilegalidades se adotada a tese da irresponsabilidade penal da pessoa jurídica. A
dificuldade em atribuir a uma pessoa específica a responsabilidade pelo evento danoso resulta
na impossibilidade de atribuição de qualquer sanção penal à ofensa cometida.
Ademais, as pessoas jurídicas cometem infrações por intermédio de pessoas físicas
que, em muitos casos, não são concretamente responsáveis pela ilegalidade. É injusto imputar
a um funcionário específico a pena, quando a conduta empreendida é resultado de uma
imposição dos gestores do ente moral. Na maior parte das vezes existe uma deliberação
empresarial determinada para que o funcionário realize a conduta danosa.

33

"Según la doctrina dominante la finalidad que persigue la instituición de una norma que contemple la
responsabilidad penal de las personas jurídicas es, en primer lugar, impedir los beneficios o ventajas que pueda
obtener una persona jurídica por la comisión de un delito llevado a cabo en su interés. En segundo lugar, la
posibilidad de imponer una sanción a las personas jurídicas tiene por finalidad fomentar que los órganos
directivos de las mismos impidan dentro del ámbito de la empresa la comisión de infracciones, la vulneración de
deberes del empresario o que las empresas se enriquezcan por meio de la comisión injustos". (tradução nossa).
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Destaca-se que a imposição exclusiva da sanção penal à pessoa física é altamente
ineficaz. No contexto das relações econômicas, a substituição de funcionários ocorre sem
grandes dificuldades, o que constitui uma verdadeira carta branca às empresas para cometer
delitos e simplesmente substituir os eventuais funcionários apenados.
Ao criminalizar as condutas ofensivas por parte da pessoa jurídica, o legislador optou
por resguardar a coletividade dos abusos cometidos pelos entes coletivos, impondo, para
tanto, a gravosidade da sanção penal. O estigma por ela imposto dificulta o exercício de
negócios jurídicos por parte das empresas, prejudica seus interesses econômicos diretos e
muitas vezes são suficientes para levar a cabo o exercício da atividade empresarial.
A sanção penal afeta a credibilidade da pessoa jurídica, estimulando os agentes
empresariais a evitarem a ocorrência de ilegalidades na seara das atividades por eles
desenvolvidas.
A classificação das pessoas jurídicas varia conforme a ordem jurídica de cada Estado.
No ordenamento jurídico brasileiro a pessoa jurídica é dividida em dois grupos: pessoas
jurídicas de Direito Público e pessoas jurídicas de Direito Privado.
As pessoas jurídicas de Direito Público dividem-se em externo e interno. Como
exemplo de pessoas jurídicas de Direito Público externo, têm-se os Estados-Nacionais e as
Organizações Internacionais, como a ONU e a OEA. No plano interno, tem-se a União, os
Estados, os Municípios, as Autarquias e as Fundações Públicas. É importante destacar que as
empresas públicas e as sociedades de economia mista, embora sejam criadas pelo Poder
Pública por meio de lei própria (artigo 37, XIX, a Constituição da República de 1988), são
consideradas de direito privado, uma vez que exercem atividades próprias dos entes privados.
As pessoas jurídicas de Direito Privado estão arroladas no artigo 44 do Código Civil
(Lei n. 10.406/2002), sendo elas: associações, sociedades e fundações, além das sociedades
mercantis, que são reguladas a partir do artigo 966 do Código Civil.
O artigo 966 do Código Civil define como empresário aquele "que exerce
profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou
de serviços". Pela definição apresentada é possível inferir que a noção de sociedades
mercantis se liga à ideia de necessidade do exercício de atividade essencialmente empresarial.
As suas espécies são: 1) sociedade em nome coletivo; 2) sociedade em comandita simples; 3)
sociedade de capital e indústria; 4) sociedade em conta de participação; 5) sociedade por cotas
de responsabilidade limitada; 6) sociedade anônima; e 7) sociedade em comandita por ações.
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Por fim, é importante destacar que as fundações são consideradas públicas quando
instituídas pelo Poder Público e privadas quando constituídas por vontade unilateral de um
particular, com patrimônio privado, para o exercício de uma atividade específica.

5.2 Evolução histórica

A possibilidade de a pessoa jurídica vir a ser responsabilizada criminalmente possui
tratamento que remete a períodos muito distantes. Silvina Bacigalupo (2001, p. 41) aponta
que "pode ser visto como a teoria da pessoa fictícia tem origem nas concepções jurídicas da
Idade Média e como ela continua, embora com outros fundamentos, ao longo do século XIX".
34

Schecaira (2001) apresenta a divisão da responsabilização penal da pessoa jurídica em
dois períodos: um anterior e outro posterior ao século XVIII. Da Idade Antiga até a Idade
Média, predominavam as sanções coletivas impostas às tribos, vilas e comunas.
Posteriormente, a Revolução Industrial, difundida sob as ideias do Iluminismo, veio combater
as punições às corporações e aos entes coletivos que pudessem comprometer as liberdades
individuais.
Affonso Arinos de Mello Franco (1930) afirma que foi na Grécia Antiga que a pessoa
jurídica esteve sujeita a responder por delitos pela primeira vez. As corporações gregas
deveriam responder por seus delitos e infrações, ainda que a responsabilidade fosse
corporativa.
Entre os germânicos, no período medieval, vigoravam as ideias de Bartolo. Em 1235,
a Constituição de Frederico II apresentava penas pecuniárias para aqueles que
comprometessem a tranquilidade de todos, e incluía expressamente nesse rol as comunidades.
(SANTOS, Maria 1999).
A Itália constitui-se em importante foco na discussão e na evolução da atribuição de
responsabilidade penal aos entes coletivos. O Direito Romano apresenta-se como expoente do

34

“Se podrá ver como la teoría de la persona ficta tiene sus orígenes en las concepciones jurídicas de la edad
media y como se mantendrá la misma, si bien con otros fundamentos, durante todo el silglo XIX.” (tradução
nossa).
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formulado latino societas delinquere non potest, que significa que as sociedades sozinhas não
podem cometer delitos, apenas as pessoas naturais que atuam em seu interesse.
No Direito Canônico, a partir da formação da Igreja Católica, os direitos pertenciam a
Deus e não à coletividade. O Papa Inocêncio IV sustentava que a universitas era uma pessoa
fictícia, como um ser sem alma, e por isso não poderia ser excomungada. Baseado no mesmo
fundamento, ele sustentava que a universitas não tinha capacidade de ação e,
consequentemente, não tinha capacidade delitiva. (SANTOS, Maria 1999).
Dotados de caráter essencialmente prático, os romanos repudiavam a responsabilidade
coletiva. Somente após a constituição do Império Romano, que a ideia de personalidade
coletiva surge, embora fosse considerada pura ficção, um artifício irrelevante do ponto de
vista jurídico.
Somente em 1670, surge o primeiro texto legal reconhecendo a responsabilidade penal
da pessoa jurídica: as Ordenações Francesas. O texto legal estabeleceu um título com
procedimentos aplicáveis aos casos em que as comunidades das cidades, vilas e aldeias
cometessem crimes de violência ou quaisquer outros. (COSTA NETO; BELLO FILHO;
COSTA, 2011).
A Revolução Francesa, em sentido contrário, exerceu forte influência a favor da
inimputabilidade dos entes coletivos. Partindo do substrato teórico iluminista, defendia a
individualização da pena e a pessoalidade do agente, ou seja, a culpabilidade com aspecto
eminentemente subjetivo se apresenta como pressuposto da pena.
A concepção individualista própria da Revolução Francesa, sob o dogma da
culpabilidade, impediu qualquer avanço na seara da responsabilização penal dos entes
coletivos no período. O autor Moacir Martini Araújo (2007, p. 152) afirma que "com as ideias
individualistas dominantes da Revolução Francesa, surgiu um clima de hostilidade às
existências dos grupamentos, embora a doutrina defendesse o princípio penal das pessoas
jurídica".
As ideias individualistas permearam as legislações desde então, inclusive o Código de
Napoleão, de 1810, que se encarregou de enaltecer o princípio da pessoalidade das penas e
não apresentou qualquer menção à responsabilidade dos entes coletivos.
A alteração dessa sistemática ocorre com a ocorrência da Primeira Guerra Mundial. A
partir desse momento, os Estados assumem um papel mais intervencionista, inclusive na
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realidade econômica. A ampla liberdade econômica, característica do liberalismo, não
subsiste.
É nesse contexto que surge o chamado Welfare State, que se caracteriza como um tipo
de organização política e econômica que coloca o Estado como agente da promoção (protetor
e defensor) social e organizador da economia. Nessa orientação, o Estado é o agente regulador
da vida e da saúde social, política e econômica do país, em parceria com os sindicatos e as
empresas privadas. Embora em níveis diferentes, de acordo com o país em questão.
(ESTADO, 2013) A partir dessa nova concepção de atuação do Estado, a responsabilidade da
pessoa jurídica ganha força sob a égide da Common Law. Em seu período inicial, na
Inglaterra, não era admitida a responsabilidade da pessoa jurídica pelos julgadores, que ainda
se baseavam na Teoria da Ficção. Todavia, a partir de 1889, o Parlamento Inglês instituiu uma
regra pela qual toda interpretação dos textos legislativos deveria ser realizada considerando a
expressão "pessoa" como extensiva aos entes coletivos, autorizando a punição dos mesmos
ainda que não houvesse intenção delitiva. (ARAÚJO, 2007).
A responsabilidade jurídica da pessoa jurídica passou a existir, também, nos países de
modelo romano-germânico. Conforme aponta Costa Neto (2011), os Estados Unidos, o
Canadá e a Austrália foram os responsáveis por implementar a política de imputação penal de
responsabilidade às pessoas jurídicas. Holanda e Portugal também seguiram os modelos
estabelecidos pelos países de Direito Costumeiro. (COSTA NETO, 2011).
Em 1976, a legislação penal holandesa introduziu a responsabilidade penal da pessoa
jurídica, estabelecendo as sanções correspondentes ao ente coletivo. Da mesma forma
procedeu o Código Penal Português de 1983, bem como os Códigos Norueguês e Francês, em
1992 e 1994, respectivamente. (COSTA NETO, 2011).
Além de sua inserção nos textos legais dos Estados, a orientação pela imputação de
crimes a pessoas jurídicas passou a ser inserida nas principais convenções e encontros de
organismos internacionais de Direito Penal. Pode-se citar os principais que seguiram essa
tendência, quais sejam: 1) Congresso da Associação Internacional de Direito Penal realizado
em Bruxelas, em 1926; 2) Segundo Congresso da Associação Internacional de Direito Penal
realizado em Bucareste, em 1929; 3) IV Congresso Internacional de Direito Penal realizado
em Roma, em 1953; 4) Congresso Internacional de Direito Penal realizado em Atenas, em
1959; 5) XII Congresso Internacional de Direito Penal realizado em Hamburgo, em 1979; e 6)
XV Congresso Internacional de Direito Penal realizado no Rio de Janeiro, em 1994.

107

No ordenamento jurídico brasileiro, pode-se citar como marco importante, ainda que
tímido, o § 8º, do Título 2º, do Código Criminal de 1789, que estabelecia "(...) os colégios,
corporações e cidades podem delinquir pelas pessoas de que se compõe e que os representam
e governam; e à universalidade se atribui o delito, quando todos os representantes o cometem,
ou a maior parte deles". (ARAÚJO, 2007, p. 154).
A partir da evolução histórica traçada, é possível afirmar que, embora a temática ainda
seja controvertida, a responsabilidade penal da pessoa jurídica é uma realidade diluída em
diversos países e na comunidade jurídica internacional. A orientação político-criminal pela
imposição de pena às pessoas jurídicas é uma realidade crescente na sociedade
contemporânea.

5.3 Direito Comparado

Conforme demonstrado anteriormente no presente trabalho ao traçar a evolução
histórica, a incriminação da pessoa jurídica mostra-se como uma tendência crescente.
Importante recorrer a alguns países pelo Direito Comparado com o objetivo de contextualizar,
na sociedade contemporânea, a difusão da responsabilidade penal da pessoa jurídica pelos
diversos diplomas legais.
Na França, a legislação anterior ao século XVIII oferecia vários exemplos de
responsabilidade dos entes coletivos, mas a partir da Lei de 5 de abril de 1884, no contexto da
Revolução Francesa, a responsabilização destes entes passou a não ser mais aplicada.
(SHECAIRA, 1998)
Conforme assevera Schecaira (1998), a maior parte da doutrina francesa mais recente
tem se posicionado favoravelmente à responsabilidade penal da pessoa jurídica, o que
influenciou significativamente a Parte Geral do novo Código Penal. Até a reforma, o Tribunal
se posicionava contrariamente à incriminação tendo, inclusive, a Corte de Cassação afirmado
que "em princípio, uma sociedade, pessoa moral, não pode incorrer em responsabilidade
penal". (SCHECAIRA, 1998 p. 56).
O Código Penal Francês entrou em vigor em 1º de março de 1994. Seu artigo 121-2
torna irrefutável a responsabilidade penal da pessoa jurídica, com exceção do Estado, por

108

expressa previsão: “As pessoas morais, com exclusão do Estado, são responsáveis penalmente
segundo as regras dos art.s 121-4 a 121-7 e nos casos previstos pelos seus órgãos ou
representantes”.
O Código Penal Francês é considerado como o primeiro de um país latino a adotar a
responsabilidade dos entes coletivos. Conforme assevera o autor Francisco de Assis Santos
Lauzid (2002), são dois os requisitos da imputabilidade penal da pessoa jurídica no sistema
francês: 1) que a infração seja praticada por um órgão ou representante legal; 2) que a
infração penal seja praticada por objetivo ou proveito do grupamento.
As penas impostas às pessoas jurídicas no sistema francês são as seguintes: multas;
interdição definitiva ou temporária para exercer uma ou várias atividades profissionais ou
sociais; controle judiciário por cinco anos ou mais; fechamento temporário ou definitivo do
estabelecimento utilizado para a prática do crime; exclusão definitiva ou temporária dos
mercados públicos; interdição por cinco anos ou mais para emitir cheques; confisco de objetos
do crime; publicação da decisão judicial e dissolução. (LAUZID, 2002).
Na Inglaterra, cujo sistema jurídico é baseado na Common Law, a jurisprudência foi
responsável por criminalizar a pessoa jurídica. No ano de 1889, foi reconhecida
legislativamente a responsabilidade através da Interpretation Act, que expandiu o termo
pessoa aos entes coletivos, atribuindo a eles a possibilidade de praticar crimes de qualquer
natureza. Adota-se a responsabilidade penal objetiva para as infrações sem dolo ou culpa. A
responsabilidade subjetiva é adotada para as infrações penais culposas ou dolosas.
(LEVORATO, 2006).
Os ingleses baseiam a responsabilidade penal da pessoa jurídica na Teoria da
Identificação. Por esse formulado, é necessária a identificação, pelo juiz ou tribunal, da pessoa
física responsável pela conduta, pois ela é responsável por exteriorizar a vontade da própria
pessoa jurídica. O ato incriminado é o próprio ato da sociedade. (LEVORATO, 2006).
Schecaira (1999) aponta que, nos Estados Unidos, assim como nos demais países sob a
égide da Common Law (Canadá, Austrália, Escócia, etc.), vigora a responsabilidade penal das
pessoas jurídicas. Em virtude do sistema federado estadunidense, existem alguns Estados que
não adotam a posição dominante, como é o caso de Indiana. Todavia, a posição dominante é a
da responsabilidade penal das corporações.
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O Model Penal, um texto de caráter normativo geral, estabelece que "a pessoa jurídica
é capaz de cometer qualquer espécie de infrações, com exceção das excluídas expressamente
pelo legislador". (OLIVEIRA, 1999, p. 163).
Luiz Benito Viggiano Luisi (2010) noticia que o Federal Criminal Code, aprovado em
1922, dispõe na letra d, do inciso I, do artigo 402, que as pessoas jurídicas respondem "por
qualquer delito" no qual seja possível a condenação de um indivíduo, prescindindo da "sua
culpabilidade", cometido por um agente da empresa no exercício de suas atribuições. A
responsabilidade penal da sociedade tem, portanto, o seu fundamento na Strict Liability, ou
seja, na responsabilidade penal sem culpa. Verifica-se um sistema calcado na
responsabilidade penal objetiva.
Sanchez (2010) sustenta que, na Espanha, a doutrina majoritária é contrária à
responsabilização penal da pessoa jurídica. Segundo o sistema jurídico Espanhol as pessoas
jurídicas não podem ser sujeitos ativos de delito, ou seja, adota-se o formulado da societas
delinquere non potest. Respondem penalmente apenas as pessoas físicas, uma vez que a
pessoa jurídica não pode ser submetida a nenhuma pena.
Não obstante, Sanchez observa um crescente clamor na Espanha pela necessidade
político-criminal de se responsabilizar a pessoa jurídica:
Contudo, por outro lado, a mesma doutrina dominante na Espanha parece apreciar a
existência de uma necessidade político-criminal de sancionar diretamente as
agrupações ou grupo de pessoas, quer dizer, a empresa enquanto tal, no caso de
cometer um delito em seu âmbito. Estima-se, de fato, que as sanções coletivas
constituem um meio imprescindível para combater a criminalidade empresarial.
35
(SANCHEZ, 2010, p. 66-67).

Sheila Jorge Selim de Sales (2010) sustenta que, no Direito Português, a regra geral é
a de que apenas as pessoas físicas podem responder criminalmente. Não obstante,
excepcionalmente podem existir disposições legais em contrário para responsabilizar as
pessoas coletivas, aplicando a elas penas pecuniárias ou medidas de segurança. Isso ocorre
porque o artigo 11 do Código Penal Português estabelece que "Salvo disposição em contrário,
só as pessoas singulares são suscetíveis de responsabilidade criminal". (SALES, 2010, p.
214).
35

“Sin embargo, por otro lado, la misma doctrina dominante en España parece apreciar la existencia de una
necessidad político-criminal de sancionar directamente a las agrupaciones o colectivos de personas, es decir, a
la empresa en cuanto a tal, en caso de cometerse un delito en su ámbito. Se estima, en efecto, que tales sancione
colectivas constituyen un medio imprescindible para combatir la criminalidad de empresa.” (tradução nossa).
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Por fim, destacamos a Alemanha, em que as pessoas coletivas não podem ser
responsabilizadas criminalmente. Conforme afirma Schecaira (1998), o Direito Alemão
admitia, até o século XVIII, a responsabilidade criminal das pessoas coletivas, mas mudou
radicalmente essa posição, entendendo pela desnecessidade de aplicar penas às pessoas
coletivas.

5.4 Natureza Jurídica

Antes de examinarmos os aspectos da aplicação prática da responsabilidade penal da
pessoa jurídica na legislação vigente, necessário se faz estabelecer qual a natureza jurídica do
ente moral.
A primeira teoria que se apresenta para justificar a natureza jurídica do ente coletivo é
a Teoria da Ficção, cujo formulador é Savigny. Também conhecida como Teoria da Vontade,
ela estabelece um pressuposto puramente individualista. Do ponto de vista de tal teoria, a
pessoa, sujeito de direito, tem de coincidir, necessariamente, com o conceito de ser humano.
Estabelece, assim, uma fórmula simples segundo a qual somente a pessoa individual pode ser
dotada de capacidade jurídica. A Teoria da Ficção tem como pressuposto uma análise
psíquica, uma vontade individual psicológica, que, segundo a qual, é o fundamento único do
conceito de sujeito de direito.
Nesse sentido, o fundamento da Teoria da Ficção consiste na conservação da
personalidade a partir de um ponto de vista ético-individual. A liberdade de vontade é a sua
essência e o direito à proteção desta liberdade deve ser consolidado através do poder jurídico.
Desse ponto de vista, somente pode ser sujeito de direito o ser humano individual, uma vez
que o direito é apenas um meio para proteger a personalidade ética do indivíduo. Por esse
formulado, o exercício de direito não pode ser outra coisa que não a vontade individual em
um sentido ético. (BACIGALUPO, Silvina, 2001).
Por esse formulado, apenas o ser humano é dotado de uma personalidade ética,
tornando-se exclusivamente o único capaz de ser sujeito de direito. A pessoa jurídica se
constitui em mero ente artificial, fictício, que não possui vontade própria e por isso não é
capaz de agir ilicitamente.
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A autora Silvina Bacigalupo sintetiza a esse respeito:

A partir daqui é claro que a pessoa jurídica, portanto, não pode ser senão um sujeito
de direito fictício, que embora se expresse por meio de seus representantes uma
vontade que lhe é imputável como uma vontade própria, não tem uma vontade real
36
em sentido ético, mas apenas fictício. (BACIGALUPO, Silvina, 2001, p. 61).

A partir do século XX a Teoria da Ficção sofreu profundas críticas, na medida em que
as pessoas jurídicas passaram a ocupar um espaço de maior destaque na vida em sociedade. É
evidente que os entes coletivos não se caracterizam como pessoas fictícias, pois são dotados
de existência real, fática, e sua personalidade jurídica é atribuída pela legislação.
Ademais, se questiona a possibilidade de atribuir ao Estado, pessoa jurídica por
excelência, uma suposta existência fictícia. É inconcebível que o Estado, como fonte da
produção normativa, seja considerado como uma ficção.
Diante desse raciocínio, a Teoria da Ficção se mostra ineficaz para satisfazer os
requisitos de caracterização da natureza jurídica da pessoa jurídica.
Em sentido totalmente oposto surge a Teoria da Realidade Objetiva, também chamada
de Teoria da Vontade Orgânica ou Real. Por essa teoria, pessoa não é somente o homem, mas
todos os entes dotados de existência real. Entre os mais destacados representantes dessa
corrente, Gierke e Zitelman sustentam que as pessoas jurídicas são reais, com vontade
própria, equiparáveis às pessoas físicas, como seres sociais. Esses autores sustentam que a
pessoa jurídica tem capacidade de querer e de agir, que o faz por meio de seus órgãos, da
mesma forma que o ser humano comanda, por meio da mente, os demais órgãos. Os seres
coletivos seriam, portanto, dotados de uma vontade real suficiente para atribuir-lhes a
condição de sujeito ativo dos delitos penais. (SCHECAIRA, 1998).
Entende-se que a Teoria da Realidade Objetiva compara a pessoa jurídica ao
organismo humano, o que constitui verdadeira incongruência. É justamente essa a maior
fragilidade da teoria: buscar igualar em condições ontológicas a pessoa jurídica e a pessoa
natural. Assevera-se que a formação de vontade da pessoa jurídica em nenhuma hipótese se
confunde com a das pessoas naturais.
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“A partir de aquí es claro que la persona jurídica, por lo tanto, no pudo ser sino un sujeito de derecho ficticio
que, aunque exprese por meio de sus representantes una voluntad que le es imputable como voluntad propria, no
tiente una voluntad real en sentido ético, sino sólo fictitico.” (tradução nossa).
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Em último plano, surge a Teoria da Realidade Jurídica que sustenta a ideia de que a
pessoa jurídica é uma formação técnica, sem existência no mundo naturalístico, residindo
apenas no plano abstrato por expressa determinação legal.
Conforme assevera Fernando A. N. Galvão da Rocha:

A realidade que se deve reconhecer à pessoa jurídica é uma realidade na ordem
jurídica e para a ordem jurídica, nunca uma realidade naturalística. A pessoa jurídica
é criação do Direito, que por sua vez, pode e deve regular os efeitos jurídicos de suas
intervenções no ambiente social. (ROCHA, 2003, p. 36).

A Teoria da Realidade Jurídica apresenta-se mais adequada à determinação da
natureza da pessoa jurídica, uma vez que não tem a pretensão de equipará-la à pessoa natural,
mas reconhece sua existência real e a capacidade jurídica que a lei lhe confere.

5.5 Responsabilidade penal da pessoa jurídica no ordenamento jurídico brasileiro

Pelo que se extrai da Constituição da República de 1988, é possível inferir que o
constituinte originário acolheu expressamente a responsabilidade penal da pessoa jurídica,
atribuindo ao legislador infraconstitucional a competência para regulamentar a matéria de
forma específica.
A responsabilidade penal da pessoa jurídica é disciplinada no texto constitucional em
dois dispositivos: artigo 173, § 5 e artigo 225, § 3º.
O artigo 225, § 3º, regula a responsabilidade penal da pessoa jurídica por crime
ambiental nos seguintes termos:

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.

A responsabilidade penal da pessoa jurídica pelos delitos econômicos possui previsão
constitucional expressa no artigo 173, § 5º, da Constituição da República:
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Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de
atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos
imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme
definidos em lei.
(...)
§ 5º - A lei, sem prejuízo da responsabilidade individual dos dirigentes da pessoa
jurídica, estabelecerá a responsabilidade desta, sujeitando-a às punições compatíveis
com sua natureza, nos atos praticados contra a ordem econômica e financeira e
contra a economia popular.

Fica evidente a opção do legislador constituinte pela responsabilidade penal da pessoa
jurídica. Em apontamento enfático, Walter Claudius Rothenburg (1997, p. 28) afirma que "a
pessoa jurídica, portanto, foi admitida expressamente pela atual Constituição da República
como sujeito ativo de crime. Essa tão discutida possibilidade resolveu-se no plano do direito
positivo, e no estágio mais alto, qual o das normas constitucionais".
Parte da doutrina considera inaplicável a responsabilidade penal da pessoa jurídica por
crime econômico, sob o fundamento de que não houve a regulamentação do dispositivo
constitucional pela lei infraconstitucional ordinária.
Critica-se a chamada "denúncia genérica", na medida em que não há regulação
específica da matéria nas leis ordinárias, o que inviabiliza a concretização, sob as regras e
garantias do direito penal, do dispositivo Constitucional:

Por não existir previsão legal específica da responsabilidade penal da pessoa jurídica
no que se refere aos delitos econômicos e considerando que a maioria destas
infrações é cometida no seio das empresas, em geral, em nome e benefício desta, não
resta outra alternativa à doutrina e aos aplicadores do Direito a não ser executar
verdadeiros malabarismos para não permitir que estas normas virem realmente um
"direito penal simbólico", com dispositivos que "não saem do papel" porque
verdadeiramente não se dirigem a ninguém. (CRUZ, 2009, p. 224).

Não obstante a crítica posta, a Lei n. 12.529/2011, que regula a defesa da concorrência
e o combate às infrações contra a ordem econômica, estabelece expressamente em seu artigo
31 que a responsabilidade pelas infrações à ordem econômica sujeita penalmente tanto as
pessoas físicas, quanto as jurídicas, de direito público ou privado:

Art. 31. Esta lei aplica-se às pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou
privado, bem como a quaisquer associações de entidades ou pessoas, constituídas de
fato ou de direito, ainda que temporariamente, com ou sem personalidade jurídica,
mesmo que exerçam atividade sob regime de monopólio legal.
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Na mesma linha, o artigo 4º da Lei n. 8.137/1990 estabelece a imposição de sanção
penal às empresas que infringirem a ordem econômica ou as relações de consumo:

Art. 4° Constitui crime contra a ordem econômica:
I - abusar do poder econômico, dominando o mercado ou eliminando, total ou
parcialmente, a concorrência mediante qualquer forma de ajuste ou acordo de
empresas
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos e multa

Diante dos dispositivos supracitados, conclui-se que não há razão para subsistir a
crítica pautada na ausência de regulamentação infraconstitucional dos delitos econômicos. Os
artigos aludidos não deixam margem para dúvidas e são expressos ao estabelecer a
responsabilidade penal da pessoa jurídica diante de crimes de natureza econômica, cominando
penas específicas imputáveis às pessoas jurídicas delitivas.
Ademais, o artigo 11 da Lei n. 8.137/1990, citada anteriormente, que trata dos crimes
contra a ordem tributária, a econômica e a das relações de consumo, estabelece expressamente
que as pessoas jurídicas se sujeitam aos delitos ali insculpidos: “Art. 11. Quem, de qualquer
modo, inclusive por meio de pessoa jurídica, concorre para os crimes definidos nesta lei,
incide nas penas a estes cominadas, na medida de sua culpabilidade”.
Interessante notar que o aludido dispositivo legal reproduz fielmente a regra contida
no artigo 29 do Código Penal, apenas incluindo as pessoas jurídicas no seu texto: “Art. 29 Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na
medida de sua culpabilidade”.
Ressalta-se a Lei n. 7.492/1998, que trata dos crimes contra o sistema financeiro, ao
considerar como instituição financeira tanto as pessoas jurídicas de Direito Privado, quanto às
de Direito Público, admite a responsabilidade penal das mesmas, vejamos:

Art. 1º Considera-se instituição financeira, para efeito desta Lei, a pessoa jurídica de
direito público ou privado, que tenha como atividade principal ou acessória,
cumulativamente ou não, a captação, intermediação ou aplicação de recursos
financeiros (Vetado) de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, ou a custódia,
emissão, distribuição, negociação, intermediação ou administração de valores
mobiliários.
Parágrafo único. Equipara-se à instituição financeira:
I - a pessoa jurídica que capte ou administre seguros, câmbio, consórcio,
capitalização ou qualquer tipo de poupança, ou recursos de terceiros;

Noutro prisma, é na seara da proteção ambiental que a responsabilidade penal da
pessoa jurídica encontra uma proteção legislativa mais severa. A questão será mais bem
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detalhada no presente trabalho quando tratar-se da responsabilidade penal da pessoa jurídica à
luz da Lei de Crimes Ambientais, não obstante, é importante mencionar alguns dispositivos
de lei que tornam irrefutável a opção do legislador infraconstitucional pela responsabilidade
penal da pessoa jurídica em face dos delitos ambientais.
Primeiramente, é importante mencionar que a lei que dispõe sobre a Política Nacional
do Meio Ambiente (Lei n. 6.938/1981), no seu artigo 3º, IV, estabelece que são consideradas
como poluidoras tanto a pessoa física, quanto a jurídica:

Art 3º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:
(...)
IV - poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável,
direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental;

Nesse sentido, a Lei n. 9.605/1998, que regula os crimes ambientais, em seu artigo 3º,
estabeleceu, expressamente e de forma definitiva, a responsabilidade penal da pessoa jurídica
por crime ambiental:

Art. 3º As pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e
penalmente conforme o disposto nesta Lei, nos casos em que a infração seja
cometida por decisão de seu representante legal ou contratual, ou de seu órgão
colegiado, no interesse ou benefício da sua entidade.
Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui a das pessoas
físicas, autoras, co-autoras ou partícipes do mesmo fato.

A referida Lei de Crimes Ambientais estabelece a cominação de penas às pessoas
jurídicas pelo cometimento de delitos, nas seguintes modalidades: pena pecuniária, penas
restritivas de direitos e penas de prestação de serviços à comunidade. As espécies de penas
aplicáveis à pessoa jurídica serão abordadas especificadamente em seção própria,
detalhadamente, com as hipóteses previstas na Lei n. 9.605/1998.
De toda essa análise, é possível afirmar que ainda que seja possível emitir um juízo de
valor favorável ou não à responsabilidade penal da pessoa jurídica, fato é que a Constituição
da República previu expressamente essa possibilidade e o legislador infraconstitucional
posicionou-se no mesmo sentido, concretizando na legislação ordinária a orientação
Constitucional.
Pode-se inferir que, pela análise sistêmica do ordenamento jurídico brasileiro, é
legítimo sustentar a adoção do princípio latino societas puniri potest, que significa afirmar
que a pessoa jurídica é passível de ser punida por cometer delitos.
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5.6 Críticas à Responsabilidade Penal da Pessoa Jurídica

Contrariando os dispositivos legais inseridos no ordenamento jurídico brasileiro, parte
da doutrina, principalmente entre os penalistas, sustenta a incapacidade penal da pessoa
jurídica para cometer delitos. Os argumentos contrários baseiam-se na impossibilidade de
aplicação da dogmática tradicional do delito à pessoa jurídica.
Os argumentos contrários residem principalmente no choque entre o conceito histórico
do princípio da culpabilidade e a incapacidade volitiva própria por parte do ente coletivo, bem
como na inadequação das sanções penais em face da natureza artificial do ente moral.
Costa Júnior e colegas apontam como sendo duas as principais objeções à
criminalização da pessoa jurídica, quais sejam:

Contra a responsabilização penal das pessoas coletivas no direito penal, apresentamse geralmente duas objeções: a primeira de ordem histórica, a segunda lógicosistemática. De um ângulo histórico, com efeito, constitui antigo ensinamento que
societas delinquere non potest. Semelhante princípio, consolidado através dos
séculos por larga tradição doutrinária e legislativa, é ilustrado por autores modernos
com uma série de argumentos lógicos e de ordem constitucional. Dentre estes,
desempenha especial papel o fato de que, muitas vezes, as Constituições sancionam
o caráter pessoal da responsabilidade penal, do que se conclui de um lado a
proibição de fazer recair sobre os acionistas as responsabilidades próprias de
determinados órgãos societários; de outro, a impossibilidade de voltar-lhes um juízo
de reprovação, baseado na averiguação de dolo, da culpa, ou da capacidade de
entender o caráter criminoso do fato ou de determinar-se com esse entendimento, ou
então a impossibilidade de aplicar uma pena a sujeitos que não se apercebem de seu
alcance aflitivo, nem de seus estímulos reeducativos. (COSTA JÚNIOR; MILARÉ;
COSTA, 2013, p. 29-30).

Por sua vez, Luís Gracia Martín (MARTÍN, 2010, p. 97) afirma que "a
irresponsabilidade penal das pessoas jurídicas se fundamenta nos argumentos clássicos da
incapacidade de ação, incapacidade de culpabilidade e incapacidade de pena das mesmas". 37
O primeiro argumento se refere claramente ao princípio constitucional da
culpabilidade, definição tratada anteriormente, no segundo capítulo. Em poucas linhas, seguese o entendimento de Guilherme José Ferreira da Silva:

Observa-se, portanto, que as duas vertentes do princípio da culpabilidade citadas
pelo Professor da Universidade de Florença [Palazzo, 1989] se encontram numa
37

“La irresponsabilidad penal de las personas jurídicas se fundamenta con los argumentos clásicos de la
incapacidad de acción, incapacidad de culpabilidad e incapacidad de pena de las mismas.” (tradução nossa).
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visão ética do Direito penal: a pena sofre os limites da utilidade porque é, antes de
tudo, defesa social; e a responsabilidade penal é subjetiva porque a objetiva é inútil,
somente se traduzindo como afirmação de um poder punitivo estatal. (...) Resulta de
todo o exposto, que a responsabilidade penal subjetiva, antes de ser uma exigência
dogmática, é uma necessidade de uma face ética do Direito penal: não se pode punir
sem que esta punição traduza uma real defesa da sociedade e, nem mesmo se pode
defender o corpo social, através da pena, fora dos limites da dignidade humana que a
seu turno, exige que a privação de direito só se legitima quando o agente se
responsabiliza, subjetiva e objetivamente – numa perspectiva causal- pelo resultado
do ilícito. (SILVA, 2003, p. 95-96).

Assim, o principal argumento dos doutrinadores que são contra a capacidade criminal
da pessoa jurídica se refere à questão da impossibilidade de existir, no Direito Penal, a prática
de um crime sem que exista a ação volitiva ou culpável do próprio agente. Não se atenderia,
portanto, às exigências subjetivas da própria tipificação.
Nesse sentido, Schecaira aponta que:

O primeiro argumento - e na realidade o mais importante - é que não há
responsabilidade sem culpa. A pessoa jurídica, por ser desprovida de inteligência e
vontade, é incapaz, por si própria, de cometer um crime, necessitando sempre
recorrer a seus órgãos integrados por pessoas físicas, estas sim com consciência e
vontade de infringir a Lei. (SCHECAIRA, 1998, p. 88).

Como fundamento do princípio da culpabilidade adota-se o entendimento da societas
delinquere non potest, ou seja, a pessoa jurídica é incapaz de delinquir. Parte-se da ideia de
que o homem é o único ser capaz de atuar com inteligência e pautado pelo livre-arbítrio, o que
leva à conclusão de que a pessoa jurídica somente pode ser responsabilizada civil ou
administrativamente. Sanchez (2010, p. 67) afirma que "as corporações, ainda que dotadas de
personalidade jurídica, carecem de capacidade de ação, isto é, de uma voluntariedade em
sentido psicológico, ou finalidade diferente de seus órgãos".38
A esse respeito, Silvina Bacigalupo leciona:

As dificuldades jurídicas de afirmar a responsabilidade penal das pessoas jurídicas
encontram-se vinculadas a questões que concernem ao problema do sujeito e da
norma jurídica. Nesse sentido, os argumentos tradicionais utilizados para negar a
responsabilidade penal das pessoas jurídicas encontram seu fundamento na
incompatibilidade da pessoa jurídica com as categorias dogmáticas da ação e
culpabilidade, assim como a função e a essência mesma da pena. (BACIGALUPO,
39
2001, p. 31).
38

“Las corporaciones, aun las dotadas de personalidad jurídica, carecen de capacidad de acción (esto es, de
una volutantariedad en sentido psicológico, o finalidad diferente a la de sus órganos).” (tradução nossa).
39
“Las dificuldades jurídicas de afirmar la responsabilidad penal de las personas jurídicas se encuentran
vinculadas a cuestiones que conciernen al problema del sujeto y de la norma jurídica. En este sentido, los
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A afronta ao princípio da culpabilidade é ressaltada também por Luisi:

Claro e inequívoco, de outro lado, é o conflito que se estabelece com a
culpabilidade, prevista no Direito Penal brasileiro em norma pétrea, inserido na
Constituição Federal vigente. A culpabilidade está inserida como princípio básico do
Direito Penal brasileiro, nos incis. LVII e XLVI do art. 5º da Constituição Federal.
(LUISI, 2010, p. 37).

Ademais, como projeção do princípio da culpabilidade, sustenta-se a afronta à
pessoalidade da pena, insculpida no artigo 5º, inciso XLV, da Constituição da República de
1988, ao prever que "nenhuma pena passará da pessoa do condenado". A imposição de
determinadas penas aplicáveis à pessoa jurídica atingiria as pessoas físicas que a compõe. É o
caso da pena de multa, cuja afetação do patrimônio da pessoa jurídica interfere na órbita das
pessoas naturais que a integram, como os sócios-proprietários, que são prejudicados
diretamente pela redução do patrimônio da empresa.
Schecaira afirma:

A segunda objeção que se faz à responsabilidade da pessoa jurídica diz respeito à
transposição a esse entes do princípio da personalidade das penas, consagrado pelo
direito penal democrático. A condenação de uma pessoa jurídica poderia atingir
pessoas inocentes como os sócios minoritários (que votaram contra a decisão), os
acionistas que não tiveram participação na ação delituosa, enfim, pessoas físicas que
indiretamente seriam atingidas pela sentença condenatória. (SHECAIRA, 1998, p.
88).

Ademais, como a pessoa jurídica atua por meio de seus prepostos, a sua
responsabilidade penal estaria baseada na imputação de um fato culpável a um terceiro, o que
colide com o princípio da culpabilidade e a noção de individualidade da pena.
Acerca do caráter de pessoalidade da pena, Juarez Cirino dos Santos observa que:

O princípio da personalidade da pena - garantia individual contra a extensão do
poder punitivo do Estado a pessoas diversas do autor ou do partícipe do fato punível
(art. 5º, XLV. da Constituição da República) ou, inversamente, garantia política de
exercício do poder punitivo do Estado exclusivamente sobre autores e partícipes de
fatos puníveis -, pressupõe seres humanos de carne e osso e se realiza no processo
penal através dos conceitos de autoria e de participação, estruturados com base no
comportamento de pessoas naturais, ou seja, de indivíduos portadores de
características psicossomáticos do homem. (SANTOS, Juarez, 2010, p. 279).
argumentos tradicionales utilizados para negar la responsabilidad penal de las personas jurídicas encuentran
su fundamento en la incompatibilidad de la persona jurídica con las categorías dogmáticas de la acción y la
culpabilidad, así como la función y la esencia misma de la pena.” (tradução nossa).
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Outro objeto de crítica é a afronta ao princípio da individualidade das penas, expresso
no artigo 5º, inciso XLVI da Constituição da República, que estabelece que "a lei regulará a
individualização da pena". Tem-se o argumento da mitigação do princípio da individualização
das penas. Guilherme da Silva (2003) leciona que o que importa nessa questão é a
individualização judicial da pena, quando o magistrado aplica a sanção ao condenado visando
sempre à prevenção, considerando as características do agente e do delito, nos moldes do
artigo 59 do Código Penal. Esse argumento coaduna-se com a ideia de que é impossível fazer
uma pessoa jurídica arrepender-se, visto que ela é desprovida de vontade.
Juliano Breda afirma:

Se não é possível aplicarmos a sanção de maneira individualizada à pessoa jurídica,
mas sempre tomando como referência à atuação de seu dirigente, não se preserva
íntegro o princípio constitucional da individualização da pena. A individualização
não pressupõe somente a existência de duas sanções a dois acusados, mas uma
sanção penal verdadeiramente autônoma, especificamente voltada à pessoa
condenada, com fundamento em uma responsabilidade própria e distinta do co-réu,
diferenciada em razão de cada "individualidade". (BREDA, 2010, p. 285).

Como se alega a inexistência de culpa autônoma da pessoa jurídica, o julgador, no
momento da verificação concreta do delito, necessariamente tem que remeter sua análise à
conduta da pessoa física, o que exclui a possibilidade de imputação ao ente coletivo e tão
somente em face de seus prepostos isoladamente.
Conforme já apresentado, a incapacidade de ação da pessoa jurídica também é
fundamento para negar-lhe a possibilidade de responder criminalmente. Como se trata de um
ente moral, sem vontade, fruto de uma abstração, não seria possível que este agisse por conta
própria para concorrer ao cometimento de qualquer delito, senão por meio de uma pessoa
física, sendo esta tão somente a legitimada para responder criminalmente.
Nesse sentido, Zaffaroni, em coautoria com Pierangeli, aponta:

Não se pode falar de uma vontade em sentido psicológico no ato da pessoa jurídica,
o que exclui qualquer possibilidade de admitir a existência de uma conduta humana.
A pessoa jurídica não pode ser autora de delito, porque não tem capacidade de
conduta humana no seu sentido ôntico-ontológico. (ZAFFARONI; PIERANGELI,
1992, p. 18)

A esse respeito também leciona Prado:
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De conseguinte, falta ao ente coletivo o primeiro elemento do delito: capacidade de
ação ou omissão (típica). A ação consiste no exercício de uma atividade finalista, no
desenvolvimento de uma atividade dirigida pela vontade à consecução de um
determinado fim. E a omissão vem a ser a não-realização de uma atividade finalista
(não-ação finalista). (PRADO, 2010, p. 129).

Em relação às penas aplicáveis, a dificuldade de enquadramento da sanção penal em
face da natureza moral da pessoa jurídica também é objeto de crítica. Rodrigo Muniz Santos
(2010, p. 305) afirma que "caberá ao intérprete, então, fixar em cada caso concreto a resposta
adequada e proporcional para cada ilícito específico, o que chega a ser uma tarefa hercúlea,
quase inviável, em face da absoluta indeterminação das penas".
Ademais, diante da ausência da possibilidade de se impor a pena privativa de
liberdade, principal sanção de direito penal, à pessoa jurídica, argumenta-se pela inviabilidade
da imposição de sanção penal aos entes coletivos.
A esse respeito leciona Antonio Sergio Altieri de Moraes:

As próprias espécies de penas aplicáveis à pessoa jurídica (arts. 21 a 23, da Lei
9.605/98) evidenciam que não se tratam de sanções penais, posto que lhes
descumprir não traz o risco de privação à liberdade. Tanto é verdade que os tribunais
pátrios não conhecem de habeas corpus, impetrado em favor de pessoa jurídica.
(PITOMBO, 2010, p. 235).

Perfilando a mesma corrente, Luiz Flávio Gomes, em coautoria com Silvio Maciel:

De qualquer maneira, parece certo que, mesmo vigorando o princípio societas
delinquere non potest, ainda assim não há qualquer tipo de obstáculo para que se
condene a pessoa jurídica com sanções compatíveis com sua realidade sui generis.
Mas essas sanções, obviamente, não podem ter a natureza "penal", sim, são sanções
típicas do direito sancionador, que jamais admite a pena privativa de liberdade.
(GOMES; MACIEL, 2011, p. 43).

Entretanto, é evidente que a pena privativa de liberdade é apenas uma das modalidades
de sanção penal, e não a única, razão pela qual a crítica posta não consegue subsistir a uma
análise mais detida.
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6 A RESPONSABILIDADE PENAL DA PESSOA JURÍDICA POR CRIME
AMBIENTAL

O sexto capítulo trata da possibilidade das pessoas jurídicas responderem pelas
infrações criminais cometidas. A responsabilidade penal da pessoa jurídica surge como
medida de combate às práticas criminosas, principalmente das grandes empresas, em face do
meio ambiente. Isso ocorre porque é comum verificar diversas condutas danosas
empreendidas pelas mesmas, cujo alvo recorrente é o ambiente natural.

6.1 Considerações preliminares

O cenário mais longínquo da vida econômica em sociedade é representado por
relações comerciais simples, modestas, onde os particulares eram os atores únicos.
Mercadores, caixeiros viajantes, pequenos comerciantes de alimentos, representavam um
cenário comercial de complexidade mínima, de caráter provinciano.
Com o passar do tempo, as relações comerciais se aprofundaram. A intensificação
econômica coloca as empresas como elemento central na sociedade contemporânea. Mais do
que nunca, as grandes corporações são responsáveis pelos rumos econômicos do mundo
globalizado e influem diretamente nos principais aspectos da vida em sociedade: político,
econômico, social, etc.
O alto poder econômico das grandes empresas confere a elas significativa influência
no contexto em que se encontram inseridas, razão pela qual é importante que o Estado lhes
imponham limites, impedindo, assim, que atuem com esfera de liberdade absoluta.
As pessoas jurídicas são responsáveis pelos principais e mais agressivos ataques ao
meio ambiente. É comum o noticiário apresentar fatos dessa natureza, como derramamento de
óleo nos mares, desmatamento, corte ilegal de madeiras, emissão excessiva de resíduos
tóxicos, entre outros danos ambientais.
Ana Paula Fernandes Nogueira da Cruz observa a esse respeito:
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Em geral os mais graves crimes contra o meio ambiente são cometidos por meio de
empresas, seja por elas próprias, seja utilizando-as como instrumento. Isso se dá
porque o potencial poluidor de uma empresa é seguramente maior do que o de uma
pessoa física isolada. (CRUZ, 2009, p. 223).

Nesse contexto, surge a necessidade de uma proteção mais efetiva ao meio ambiente
em face das degradações produzidas, principalmente pelas pessoas jurídicas. Antes da opção
de criminalizar os entes coletivos, as infrações por eles cometidas por intermédio de seus
prepostos era de difícil constatação. Dentro da cadeia causal do ato realizado, era
praticamente impossível aferir quem era o responsável pela infração cometida, o que acabava
por eximir de culpa aqueles que atentavam contra o bem ambiental.
Ademais, a sistemática calcada na responsabilidade penal individual torna inócua a
repressão aos delitos cometidos pelas grandes empresas. Na maioria absoluta das vezes, o
agente responsável pelo dano não atua em nome e vontade própria, senão tão somente em
benefício e a favor da pessoa jurídica, razão pela qual o punir exclusivamente desvia o
verdadeiro responsável e beneficiário da prática ilegal: o ente coletivo.
Costa Júnior e colegas (2013, p. 38) afirmam que é "inadmissível que em dias atuais
cometa-se crime contra o meio ambiente e se esconda sob o manto da pessoa jurídica.
Inadmissível que o diretor delinquente se valha da pessoa jurídica como espécie de blindagem
para agente criminal".
A gravidade da sanção penal é capaz de produzir um efeito inibitório mais
significativo às condutas transgressoras realizadas pelas pessoas jurídicas ao meio ambiente.
A proteção jurídica ao bem jurídico coletivo encontra na tutela penal importante instrumento
de defesa.
Sobre esse assunto, Rocha observa que:

A opção política de responsabilizar o ente moral decorre do reconhecimento de que
na pessoa jurídica convergem forças econômicas que aumentam muito a gravidade
da intervenção delitiva e que tal fato repercute efeitos diretos na lesão ao bem
jurídico. A resposta penal é mais intensa e a pessoa jurídica é responsabilizada
justamente porque o ataque ao bem jurídico é mais importante. (ROCHA, 2003, p.
79).

Nesse sentido, o ordenamento jurídico brasileiro optou por criminalizar tanto a pessoa
física quanto jurídica, separadamente e de forma autônoma, como instrumento de defesa do
patrimônio ambiental.
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Costa Neto e colegas lecionam que:

Ao criminalizar a conduta da pessoa jurídica, o legislador ambiental demonstrou que
essa realidade não ficou despercebida. Todos os dias, crimes de poluição e crimes
contra a flora, entre outros, são cometidos por grandes conglomerados, que, sob a
justificativa de empreenderem atividades desenvolvimentistas, agridem o meio
ambiente, causam dano à biota, aos ecossistemas e aos recursos hídricos existentes
no planeta. (COSTA NETO; BELLO FILHO; COSTA, 2008, p. 23).

Tanto a Constituição da República de 1988 como as leis infraconstitucionais,
conforme será demonstrado, preceituam que a pessoa jurídica, de direito público e privado,
possam ser responsabilizadas penalmente por dano ao meio ambiente.

6.2 Previsão Constitucional e a responsabilidade à luz da Lei n. 9.6051998

A Constituição da República de 1988 traz expressamente a responsabilidade penal da
pessoa jurídica por dano ao meio ambiente no seu artigo 225, § 3º, qual seja:
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, 1988)

A análise do dispositivo constitucional dispensa maiores assertivas, uma vez que é
expressa a orientação do constituinte para que tanto as pessoas físicas quanto as jurídicas
respondam penalmente pelas atividades nocivas ao meio ambiente.
Moacir Martini de Araújo, em sua obra acerca da responsabilidade penal da pessoa
jurídica, observa acerca do referido dispositivo constitucional:
Em que pese alguns doutrinadores pátrios não entendam possível tal
responsabilização, a verdade é que o poder constituinte originário por política
criminal visando combater verdadeiras fortalezas organizadas para o crime, acolheu
tal possibilidade. Qualquer interpretação em sentido contrário estará inviabilizando a
aplicação da nossa Carta Maior. (ARAÚJO, 2007, p. 164).
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Importante destacar que não há distinção no mencionado artigo entre pessoa jurídica
de direito público ou privado, por essa razão é possível afirmar que o legislador constituinte
optou por responsabilizar a pessoa jurídica em sentido amplo. Caso o constituinte pretendesse
restringir a responsabilidade penal à pessoa jurídica de Direito Privado, deveria tê-lo feito de
forma expressa, como não o fez, não há razão para excluir a possibilidade das pessoas
jurídicas de Direito Público de responderem criminalmente pelas infrações cometidas ao meio
ambiente.
Ao concretizar o mandamento constitucional que determina a criminalização das
condutas ofensivas ao meio ambiente, o legislador infraconstitucional sistematizou, na Lei n.
9.605/1998, as infrações penais lesivas ao bem jurídico ambiental.
A responsabilidade da pessoa jurídica por dano ambiental está expressa no artigo 3º da
Lei n. 9.605/1998, que estabelece:

Art. 3º As pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e
penalmente conforme o disposto nesta Lei, nos casos em que a infração seja
cometida por decisão de seu representante legal ou contratual, ou de seu órgão
colegiado, no interesse ou benefício da sua entidade.
Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui a das pessoas
físicas, autoras, co-autoras ou partícipes do mesmo fato.

O

dispositivo

supracitado

torna

irrefutável

a

determinação

do

legislador

infraconstitucional em responsabilizar penalmente a pessoa jurídica em face dos delitos
ambientais. Novamente é considerada a pessoa jurídica em sentido amplo, sem qualquer
restrição, o que efetiva a aplicação das penalidades inclusive em relação à pessoa jurídica de
Direito Público.
Como pressuposto para a caracterização da responsabilidade, o artigo 3º estabelece
alguns requisitos importantes. O primeiro deles impõe que "a infração seja cometida por
decisão de seu representante legal ou contratual, ou de seu órgão colegiado".
Por esse formulado, a conduta empreendida tem de ser oriunda de uma decisão tomada
pelos gestores ou representantes da pessoa jurídica, não pode ser fruto da vontade individual e
particular do agente. É necessário que a deliberação para o cometimento do delito ocorra por
parte do representante legal da pessoa jurídica, que é aquele que exerce a representação por
meio de mandado legal, como os sócios-próprietários, ou por parte de seus representantes
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contratuais, que são aqueles encarregados da gestão da pessoa jurídica e dotados, por
delegação, de poder decisório.
Este requisito tem como objetivo estabelecer uma vinculação de ordem psíquicoontológica entre o autor material do delito e a pessoa jurídica. Não seria razoável e equânime
punir a pessoa jurídica, quando o seu funcionário age por conta própria, por um ato de
vontade exclusivamente seu. É imprescindível que a determinação delitiva tenha origem no
seio decisório da pessoa jurídica, como instrumento de responsabilização da chamada
"consciência coletiva" inerente ao ente moral.
A esse respeito, Rocha aponta que:

A exigência de comprovação da deliberação do representa da pessoa jurídica é
consectário lógico da relação objetiva que deve se estabelecer entre a pessoa jurídica
e a pessoa física. Não se pode admitir que a pessoa jurídica seja responsável por
resultado lesivo que não foi determinado em sua esfera de decisão. Os atos
praticados por deliberação exclusiva da pessoa física, sem poderes de representação,
repercutem efeitos para determinar sua própria responsabilidade. (ROCHA, 2003, p.
72).

Percebe-se, portanto, que cabe ao julgador o exercício de verificação do nexo causal
entre a conduta do agente e a origem da sua determinação para o cometimento do delito.
É importante destacar que a medida da responsabilidade da pessoa jurídica se limita
aos contornos da deliberação e da ordem para que a pessoa física cometa o delito em seu
favor, sendo assim, o ente moral não pode responder pelos eventuais excessos cometidos pelo
agente.
Noutro plano, o dispositivo legal estabelece a necessidade de que infração seja
cometida "no interesse ou benefício da entidade". O requisito é por demais óbvio. Diante da
necessidade imposta de deliberação por parte dos gestores da empresa para que o delito seja
imputável ao ente coletivo, é evidente que a ordem emanada tem como objetivo de favorecer
a pessoa jurídica, não faria sentido se fosse o contrário. Não é factível que os representantes
legais da pessoa jurídica determinem qualquer conduta com a intenção deliberada de
prejudicar ela mesma.
De toda forma, essa lei estabelece, como requisito, que a afronta ao meio ambiente
seja cometida com o objetivo de atender aos interesses da pessoa jurídica, ou lhe prestar
algum benefício.
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Rocha estabelece importante diferenciação entre a necessidade de atender aos
interesses ou beneficiar a pessoa jurídica:

A princípio, pode parecer que o legislador foi redundante ao mencionar interesse e
benefício da pessoa jurídica. No entanto, uma analise mais cautelosa faz perceber
que nem sempre a satisfação do interesse proporciona a obtenção direta de benefício
e a norma jurídica deixa claro que a responsabilidade se justifica com a busca de
satisfação tão só do interesse. Resta claro ainda que a responsabilização da pessoa
jurídica independe da satisfação do interesse ou obtenção do benefício. Sendo o
crime (consumado ou tentado) perpetrado para satisfazer o interesse ou obter
benefício para a pessoa jurídica esta será responsabilizada. (ROCHA, 2003, p. 74).

Schecaira (1998) aponta ainda outros três requisitos que estariam implícitos no artigo
3º da Lei n. 9.605/1998, que seriam: a exigência de que a infração ocorra dentro da esfera de
atividade da empresa, a execução do crime por pessoa física estreitamente ligada à pessoa
jurídica e a utilização do poderio econômico da pessoa coletiva na infração. Alguns autores
ainda defendem, como requisito implícito do artigo 3º, a natureza privada do ente coletivo,
matéria que será discutida em outra seção da presente pesquisa.
Ademais, é necessário identificar o autor material do delito cometido. No parágrafo
único do dispositivo, verifica-se a atribuição de sanção penal autônoma e independente das
pessoas físicas em relação às jurídicas.
Por esse formulado, adota-se a dupla imputação, que será melhor abordado em tópico
próprio, mas sobre a qual Rocha aponta que:

Assim, pode-se concluir que a estrutura tradicional da teoria do delito foi preservada
para utilização em relação à pessoa física, embora a responsabilidade possa ser
ampliada para alcançar a pessoa jurídica. Esta ampliação da responsabilidade exige a
comprovação da ocorrência de infração. Assim, havendo culpabilidade da pessoa
física que praticou a conduta proibida, esta responderá pelo delito (art. 2º), como
também responderá a pessoa jurídica a qual estiver vinculada (art. 3º). (ROCHA,
2003, p. 73).

Embora não tenha previsto a pena privativa de liberdade, a Lei de Crimes Ambientais
estabelece as seguintes modalidades de penas aplicáveis às pessoas jurídicas: multa, penas
restritivas de direitos e de prestação de serviços à comunidade.
Entre as espécies de penas restritivas de direitos tem-se: a suspensão parcial ou total de
atividades; a interdição temporária de estabelecimento, obra ou atividade; e a proibição de
contratar com o Poder Público, bem como dele obter subsídios, subvenções ou doações.
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A prestação de serviços à comunidade é regulada pelo artigo 23 da Lei n. 9.605/1998,
ao estabelecer as seguintes modalidades:

Art. 23. A prestação de serviços à comunidade pela pessoa jurídica consistirá em:
I - custeio de programas e de projetos ambientais;
II - execução de obras de recuperação de áreas degradadas;
III - manutenção de espaços públicos;
IV - contribuições a entidades ambientais ou culturais públicas.

A Lei de Crimes Ambientais prevê também a coloquialmente chamada "pena de
morte" para a pessoa jurídica, na medida em que estabelece, no artigo 24, a possibilidade de
liquidação forçada da empresa, quando esta for constituída para o fim preponderante de
cometer crimes previstos na referida lei:

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.

Nesse contexto, a Lei de Crimes Ambientais constitui importante ferramenta de
proteção ambiental e representa a consolidação da responsabilidade penal da pessoa jurídica
pelas infrações cometidas ao meio ambiente.

6.3 O fenômeno da Dupla Imputação

É cediço que, por sua própria natureza artificial, a pessoa jurídica necessariamente aja
por meio de uma pessoa física no cometimento dos delitos a elas imputáveis.
O anteriormente citado artigo 3º, parágrafo único, da Lei n. 9.605/1998 estabelece que
é possível punir, pelo mesmo crime, simultaneamente a pessoa física e a jurídica. Conforme
afirma Gomes (2002, p. 52), "trata-se do sistema ou teoria da dupla imputação ou sistema das
imputações paralelas".
O caput do artigo 3º, ao determinar como pressuposto de responsabilização do ente
moral a identificação do ato do representante legal ou contratual, ou do órgão colegiado que
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determinou o cometimento da infração, veda a possibilidade de denunciar a pessoa jurídica
isoladamente por crime ambiental.
Impõe-se a necessária corresponsabilidade entre a pessoa física empreendedora do ato
e a pessoa jurídica beneficiada. Isso enquadra os crimes ambientais, quanto à
responsabilização da pessoa jurídica, no rol dos delitos plurissubjetivos ou de concurso
necessário.
Noutro norte, o artigo 41 do Código de Processo Penal dispõe que:

Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as
suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se
possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das
testemunhas.

Sob esse prisma, são requisitos para a propositura da ação penal a descrição detalhada
do fato criminoso, as circunstâncias e a qualificação do acusado ou esclarecimento suficiente
para identificá-lo.
Assim sendo, a não identificação do sujeito concreto que cometeu o delito em favor da
pessoa jurídica impede a propositura da ação penal pela infração ambiental cometida, sob
pena de afrontar o disposto no referido artigo 41 do Código de Processo Penal. Por esse
motivo, a pessoa jurídica jamais pode aparecer isoladamente no polo passivo da Ação Penal.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento de que, para
a responsabilização penal da pessoa jurídica por crime ambiental, é necessária a identificação
do sujeito que agiu em seu favor, como pressuposto de punibilidade.
Adota-se o entendimento do concurso necessário da pessoa jurídica com, pelo menos,
uma pessoa física. Sustenta-se que, por o ente coletivo não ser dotado de vontade, a conduta
criminosa sempre será praticada por uma pessoa física, razão pela qual se torna
imprescindível a sua identificação concretamente.
Alguns julgados deste Tribunal Superior atestam a posição adotada:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO.
DESCABIMENTO.
COMPETÊNCIA DAS CORTES SUPERIORES. MATÉRIA DE DIREITO
ESTRITO.
MODIFICAÇÃO
DE
ENTENDIMENTO
DESTE
TRIBUNAL,
EM
CONSONÂNCIA COM A SUPREMA CORTE. ART. 56, CAPUT, DA LEI N.º
9.6051998. ARGUIÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. EXORDIAL
ACUSATÓRIA QUE DESCREVE, SATISFATORIAMENTE, A CONDUTA, EM
TESE, DELITUOSA. RESPONSABILIZAÇÃO PENAL DA PESSOA JURÍDICA.
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POSSIBILIDADE.
TERMO
DE
AJUSTAMENTO
DE
CONDUTA.
IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE QUE,
EVENTUALMENTE, PUDESSE ENSEJAR A CONCESSÃO DA ORDEM DE
OFÍCIO.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
[...]
4. Nos crimes de autoria coletiva, é prescindível a descrição minuciosa e
individualizada da ação de cada acusado, bastando a narrativa das condutas
delituosas e da suposta autoria, com elementos suficientes para garantir o direito à
ampla defesa e ao contraditório, como verificado na hipótese.
5. É possível a responsabilização criminal de pessoas jurídicas por delitos
ambientais, desde que haja a imputação concomitante da pessoa física que seja
responsável juridicamente, gerencie, atue no nome da pessoa jurídica ou em seu
benefício.
6. Conforme a orientação deste Superior Tribunal, "A assinatura do termo de
ajustamento de conduta não obsta a instauração da ação penal, pois esse
procedimento ocorre na esfera cível, que é independente da penal" (RHC 24.499/SP,
6.ª Turma, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe de 03/10/2011).
7. Ausência de ilegalidade flagrante apta a ensejar a eventual concessão da ordem de
ofício.
8. Habeas corpus não conhecido. (BRASIL, 2013-A).

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CRIME CONTRA
O MEIO AMBIENTE. ART. 38, DA LEI N.º 9.6051998. DENÚNCIA
OFERECIDA SOMENTE CONTRA PESSOA JURÍDICA. ILEGALIDADE.
RECURSO PROVIDO. PEDIDOS ALTERNATIVOS PREJUDICADOS.
1. Para a validade da tramitação de feito criminal em que se apura o cometimento de
delito ambiental, na peça exordial devem ser denunciados tanto a pessoa jurídica
como a pessoa física (sistema ou teoria da dupla imputação). Isso porque a
responsabilização penal da pessoa jurídica não pode ser desassociada da pessoa
física - quem pratica a conduta com elemento subjetivo próprio.
2. Oferecida denúncia somente contra a pessoa jurídica, falta pressuposto para que o
processo-crime desenvolva-se corretamente.
3. Recurso ordinário provido, para declarar a inépcia da denúncia e trancar,
consequentemente, o processo-crime instaurado contra a Empresa Recorrente, sem
prejuízo de que seja oferecida outra exordial, válida. Pedidos alternativos
prejudicados. (BRASIL, 2013-B).

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. CRIME AMBIENTAL. ART. 54, § 2º, V, DA LEI 9.6051998.
DUPLA IMPUTAÇÃO. IMPRESCINDIBILIDADE. DENÚNCIA INEPTA.
RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.
1. Nos crimes ambientais, é necessária a dupla imputação, pois não se admite a
responsabilização penal da pessoa jurídica dissociada da pessoa física, que age com
elemento subjetivo próprio.
2. Recurso ordinário em mandado de segurança a que se dá provimento. (BRASIL,
2012).
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PENAL.
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
ESPECIAL.
DELITO
AMBIENTAL.
POSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "Admite-se a
responsabilidade penal da pessoa jurídica em crimes ambientais desde que haja a
imputação simultânea do ente moral e da pessoa física que atua em seu nome ou em
seu benefício, uma vez que não se pode compreender a responsabilização do ente
moral dissociada da atuação de uma pessoa física, que age com elemento subjetivo
próprio" (REsp 889.528/SC, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJ 18/6/07).
2. Recurso especial conhecido e parcialmente provido para restabelecer a sentença
condenatória em relação à empresa Dirceu Demartini ME. (BRASIL, 2009).

Noutra análise, parte da doutrina sustenta a necessidade de alteração desse
entendimento, sob o fundamento de que muitas vezes é inviável verificar concretamente o
sujeito específico e determinado que empreendeu a conduta delitiva, o que exime a pessoa
jurídica da responsabilidade pela ocorrência do evento danoso.
Sustenta-se que a dificuldade em se identificar a pessoa física não pode servir de
benefício às pessoas jurídicas transgressoras. Como exemplo, tem-se uma embarcação que
derrama óleo na corrente marítima. A grande quantidade de funcionários no navio e a
dificuldade de realização de prova testemunhal acabam por tornar inviável a aferição do
responsável direto pelo ocorrido. Não obstante, o dano se consuma, a natureza é degradada e a
pessoa jurídica se encontra isenta da responsabilidade penal.
Nesse sentido, Costa Júnior e colegas apresenta a seguinte crítica:

Não se está a negar que sempre existirá uma pessoa física merecedora de punição
quando a pessoa jurídica o for. Isto é incontestável, pois esta se manifesta por meio
daquela. O que não se aceita é que não se permita punir somente a pessoa jurídica,
isoladamente, nos casos em que a pessoa física não puder ser identificada, de sorte
impedir "eleições" a partir do quadro social do ente coletivo, para figurar no polo
passivo da ação. (COSTA JÚNIOR; MILARÉ; COSTA, 2013, p. 58).

Corroborando essa corrente doutrinária, o Supremo Tribunal Federal (STF) inovou em
recente julgado, ao acolher o recebimento de ação penal em face de pessoa jurídica,
isoladamente, pelo cometimento de infração ambiental em que não foi possível identificar o
agente, pessoa física por meio do julgamento do Recurso Extraordinário 548181.
O julgamento ocorreu em 06 de Agosto de 2013 e o Acordão correspondente ainda
não foi publicado. Por maioria de votos, a Primeira Turma do STF reconheceu a possibilidade
de processar penalmente uma pessoa jurídica, mesmo quando não haja ação penal em curso
contra pessoa física com relação ao mesmo crime. A decisão determinou o processamento de
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ação penal contra a Petrobras, por suposta prática de crime ambiental no ano de 2000 no
Paraná. (PRIMEIRA TURMA, 2013)
Segundo a denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal do Paraná, o
rompimento de um duto em refinaria situada no município de Araucária, em 16 de julho de
2000, levou ao derramamento de 4 milhões de litros de óleo cru, poluindo os rios Barigui,
Iguaçu e áreas ribeirinhas. A denúncia levou à instauração de ação penal por prática de crime
ambiental, buscando a responsabilização criminal do presidente da empresa e do
superintendente da refinaria à época, além da própria Petrobras. (PRIMEIRA TURMA, 2013).
Na aferição concreta do delito, não foi possível apurar quem teria sido a pessoa (ou as
pessoas) diretamente responsável (ou responsáveis) pelas atividades que desencadearam o
acidente ambiental.
Segundo o voto da Ministra Rosa Weber, a decisão do STJ violou diretamente a
Constituição Federal, ao deixar de aplicar um comando expresso, previsto no artigo 225,
parágrafo 3º, segundo o qual as condutas lesivas ao meio ambiente sujeitam as pessoas físicas
e jurídicas a sanções penais e administrativas. Para a Ministra Relatora do RE 548181, a
Constituição não estabelece nenhum condicionamento para a previsão, como fez o STJ ao
prever o processamento simultâneo da empresa e da pessoa física. (PRIMEIRA TURMA,
2013).
A decisão do STF afastou o entendimento do STJ, segundo o qual a persecução penal
de pessoas jurídicas somente é possível se estiver caracterizada ação humana individual.
Segundo seu voto, não cabe sempre imputar determinado ato a uma única pessoa física, pois,
muitas vezes, os atos de uma pessoa jurídica podem ser atribuídos a um conjunto de
indivíduos. Segundo a Ministra Relatora, “[a] dificuldade de identificar o responsável leva à
impossibilidade de imposição de sanção por delitos ambientais. Não é necessária a
demonstração de coautoria da pessoa física”. (PRIMEIRA TURMA, 2013).
A Ministra Relatora também abordou a alegação de que o legislador ordinário não
teria estabelecido por completo os critérios de imputação da pessoa jurídica por crimes
ambientais, bem como não haveria como simplesmente querer transpor os paradigmas de
imputação das pessoas físicas aos entes coletivos. Ele entende que “[o] mais adequado do
ponto de vista da norma constitucional será que doutrina e jurisprudência desenvolvam esses
critérios”. (PRIMEIRA TURMA, 2013).
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A decisão do STF inova ao dispensar a identificação concreta da pessoa física, ao
permitir que a ação penal em face da pessoa jurídica independa da indicação da pessoa física
responsável pelo evento danoso.
O que se pretende é permitir a imputação de responsabilidade penal aos entes
coletivos, uma vez que, no âmbito das grandes corporações, a responsabilidade individual
diluída na cadeia causal do evento danoso.
Diante desse posicionamento, demonstra-se uma inclinação jurisprudencial da
Suprema Corte pátria no sentido de obliterar o sistema da dupla imputação em favor da
adoção de outros critérios para aferir a responsabilidade penal da pessoa jurídica, tais como as
teorias do defeito de organização e da culpabilidade corporativa, atualmente consagradas em
outros países.

6.4 Uma análise crítica acerca da responsabilidade penal da pessoa jurídica de Direito
Público por crime ambiental: instrumento de consolidação de um novo paradigma do
Direito Penal

O desenvolvimento econômico e a Revolução Industrial produziram significativas
mudanças na vida em sociedade. Conforme apresentado no presente trabalho, quando se trata
de sociedade de riscos, surgem novas demandas que visam a prevenção e a reparação eficaz
dos potenciais danos produzidos por eles.
Cabe ao Direito, em sentido amplo, como mecanismo de regulação da vida em
sociedade, adequar-se às mudanças sociais operadas em cada contexto histórico no qual se
encontra inserido. O Direito é uma ciência que necessariamente deve ser mutável, a evolução
humana altera valores a serem tutelados, modifica as estruturas de proteção e impõe a adoção
de novas políticas repressivas.
Em síntese, o Direito deve ser o produto normativo da realidade social no qual se
encontra imerso, adaptando-se a cada momento histórico da evolução cronológica da
humanidade.
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Nesse contexto, não poderia ser diferente em relação ao Direito Penal. A política
criminal é resultado de uma opção do legislador em face da necessidade de proteger bens
jurídicos relevantes.
Guilherme da Silva (2003, p. 27) argumenta que, com o progresso tecnológico da
sociedade contemporânea, surgiu uma nova ordem de valores que demanda uma tutela
jurídica que encontra no Direito Penal a sua sede definitiva de proteção. Para esse autor, “a
esta ciência [penal] tem-se, reiteradamente, reservada a função de proteção plena e eficaz da
ordem social, genericamente considerada".
Ao continuar o seu argumento, Guilherme da Silva afirma que:

O resultado desta crescente demanda do Direito Penal é sua atuação junto a novos
valores como a ordem econômica e o meio ambiente. E a característica destes bens
jurídicos determina a sua interação, essencialmente, com pessoas jurídicas e não
com pessoas físicas, dando lugar a um tipo de criminalidade tão peculiar que os
instrumentos dogmáticos tradicionais apresentam obstáculos de aplicação
prática.(SILVA, Guilherme 2003, p. 28).

Luiz Regis Prado também observa acerca da natureza da política criminal:

A política criminal objetiva, primordialmente, a análise crítica (metajurídica) do
direito posto, no sentido de bem ajustá-lo aos ideais jurídico-penais e de justiça. Está
intimamente ligada à dogmática, visto que na interpretação e aplicação da lei penal
interferem critérios de política-criminal. Baseia-se em considerações filosóficas,
sociológicas e políticas, e, de oportunidade, para propor modificações no sistema
penal vigente, abrangendo, então, o conjunto de procedimentos pelos quais o corpo
social organiza as respostas ao fenômeno criminal. (PRADO, 2000, p. 30).

Por meio desse raciocínio, torna-se necessário reconhecer a capacidade criminal da
pessoa jurídica, para que se possa ter instrumentos legais para se punir aquele que atentar
contra os bens e interesses sociais contemporâneos e relevantes. Conforme asseveram Costa
Júnior e colegas (2013, p. 37), "se o Direito Penal não previu a responsabilização do ente
coletivo no século passado, apenas não o fez porque desnecessário naquele contexto".
Nesse sentido, Ana Paula Fernandes da Cruz aponta que:

Diante de uma criminalidade diferenciada, ou não convencional como prefere
Cappelli, qual seja, a praticada por empresas ou grupos destas contra um largo
espectro de vítimas nem sempre identificáveis, na qual sobressaem os delitos
econômicos e os atentados contra o meio ambiente, vem se verificando uma
tendência mundial em se atribuir responsabilidade criminal à pessoa jurídica uma
vez que as sanções de natureza administrativa e a responsabilidade civil não vêm
sendo suficientes para reprimir e prevenir tais condutas. (CRUZ, 2009, p. 222).
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Trata-se de uma evolução da sistemática social devido à consolidação da consciência
do risco e a necessidade de prevenção do mesmo. A imputação individual não se sustenta no
cenário globalizado, onde as pessoas jurídicas, de Direito Privado ou de Direito Público, são
os protagonistas principais do cenário social, político e econômico. O Direito Penal individual
encontra-se no final de suas possibilidades. Os elementos da responsabilidade do Direito
Penal clássico mostram-se disfuncionais.
Sobre o mesmo tema, Danielle Mastelari Levorato observa que:

As doutrinas progressivas, que defendem a responsabilização da pessoa jurídica pelo
direito penal, fundamenta-se na necessidade da evolução deste Direito, uma vez que
o crime tomou dimensões que ultrapassam os estritos limites individuais,
apresentando-se muitas vezes como transindividuais, atingindo a sociedade por se
tratar de interesses coletivos ou difusos. (LEVORATO, 2006, p. 85).

Sob a égide do sistema tradicional, a responsabilidade penal, ao não enfrentar a atitude
delituosa enquanto "grupo", acaba por recair na base da pirâmide, que se constitui por
integrantes isolados das pessoas jurídicas, seja ela de Direito Público ou Privado. Nesse
sentido, não se ataca o núcleo produtor do ato criminoso, que é formado pela consciência
coletiva própria da instituição, como produto do somatório de vontades de seus
representantes, e que é a verdadeira causa de lesão ou perigo de lesão aos bens jurídicos
tutelados.
Assim, Costa Júnior e colegas notam que:

A criminalidade, ao longo do tempo, assumiu diferentes formas e modalidades, que
não mais se restringem aos clássicos delitos constantes do Código Penal: homicídio,
furto, roubo, aborto. Urge que o Direito Penal passe por uma adaptação de seus
conceitos e princípios para proporcionar adequada prevenção e repressão aos crimes.
Isso não significa que as conquistas do Direito Penal Liberal devam ser
abandonadas. Devem ser elas mantidas, com as necessárias modificações, para
enfrentar a criminalidade que padece de mutações contínuas. (COSTA JÚNIOR;
MILARÉ; COSTA, 2013, p. 35/36).

A opção do legislador de imputar a responsabilidade penal aos entes coletivos
representa uma necessária mudança e adaptação da dogmática clássica da Teoria do Delito em
face das vicissitudes próprias dos tempos modernos.
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A política criminal volta-se para um caráter preventivo e não de reparação. A punição
da pessoa jurídica não ocorre com fulcro no conceito tradicional de culpabilidade, mas, sim,
assentada na responsabilidade social da pessoa jurídica por suas condutas.
Como fundamento na responsabilidade social, tem-se um critério institucional e não
psicológico. A reprovação da conduta reside na medida em que ela é contrária ao
ordenamento jurídico e, por isso, merece ser valorada. A vontade imputável à pessoa jurídica
é aquela prevista em lei.
Conforme assevera Levorato:

A vontade da pessoa jurídica forma-se a partir da vontade dos membros que a
compõem. Considerando a pessoa jurídica uma realidade jurídica (normativa), sua
vontade seria aquela prevista legalmente. O direito não questiona a vontade da
pessoa jurídica quando esta contrata ou demite funcionários, quando compre e vende
suas mercadorias, quando faz propagando ou realiza qualquer ato no mundo
jurídico. Não tem sentido questionar-se a capacidade da pessoa jurídica de praticar
crimes, pois outros ramos do direito admitem sua capacidade de atuar e punem
igualmente interditando, suspendendo atividades, multando, obrigando a reparar
danos ou a indenizar. (LEVORATO, 2007, p. 86).

Trata-se de uma ação institucional em desconformidade com a legislação ambiental,
com o objetivo de atender interesses ou benefícios do ente coletivo, que caracteriza a
responsabilidade social pelo delito cometido.
A esse respeito, Costa Júnior e colegas lecionam:

O juízo realizado na responsabilidade social cumpre uma função própria: é um
mecanismo de controle normativo social, que se exerce através da coação estatal, ao
mesmo tempo em que resolve conflitos produzidos pela atividade de certas
estruturas que entram em contradição com bens jurídicos fundamentais da
comunidade. A punição atua como instrumento para corrigir a disfuncionalidade do
sistema. (COSTA JÚNIOR;MILARÉ; COSTA, 2013, p. 43).

Rothenburg (1997) afirma em sua obra que, no Direito Penal tradicional, o conceito de
"vontade criminosa" foi constituído em função exclusiva da pessoa física. O próprio dogma
da culpabilidade traz consigo uma implicação antropomórfica. Sendo assim, é necessário
adaptar essa noção à nova realidade dos entes coletivos, com o objetivo de obter a sujeição
criminal da pessoal jurídica, sem ter de a necessidade de utilizar a culpa nos moldes da
responsabilidade objetiva.
A esse respeito, Costa Júnior e seus colegas observam:
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Aplicados aos cânones tradicionais que conceituam a culpabilidade, no âmbito
penal, impossível reconhecer-se a responsabilidade penal da pessoa jurídica. Nesse
ponto, para atender à prevenção e repressão de crimes, cuja prática tem se
perpetuado entre nós, mister a reformulação do conceito. A culpabilidade da pessoa
jurídica não está adstrita à vontade, enquanto laço psicológico entre a conduta e o
agente, ou à sua consciência da ilicitude, mas à reprovabilidade de sua conduta.
(COSTA JÚNIOR; MILARÉ, 2013, p. 261)

Diante dessas considerações, fica evidente a necessidade de flexibilização da
dogmática penal clássica em relação à Teoria tradicional do Delito, para incluir os entes
coletivos como sujeitos à responsabilização criminal.
Pelos dispositivos legais constantes do ordenamento jurídico brasileiro, por meio de
previsões da Constituição e da lei de crimes ambientais, é plena e legalmente possível que as
empresas (pessoas jurídicas de Direito Privado) respondam criminalmente pelas infrações
cometidas ao meio ambiente. Não obstante, se questiona a aplicabilidade da responsabilidade
penal da pessoa jurídica de Direito Público em face dos crimes ambientais.
Conforme asseverado anteriormente, as pessoas jurídicas de Direito Público dividemse em externo e interno. Como exemplo de pessoas jurídicas de Direito Público externo, temse os Estados-Nacionais e as Organizações Internacionais, como a ONU e a OEA. No plano
interno, tem-se a União, os Estados, os Municípios, as Autarquias e as Fundações Públicas. É
importante destacar que as empresas públicas e as sociedades de economia mista, embora
sejam criadas pelo Poder Pública por meio de lei própria (artigo 37, XIX, a Constituição da
República de 1988), são consideradas de Direito Privado, uma vez que exercem atividades
próprias dos entes privados.
Preliminarmente, é preciso observar a evolução do papel atribuído ao Estado.
No período do Absolutismo, o Estado absolutista era marcado pela interferência em
todos os ramos da vida em sociedade, e tinha como principais características a arbitrariedade e
a ausência de restrições no agir do poder soberano. Com fundamento na religiosidade,
pregava-se que o poder conferido ao Rei emanava diretamente de Deus, ou seja, se confundia
o poder do Estado com o Poder Divino.
Em seguida, com fundamento teórico baseado nas ideias iluministas, consolida-se o
Estado Liberal. O Estado da "mão invisível" pregava a liberdade econômica plena, sem
qualquer inerferência do poder político. Assenta-se a defesa das garantias e liberdades
individuais, a instituição da autoridade parlamentar e a imposição de codificações escritas
limitadoras do agir estatal. Estas mudanças radicais na autoridade política marcaram a
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transição do Absolutismo para a ordem constitucional do Estado Liberal, restringindo as
arbitrariedades anteriormente cometidas.
Por fim, na contemporaneidade, projeta-se o Estado de Bem-estar Social também
conhecido como Estado-Providência. Neste cabe ao poder político atuar como agente da
promoção (protetor e defensor) social e organizador da economia. Nesse prisma, o Estado é o
agente regulamentador de toda a vida social, política e econômica.
Cabe ao Estado do Bem-estar social não apenas atuar na proteção dos direitos
individuais, mas, principalmente, atuar positivamente por intermédio da consecução dos
serviços públicos, com objetivo de garantir melhores condições de vida a todos. Nesse
contexto, inclui-se o dever de prover educação em todos os níveis, a assistência médica
gratuita, o auxílio ao desempregado, a garantia de uma renda mínima, recursos adicionais para
a criação dos filhos, dentre outras ações.
Com o surgimento do Estado Social, consolida-se a teoria do risco administrativo, em
que o Estado responde pelos dados causados ao cidadão, independentemente de culpa,
bastando o nexo de causalidade entre a omissão/comissão do Estado e o evento lesivo.
(Moacir Martini de Araújo, 2007).
Em seguida, consolida-se a responsabilidade civil do Estado baseado na teoria do
risco integral, em que o ente político responde civilmente pela lesão ou ameaça de lesão ao
meio ambiente, independentemente de culpa ou nexo de causalidade. Ao Estado é atribuída a
responsabilidade inclusive pela omissão em impedir eventuais danos ambientais.
A adoção da teoria do risco integral é questão controvertida em inúmeros
ordenamentos jurídicos. No Brasil, no entanto, o artigo 14, § 1º, da Lei de Política Nacional
do meio ambiente (Lei n. 6.931/1981) é determinante para consolidar a sua instituição em
relação aos danos ambientais produzidos:

Art 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e
municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção
dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental
sujeitará os transgressores:
§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor
obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos
causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério
Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de
responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.
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É pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial de que o Estado é passível de
cometer ilícito cível, que gera o dever de indenizar os particulares pelos danos produzidos.
Nessa linha de raciocínio, seria ilógico impedir o Estado de responder civilmente pelos danos
produzidos ao meio ambiente. Costa Neto e colegas (2011, p. 51) apontam que "uma coisa é o
mundo do ser e outra o do dever-ser. O Estado não pode possuir fins ilícitos, mas a ilicitude
da sua conduta não pode ser desconhecida pelo próprio direito”.
A esse respeito, Moacir Martins de Araújo aponta que:

Por causar danos ambientais, é pacífico que as pessoas jurídicas de direito público
devam responder civil e administrativamente diante da degradação perpetrada, já
que estão a ferir um direito fundamental de terceira geração, qual seja: o direito que
a coletividade tem de possuir e viver em um ambiente equilibrado, limpo e sadio,
podendo cobrar, se for o caso, regressivamente dos seus servidores ou agentes
políticos o ressarcimento pelo prejuízo causado. (ARAÚJO, 2007, p. 174).

A teoria do risco integral tem como substrato a responsabilidade civil objetiva, que
prescinde da investigação de culpa do agente. Não obstante, o Estado pode acionar
regressivamente o servidor público que cometeu diretamente o dano, sendo necessário, para
tanto, a configuração concreta da culpa no agir da pessoa física.
Podemos citar alguns julgados da jurisprudência pátria que demonstram a
consolidação desse entendimento acerca da responsabilidade cível do Estado por dano
ambiental:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL
CAUSADO POR AGENTE PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO
ESTADO (CF/88, ART. 37, § 6º). ABATE DE ANIMAIS SILVESTRES.
INDENIZAÇÃO DEVIDA. SOLIDARIEDADE QUE SE RECONHECE. 1.
Prescreve em cinco anos a pretensão indenizatória contra a União, a teor do disposto
no art. 1º do Decreto n. 20.910/32, a contar da data do fato. Precedentes da Primeira
Seção do STJ: EREsp 1.081.885/RR e AgRg nos EREsp 1200764/AC. 2. Nos
termos do § 6º do art. 37 da Constituição Federal a União é responsável pelos danos
causados por seus agentes, ainda mais no caso dos autos, em que o dano ambiental
decorrente do abate de animais silvestres durante treinamento militar - incontroverso
nos autos - deve ser reparado por expressa previsão do § 3º do art. 225 da
Constituição da República. 3. O art. 1º da Lei 5.197/67 proíbe a caça ou apanha de
animais silvestres, configurando dano à fauna silvestre o abate desses animais, não
exigindo a lei que se cuide de espécies em extinção, bastando que se cuide de
espécies que vivam naturalmente fora do cativeiro, sendo legítima a propositura de
ação para reparação do dano ambiental contra a União e contra o militar causador do
dano. 4. Mantém-se a sentença que condenou a União e o agente causador de dano
ao meio ambiente, em solidariedade, ao pagamento de indenização fixada com base
nos valores especificados no Decreto n. 3.179/1999 - valor de R$ 500,00
(quinhentos reais) por unidade abatida, porque não se trata de espécies ameaçadas de
extinção, perfazendo o montante de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), dos
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quais deve ser abatida a quantia imposta como sanção pecuniária, nos termos da
parte final do art. 12 da Lei n. 9.6051998, que foi fixada em sede de transação penal
no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). 5. Nega-se provimento ao recurso de
apelação. (BRASÍLIA, 2013)

AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRATAMENTO
SANITÁRIO DE ESGOTO. INEXISTÊNCIA. POLUIÇÃO DO CURSO D'ÁGUA
QUE ABASTECE O MUNICÍPIO DE RIO BRANCO/AC. LANÇAMENTO DE
EFLUENTES LÍQUIDOS IN NATURA NO RIO ACRE. DANO AMBIENTAL E
À SAÚDE PÚBLICA. COMPETÊNCIA COMUM DOS ENTES FEDERADOS.
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO - SAERB.
RESPONSABILIDADE. UNIÃO E FUNASA. COOPERAÇÃO TÉCNICA E
FINANCEIRA. INTERVENÇAO DO PODER JUDICIÁRIO EM TEMA DE
IMPLEMENTAÇÃO
DE
POLÍTICAS
PÚBLICAS.
LEGITIMIDADE.
IMPOSIÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA DIÁRIA CONTRA O PODER
PÚBLICO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 461 DO CPC. POSSIBILIDADE. 1.
O art. 225 da Constituição de 1988 erigiu o meio ambiente ecologicamente
equilibrado a "bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida" expressão que abrange a saúde, o bem estar e a segurança da população -,
reconhecendo, desse modo, a sua natureza de bem difuso, de direito público
subjetivo e, pois, "exigível e exercitável em face do próprio Estado", a quem
incumbe, assim como à coletividade, o dever de protegê-lo. De resto, é na proteção à
saúde humana que reside, historicamente, o fundamento primeiro para a tutela
ambiental (Édis Milaré in "Direito do Ambiente", Editora Revista dos Tribunais, São
Paulo, 5ª edição, p. 142). Dessa estreita relação entre meio ambiente e saúde resulta
que um meio ambiente saudável é indispensável a uma existência salubre. 2.
Demonstrado, no caso dos autos, que as águas de um dos principais rios que
abastece o Município de Rio Branco apresentam altíssimos índices de poluição
devido ao lançamento, no seu leito, de efluentes líquidos in natura - já que inexiste
adequado tratamento sanitário do esgoto municipal -, comprometendo sobremaneira
a saúde da população local, não há como possa ser excluída a responsabilidade da
pessoa jurídica de direito público municipal encarregada da exploração dos serviços
de água e esgoto locais, qual seja, o Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco SAERB pelo referido dano ambiental. 3. O pacto federativo atribuiu competência
aos quatro entes da federação para "proteger o meio ambiente e combater a poluição
em qualquer de suas formas", bem como para "promover programas de construção
de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico" (CF
88, art. 23, VI e IX). 4. Porque inadmissível, em matéria de direitos fundamentais, a
omissão do Poder Público em implementar as políticas positivas que lhe foram
impostas pelo Constituinte, avulta a obrigação do Município, por intermédio do
SAERB, de implementar as medidas dispostas na sentença - entre as quais a
elaboração de projeto de tratamento adequado do esgoto in natura que é conduzido
pela rede coletora de esgotos sanitários diretamente para o Rio Acre -, assim como a
responsabilidade da União e da FUNASA no que se à cooperação técnica e
financeira para a execução do empreendimento. 5. É possível ao julgador determinar
que o administrador público inadimplente adote as providências tendentes a
viabilizar a concreção de uma prerrogativa constitucional inerente à cidadania, sem
que isso caracterize indevida ingerência do Judiciário na esfera de discricionariedade
administrativa. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. 6. É tranqüila a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser possível ao juiz, de
ofício ou a requerimento da parte, impor multa cominatória ao devedor pelo
descumprimento de obrigação de fazer, ainda que se trate do Poder Público. 7.
Apelação do IBAMA e remessa oficial improvidas. Apelação do SAERB
parcialmente provida. (BRASÍLIA, 2010)
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PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. ADOÇÃO COMO
RAZÕES DE DECIDIR DE PARECER EXARADO PELO MINISTÉRIO
PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. ART. 2º, PARÁGRAFO ÚNICO,
DA LEI 4.771/65. DANO AO MEIO AMBIENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL
DO ESTADO POR OMISSÃO. ARTS. 3º, IV, C/C 14, § 1º, DA LEI 6.938/81.
DEVER DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO.
1. A jurisprudência predominante no STJ é no sentido de que, em matéria de
proteção ambiental, há responsabilidade civil do Estado quando a omissão de
cumprimento adequado do seu dever de fiscalizar for determinante para a
concretização ou o agravamento do dano causado pelo seu causador direto. Trata-se,
todavia, de responsabilidade subsidiária, cuja execução poderá ser promovida caso o
degradador direto não cumprir a obrigação, "seja por total ou parcial exaurimento
patrimonial ou insolvência, seja por impossibilidade ou incapacidade, por qualquer
razão, inclusive técnica, de cumprimento da prestação judicialmente imposta,
assegurado, sempre, o direito de regresso (art. 934 do Código Civil), com a
desconsideração da personalidade jurídica, conforme preceitua o art. 50 do Código
Civil" (REsp 1.071.741/SP, 2ª T., Min. Herman Benjamin, DJe de 16/12/2010).
2. Examinar se, no caso, a omissão foi ou não "determinante" (vale dizer, causa
suficiente ou concorrente) para a "concretização ou o agravamento do dano" é juízo
que envolve exame das circunstâncias fáticas da causa, o que encontra óbice na
Súmula 07/STJ.
3. Agravos regimentais desprovidos. (BRASIL, 2011)

INDENIZAÇÃO - PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA - DANO MORAL E
MATERIAL - MEIO AMBIENTE - POLUIÇÃO EM AÇUDES DE
PROPRIEDADE DO AUTOR COMPROVADA - INDENIZAÇÃO DEVIDA LITIGÂNCIA MÁ-FÉ AFASTADA. Tendo em vista o caráter continuado dos atos
de poluição, não há que se falar em prescrição trienal. Restando demonstrado nos
autos que a Companhia de Saneamento de Minas Gerais permitia que dejetos
escoassem pelas tubulações até as bacias hidrográficas, chegando, em consequência,
aos açudes do requerente, que, por isso, tornaram-se impróprios para a pesca e
recreação, patente a existência do dano, bem como do fato administrativo e do nexo
de causalidade entre esses dois elementos, caracterizando o dever de indenizar. Não
há que se falar em condenação nas penalidades relativas à litigância de má-fé se não
restou comprovada a atitude dolosa da parte caracterizadora do ilícito processual
permissivo a que se faça incidir a prescrição do artigo 17 do Código de Processo
Civil. (BELO HORIZONTE, 2011)

Nos tempos atuais, a incapacidade das esferas cível e administrativa em conter as
degradações ao ambiente natural emerge o debate acerca da responsabilidade penal das
pessoas jurídicas por crime ambiental, o que inclui, necessariamente, os entes públicos.
O artigo 225 da Constituição da República estabelece que "[...] impondo-se ao Poder
Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras
gerações". Portanto, o dispositivo constitucional é expresso ao determinar que cabe ao Poder
Público zelar pela proteção ambiental, e garantir, assim. a aspiração de toda a coletividade: o
meio ambiente ecologicamente equilibrado.
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Nessa mesma esteira, o artigo 23 da Constituição da República de 1988 dispõe que:
“[é] competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: (...)VI
- proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas”.
Assim, é possível inferir que o legislador constituinte impôs ao Poder Público a missão
de atuar de forma severa em favor da proteção do bem jurídico ambiental. Cabe ao Estado
desenvolver políticas públicas de conscientização ambiental, criar mecanismos fiscalizatórios
das atividades potencialmente poluidores, elaborar instrumentos normativos de repressão ao
dano ambiental, dentre outras funções.
Não obstante, embora encarregado de prover os instrumentos garantidores da proteção
ao meio ambiente, o Poder Público se apresenta como um dos principais agentes poluidores
da natureza. As jurisprudências apresentadas na presente seção trazem exemplos cristalinos da
atuação degradante engendrada pelos entes públicos em desfavor do bem jurídico ambiental.
Nesse contexto, surge a discussão acerca da possibilidade de imposição, pelas
infrações ambientais cometidas, de sanção penal em face da pessoa jurídica de Direito
Público.
Preliminarmente, é importante destacar que os dispositivos legais que tratam da
responsabilidade penal da pessoa jurídica por dano ambiental, tanto na Constituição da
República quanto na legislação infraconstitucional, não fazem qualquer restrição aos entes
públicos. A pessoa jurídica é tratada no sentido amplo.
É certo que a pessoa jurídica é representada por duas modalidades: de Direito Privado
e de Direito Público. Ao optar pela utilização do termo em sentido amplo, é evidente que o
legislador abarca todos os seus elementos integradores, o que inclui os entes públicos.
Machado observa, sobre esse tema, que:

A Administração Pública direta como a Administração indireta podem ser
responsabilizados penalmente. A lei brasileira não colocou nenhuma exceção.
Assim, 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. (MACHADO, 2010, p. 746).

Entretanto, parte da doutrina sustenta a impossibilidade da pessoa jurídica de Direito
Público responder criminalmente pelas infrações ambientais cometidas. O principal
argumentado que se projeta reside na impossibilidade do Estado, que detêm a exclusividade
do poder punitivo, ser o formulador, aplicador e destinatário da sanção penal.
Nessa linha de raciocínio, Levorato aponta que:
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A admissibilidade da responsabilidade penal da pessoa jurídica no ordenamento
jurídico brasileiro esbarra, sem dúvida, na impossibilidade de se atribuir pena às
pessoas jurídicas de direito público, especialmente de direito interno, pois o Estado
estaria punindo a si mesmo. (LEVORATO, 2006. p. 108).

Ademais, sustenta-se que as penas aplicáveis previstas na Lei de Crimes Ambientais
seriam incompatíveis com a natureza do ente público. A pena de multa importaria em punição
indireta à própria sociedade, uma vez que o pagamento é feito com dinheiro público, oriundo
da contribuição dos particulares.
Fernando Quadros Silva aponta que:

Ocorreria o fenômeno indesejável da socialização das penas, ou seja, toda sociedade
seria duplamente atingida. Sofreria o dano ao meio ambiente e arcaria em termos
reais com os custos das penalidades. O ente público teria de recorrer aos recursos
públicos para fazer frente às penalidades. (SILVA, Fernando, 2000, p. 184).

Por sua vez, as penas restritivas de direitos e a suspensão ou interdição parcial ou total
das atividades dos entes públicos seriam suficientes para violar o princípio administrativo da
continuidade dos serviços públicos.
Por fim, acerca da imposição de prestação de serviços à comunidade, aponta-se que
não constitui uma verdadeira sanção penal em face do Estado, uma vez que essa é uma
atribuição da sua própria natureza, é o seu fim, a razão de sua existência.
Nesse sentido, Rocha assevera que:

[...] A prestação de serviços à comunidade, por sua vez, é obrigação inerente ao ente
estatal. Uma condenação pelo Poder Judiciário para o cumprimento de obrigação
legal parece ter razão de ser somente quando o ente não esteja cumprindo tal
obrigação. No caso do ente estatal não estar cumprindo sua obrigação, a condenação
não impõe verdadeira pena. Se não for obrigação do ente estatal a realização de
atividades de interesse ambiental, fica evidenciado a ofensa a autonomia dos
poderes. Não pode o Judiciário obrigar o executivo a executar determinada ação
governamental. (ROCHA, 2003, p. 76).

Noutro plano, os críticos asseveram que é inaplicável a igualdade entre as pessoas
jurídicas de direito privado e as de direito público, tendo em vista natureza jurídica distinta de
ambas. Pedro Krebs afirma que:

Nesse sentido, não podemos acatar o entendimento de que a irresponsabilidade penal
do ente público acarretaria uma violação do princípio da igualdade. Isto porque as
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pessoas jurídicas de direito público interno são distintas senão em tudo - em vários
aspectos das de direito privado. Ora, em não se confundido, é possível (ou, no
mínimo, necessário) efetivar um tratamento desigual entre elas. (KREBS, 2000, p.
487).

Ademais, apresenta-se duas críticas no que concerne à previsão do artigo 3º da Lei n.
9.605/1998 que dariam suporte à tese de irresponsabilidade penal do ente público por dano
ambiental. A primeira delas, conforme aponta Rocha (2003), diz respeito à determinação de
que o delito tenha sido praticado no interesse ou benefício da pessoa jurídica. Como é função
e objetivo do poder público proteger o meio ambiente, não faz sentido que a pessoa jurídica
de Direito Público tenha qualquer interesse em cometer um crime ambiental. Nesse sentido,
constitui fato imputável apenas ao agente público que cometeu a infração e agiu com desvio
de finalidade.
A segunda crítica, segundo entendimento defendido por Guilherme José Purvin de
Figueiredo e por Solange Teles da Silva (1998), reside no argumento de que a infração seja
cometida por decisão do representante legal ou contratual da pessoa jurídica. Nessa esteira,
questiona-se a impossibilidade dos administradores públicos em dispor dos interesses da
comunidade.
Diante das críticas formuladas, Shecaira conclui em desfavor da responsabilidade
penal da pessoa jurídica de Direito Público:

Não é possível responsabilizar penalmente as pessoas jurídicas de direito público
sem risco de desmoronamento de todos os princípios basilares do Estado
Democrático de Direito. Ou a pena é inócua, ou então, se executada, prejudicaria a
própria comunidade beneficiária do serviço público. (SHECAIRA, 2003, p. 192).

Conforme anteriormente mencionado, as empresas públicas e as sociedades de
economia mista, embora sejam criadas pelo Poder Público por meio de lei própria (artigo 37,
XIX, a Constituição da República de 1988), são consideradas de Direito Privado, uma vez que
exercem atividades próprias dos entes privados. Sendo assim, a doutrina é praticamente
unânime em atribuir-lhes a responsabilidade penal por crime ambiental.
Nesse sentido, Francisco Assis Santos Lauzid observa que:
Avigorando a necessidade de imputabilidade penal das empresas públicas e
sociedades de economia mista constituídas e mantidas por capital público
majoritário, aduzimos que sobreditos entes exploram atividades, muitas vezes de
elevado potencial ofensivo, justificando, assim, sua responsabilidade penal. Temos
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como exemplo a atividade petrolífera da Petrobrás em face do meio ambiente.
(LAUZID, 2002, p. 109).

Rocha (2003, p. 78) apresenta mesmo entendimento, contudo acrescenta, ainda, as
Fundações ao rol, juntamente com as empresas públicas e as sociedades de economia mista,
ao afirmar que "por outro lado, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as
fundações instituídas pelo Poder Público, denominadas entidades ‘paraestatais’, não se
confundem com o Estado e podem ser criminalmente responsabilizadas”.
Em que pese as críticas apresentadas, necessário se faz a imposição de sanção à pessoa
jurídica independentemente da sua forma jurídica, uma vez que as atividades desenvolvidas
pelo Poder Público se encontram submetidas, assim como qualquer outro sujeito de Direito
Privado, ao cumprimento das normas estabelecidas pela autoridade competente.
Sempre que um ente público comete uma infração, que poderia ser também imputada a
qualquer pessoa jurídica de direito privado, não deve ser relevante a forma desta pessoa
jurídica, mas tão somente o efetivo cometimento do delito.
Nesse sentido, Silvina Bacigalupo sustenta que:

Essas questões destacam a necessidade de impor sanções, por exemplo, referente aos
delitos contra o meio ambiente, também a certas pessoas de Direito Público. Nesse
sentido, deve se incluir dentro dos destinatários da lei penal somente aquelas pessoas
de Direito Público, que se encarregam de prestar serviços a comunidade, assim
como todas aquelas pessoas jurídicas de Direito Público que realizem atividades que
na verdade sejam idênticas às de qualquer outra pessoa jurídica de Direito Privado.
(BACIGALUPO, Silvina, 1998, p. 374). 40

Conforme já asseverado, importante destacar novamente que se o ordenamento
jurídico pátrio não apresentou qualquer distinção entre pessoa jurídica de Direito Público e de
Direito Privado, quanto à incidência da sanção penal por crime ambiental, não há razão para o
julgador fazê-lo no caso concreto.
Cabe ao interprete das normas jurídicas realizar um exercício de exegese,
interpretando os dispositivos legais com o objetivo de extrair do seu conteúdo semântico a
real intenção do legislador, que detém o poder exclusivo da produção normativa.

40

“Estas cuestiones ponen de manifiesto la necesidad de poder imponer saciones, por ejemplo referidas a los
delitos contar el medio ambiente, también a ciertas personas de Derecho público. En este sentido, se debe
incluir dentro de los destinatarios de la ley penal solamente a aquellas personas jurídicas de Derechopúblico,
que se encargan de prestar servicios a la comunidad, así como todas aquellas personas jurídicas de Derecho
público que realicen actividades que de hecho sean idénticas a las de cualquier otra persona jurídica de
Derecho privado” (tradução nossa).
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Nesse diapasão, é evidente que o legislador aos estabelecer a responsabilidade Penal
da pessoa jurídica em sentido amplo tinha a exata dimensão das suas modalidades integrantes,
e mesmo assim optou por não inserir qualquer restrição aos entes coletivos de Direito Público.
A técnica jurídica, baseada na hermenêutica, impõe ao julgador um exercício lógicodedutivo, aplicando concretamente o conteúdo semântico inserido na norma jurídica. Nesse
desiderato, é vedado a interpretação restritiva do dispositivo legal, quando o legislador optou
claramente por não fazê-lo.
Nesse ínterim, negar a responsabilidade penal da pessoa Jurídica de Direito Público
por crime ambiental constitui, inclusive, afronta ao princípio Constitucional da independência
dos Poderes. O Poder Legislativo representa a vontade popular, e somente ele tem o
monopólio da produção normativa. O julgador ao alterar o sentido da norma jurídica, legisla
em causa própria, o que é vedado por cláusula pétrea da Constituição da República de 1988.
Noutro prisma, a visão paternalista assentada na premissa de que o Estado tudo pode,
simplesmente por ser o poder soberano constituído, remete às justificativas legitimadoras do
Estado Absolutista, que não mais se sustenta diante das prerrogativas democráticas próprias
da modernidade política.
O Estado, na prática, também é responsável por lesar garantias individuais e direitos
coletivos que deveria resguardar. É o caso das degradações ambientais, em muitos casos
produzidas por entes coletivos de Direito Público, cujos ônus negativos resultantes são
compartilhados por toda a coletividade.
Moacir Martini de Araújo aponta que:

[...]O Estado agride o meio ambiente seja comissiva ou omissivamente, quando, por
exemplo, realiza uma obra pública sem tomar as cautelas com os impactos
ambientais que vão ocorrer; quando desenvolve políticas públicas que conduzem a
um maior nível de poluição; quando deixa de delimitar os ambientes humanos,
criando planos diretores esdrúxulos; quando concede licenças com base em dados
inseguros, deixando particulares produzirem degradações ambientais de grandes
proporções. (ARAÚJO, 2007. p. 170).

Nesse contexto, importante destacar que o Estado lesa o Meio Ambiente não apenas
através de condutas positivas, mas também pela inércia em resguardá-lo eficazmente. A
ausência de fiscalização das atividades potencialmente poluidoras, a concessão sem critérios
de licenças, a ausência de políticas públicas de conscientização ambiental, são fatores
suficientes por contribuir de forma significativa para a produção de eventos danosos.
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Ademais, o Estado não pode se eximir das responsabilidades a ele imputáveis, como
ente artificial dotado de personalidade própria, sob o argumento de que as sanções a ele
dirigidas prejudicam em última análise toda a sociedade. Se for considerado esse raciocínio
como válido, necessário se faz excluir o Estado da responsabilidade por ilícito civil. Quando,
por exemplo, o ente público indeniza um particular por acidente de trânsito decorrente de
problemas físicos na via pública, é a coletividade, da mesma forma, que suportará o ônus
financeiro oriundo do comportamento negligente do ente público.
Qualquer ocorrência que se dê na esfera do ente público, necessariamente sempre
repercutirá no âmbito da coletividade, por mais simples que seja, pois a razão de ser do
Estado é a consecução dos serviços públicos em favor dos seus destinatários, como forma de
lhes garantir uma vida digna.
Não obstante, não pode o Estado se valer desse "escudo" para agir livremente
cometendo infrações, tendo em vista que atenta contra a natureza pela qual foi constituído e a
sua razão de ser.
Corrobora para esse raciocínio a assertiva de Luiz Flavio Gomes:

"[...] Mas se admitida tal responsabilidade (como de fato está sendo) deve-se punir
também, por questão de coerência, as pessoas jurídicas de direito público (da
administração direta ou indireta).É bem verdade que o Estado e as pessoas jurídicas
que o representam recebem tratamento legal diferenciado das pessoas jurídicas de
direito privado e das pessoas físicas. Mas esse tratamento desigual é instituído em
prol do bem estar da coletividade, o que pressupõe a prática de atos lícitos (legais),
que beneficiam a sociedade. Não pode esse tratamento especial servir de escudo para
o cometimento de crimes e de práticas prejudiciais ao interesse social (práticas
ofensivas ao meio ambiente sadio, que é direito da coletividade e não do estado. O
Estado que degrada o meio ambiente deve receber o mesmo tratamento do particular
que assim age. (GOMES, 2011, p. 49).

Conceder ao Estado uma esfera irrestrita de liberdade sob o pretexto de que não se
pode afetar, ainda que indiretamente, os particulares, é permitir a ocorrência de danos cujos
resultados prejudiciais afetarão justamente esta coletividade que cabe ao Estado proteger.
Portanto, não é razoável partir dessa análise. Pune-se, seja pelo ilícito cível de
qualquer natureza ou pelas infrações penais, o Poder Público enquanto ente moral
institucionalizado e dotado de personalidade jurídica própria.
Ao dirigir as sanções ao ente coletivo, o que se pretende é inibir a ocorrência de novas
condutas danosas de características semelhantes. O efeito inibitório produzido pela sanção
visa resguardar a própria coletividade da negligencia estatal.

147

Sobre esse assunto, Machado aponta que:

A irresponsabilidade penal do Poder Público não tem ajudado na conquista de uma
maior eficiência administrativa. A tradicional "sacralização" do Estado tem
contribuído para o aviltamento da sociedade civil e das pessoas que a compõem.
Responsabilizar penalmente todas as pessoas jurídicas de direito público não é
enfraquecê-las, mas apoiá-las no cumprimento de suas finalidades. (MACHADO,
2010, p. 747).

O XV Congresso Internacional de Direito Penal realizado no Rio de Janeiro em 2004,
recomenda expressamente a imposição de responsabilidade penal às pessoas jurídicas de
Direito Público pelas infrações cometidas ao meio ambiente:

III - Responsabilidade criminal das empresas pelos delitos contra o meio ambiente:
1. A conduta que suscita a imposição de sanções penais pode proceder de entidades
jurídicas e públicas, bem como de pessoas físicas.
2. Os sistemas penais nacionais devem, sempre que possível no âmbito de sua
respectiva Constituição ou lei básica, prever uma série de sanções penais e de outras
medidas adaptadas às entidades jurídicas e públicas.
9. Onde for possível, nos termos da lei básica de um país, responsabilizar as
entidades públicas por delitos penais cometidas no curso de desempenho de funções
públicas ou em outras circunstâncias, deveria ser possível à persecução dessas
autoridades públicas por crimes contra o meio ambiente, ainda que a
responsabilidade pelo delito não possa ser diretamente imputada a um elemento
humano dessa entidade.

Noutro plano, importante destacar que o agente público atua investido dos poderes
conferidos pela Administração Pública, inclusive o da presunção de veracidade por seus atos,
que é suficiente para lhe atribuir a possibilidade de cometer dano ao meio ambiente.
Embora o Estado seja o titular do jus puniendi, esse ente não pode se valer dessa
prerrogativa para infringir impunemente as normas que ele próprio instituiu.
Nesse sentido, Gomes assevera que:

Quanto ao fato do estado não poder punir a si mesmo, por ser o titular exclusivo do
jus puniendi, devemos lembrar que ele se tributa, embora seja o titular exclusivo do
direito de tributar; ele obedece às posturas administrativas, embora seja o titular
exclusivo para instituí-las; enfim, ele se submete a lei, embora tenha o monopólio de
legislar. Não teria sentido, portanto, o estado criminalizar condutas lesivas ao meio
ambiente e depois violá-las impunemente. Por essas razões éticas não lhe é possível
adotar, como regra de conduta, o "faça o que eu mando, mas não faça o que eu
faço". Não vivemos mais em épocas de monarquias absolutistas. (GOMES, 2011, p.
50).

148

Conforme apresentado nessa seção, o chamado Estado do Bem estar Social atua, na
contemporaneidade, em inúmeros segmentos da vida em sociedade, razão pela qual é um
poluidor em larga escala. Por toda a análise jurisprudencial apresentada na presente pesquisa,
é possível verificar inúmeros casos de entes públicos poluidores, o que justifica a adoção de
uma política criminal mais rigorosa com o objetivo de garantir o meio ambiente
ecologicamente equilibrado.
Sobre esse aspecto, Bacigalupo aponta que:

Por outro lado, também a partir de outros aspectos, parece chamar atenção, do ponto
de vista de política criminal, para favorecer a inclusão das pessoas jurídicas de
Direito Público dentro dos destinatários da lei penal. Nesse sentido, cabe lembrar
que uma grande parte dos serviços fornecidos a população são prestados por
empresas públicas (abastecimento de água, abastecimento energético, estação de
tratamento de resíduos sólidos e líquidos, transporte público, etc) e, em virtude da
crescente participação do Estado na vida econômica, aumentou-se o perigo de que
órgãos das pessoas jurídicas de Direito Público possam cometer as mesmas
infrações que se encontram tipificadas para as pessoas de Direito Privado.
(BACIGALUPO, Silvina, 1998, p. 374).41

No que concerne à aplicação das penas aos entes coletivos, é importante destacar que
o julgador, em face do caso concreto, deverá escolher entre as hipóteses previstas no artigo
21, da Lei n. 9.605/1998.
É certo que em relação à pena de multa não existe qualquer impeditivo. Conforme
exposto anteriormente por essa pesquisa, o Estado pode perfeitamente ser penalizado com
imposição de sanção de natureza pecuniária.
Da mesma forma não parece correto o entendimento de que a suspensão de atividade e
a interdição de estabelecimento, obra ou atividade representam violação ao princípio da
continuidade do serviço público. Verifica-se, na prática, tão somente a interrupção de uma
atividade específica que venha a produzir o dano ambiental, o que é, inclusive, obrigatório e
desejável.

41

“Por otro lado, también desde otros aspectos parecen llamar la atención, desde un punto de vista políticocriminal, para favorecer la inclusión de las personas jurídicas de derecho público dentro de los destinatarios de
la ley penal. En este sentido, cabe recordar que una gran parte de los servicios prestados a la población, son
prestados por empresas públicas (abastecimiento de agua, abastacimento energético, plantas de tratamiento de
residuos sólidos y líquidos, transporte público, etc) y en virtude de la cresciente participación del Estado en la
vida económica se ha incrementado en peligro que órganos de las personas jurídicas de Derecho público
puedan cometer las mismas infracciones que se encuentran tipificadas para las personas jurídicas de Derecho
privado.” (tradução nossa).
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Não é factível sustentar, sob a égide absoluta da continuidade do serviço público, que
possa o ente estatal prosseguir ininterruptamente com uma atividade poluidora e nociva ao
meio ambiente.
Sob esse raciocínio, a aplicação da prestação de serviços à comunidade não importa
em qualquer violação. Se o fim do Estado é justamente atuar em favor da coletividade, a
imposição dessa sanção penal reforça os consectários a que o ente público se destina.

6.5 Das penas aplicáveis

O artigo 21 da Lei 9.605/98, em seu artigo 3º, estabelece as seguintes modalidades de
penas aplicáveis às pessoas jurídicas: 1) multa; 2) restritivas de direitos e 3) prestação de
serviços à comunidade. O referido dispositivo prevê, ainda, que as sanções se aplicam
isoladadamente, cumulativamente ou alternadamente.
A pena de multa é regulada pelo artigo 18, que assim dispõe:

Art. 18. A multa será calculada segundo os critérios do Código Penal; se revelar-se
ineficaz, ainda que aplicada no valor máximo, poderá ser aumentada até três vezes,
tendo em vista o valor da vantagem econômica auferida.

A norma ambiental remete ao Código Penal a fixação dos limites de incidência da
pena de multa. O diploma legal criminal trata da matéria em seu artigo 49, da seguinte forma:

Art. 49 - A pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário da quantia
fixada na sentença e calculada em dias-multa. Será, no mínimo, de 10 (dez) e, no
máximo, de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.

§ 1º - O valor do dia-multa será fixado pelo juiz não podendo ser inferior a um
trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nem superior a
5 (cinco) vezes esse salário.

Perfeitamente aplicável tanto em relação aos entes públicos quanto privados, a pena de
multa se apresenta consideravelmente tímida como instrumento de prevenção às infrações
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ambientais. Os limites máximos da sua incidência não representam efeito inibitório em face
das empresas milionárias que degradam o meio ambiente. É necessária a alteração do
dispositivo para possibilitar a imposição da pena de multa em valores condizentes com a
importância do bem jurídico ambiental.
Noutro plano, o artigo 22 da lei de crimes ambientais descriminas as 3 (três) hipóteses
de penas restritivas de direitos, quais sejam: 1) suspensão parcial ou total de atividades; 2)
interdição temporária de estabelecimento, obra ou atividade; e por ultimo 3) proibição de
contratar com o Poder Público, bem como obter subsídios, subvenções ou doações.
O § 1º do artigo 22, trata da suspensão parcial ou total das atividades:

§ 1º A suspensão de atividades será aplicada quando estas não estiverem
obedecendo às disposições legais ou regulamentares, relativas à proteção do meio
ambiente.

A hipótese mais comum de aplicação dessa modalidade de pena ocorre quando a
pessoa jurídica exerce uma determinada atividade sem as autorizações administrativas
necessárias, como licença ou permissão ambiental, o que autoriza o juiz impor a suspensão
das atividades com fundamento no descumprimento das disposições legais ou regulamentares.
Importante destacar que essa modalidade se aplica inegavelmente às pessoas jurídicas
de Direito Privado. Os entes de Direito Público, pela essencialidadade dos serviços públicos e
o princípio da continuidade destes, não é passível de ter suas atividades em caráter amplo
paralizadas. Entretato, no que tange a uma atividade específica desempenhada em afronta ao
meio ambiente, é abosultamente possível a imposição da pena para fazer cessar aquela
agressão ambiental.
Ressalta-se que a suspensão de uma atividade lesiva específica não colide com o
princípio da continuidade dos serviços públicos, afinal, o fundamento do princípio tem como
escopo resguardar aqueles serviços prestados em benefício da coletividade e não aqueles
exercidos em sentido contrário, como é o caso das atividades potencialmente poluidoras ao
meio ambiente.
Noutra esteira, o § 2º do artigo 22, regula a interdição temporária de estabelecimento,
obra ou atividade:

§ 2º A interdição será aplicada quando o estabelecimento, obra ou atividade estiver
funcionando sem a devida autorização, ou em desacordo com a concedida, ou com
violação de disposição legal ou regulamentar.
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Aponta-se uma grande semelhança com a modalidade anteriormente apresentada.
Entretanto, nesse caso, destaca-se seu caráter de temporariedade. A suspensão pode não ser
temporária, ao contrário da interdição que é uma medida acautelatória.
Aqueles que descumprirem a imposição da penal, estão sujeitos à abertura de inquérito
policial por desobediência à ordem ou decisão judicial, com previsão no artigo 359 do Código
Penal.
A última modalidade de pena restritiva de direto é a proibição de contratar com o
poder Público, bem como dele obter subsídios, subvenções ou doações. Essa hipótese já existe
no artigo 12 da Lei de Política Nacional do Meio ambiente, que dispõe:

Art 12 - As entidades e órgãos de financiamento e incentivos governamentais
condicionarão a aprovação de projetos habilitados a esses benefícios ao
licenciamento, na forma desta Lei, e ao cumprimento das normas, dos critérios e dos
padrões expedidos pelo CONAMA.

Ao impedir que as pessoas jurídicas recebram recursos financeiros, possui importante
efeito inibitório. A impossibilidade de participacipar de licitações e concorrências públicas
acarreta em prejuízos consideráveis às grandes empresas.
Embora seja mais comum em face das pessoas jurídicas de Direito Privado, também é
possível aplica-las em face dos entes públicos. É comum a União distribuir recursos próprios
em favor dos Estados, e os Estados em favor dos Municípios. Nesse sentido, nada impede a
imposição da pena para limitar uma fonte de receita do ente político degradador advinda de
outro ente de mesma natureza.
Por fim, a lei de crimes ambientais estabelece a prestação de serviços à comunidade
em desfavor da pessoa jurídica nas seguintes modalidades:

Art. 23. A prestação de serviços à comunidade pela pessoa jurídica consistirá em:
I - custeio de programas e de projetos ambientais;
II - execução de obras de recuperação de áreas degradadas;
III - manutenção de espaços públicos;
IV - contribuições a entidades ambientais ou culturais públicas.

Essa é a modalidade de imposição penal que mais se adequa à natureza jurídica do
ente público. Todas as 4 (quatro) formas de prestação de serviços constituem o exercício de
atividades totalmente compatíveis com a própria natureza estatal. Constituem, inclusive, em
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instrumento de reforço do papel constitucional do Estado em desenvolver políticas públicas
voltadas à preservação ambiental.

6.6 O entendimento nos Tribunais

Neste tópico pretende-se apresentar alguns julgados dos principais Tribunais pátrios,
que atestam a adoção exclusiva da responsabilidade penal da pessoa jurídica de direito
privado, bem como confirmam a opção pela obrigatoriedade da dupla imputação.
Os Tribunais Regionais federais são uníssonos nesse sentido, senão vejamos:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRANSPORTE E COMERCIALIZAÇÃO DE
MADEIRA SEM LICENÇA. CRIME AMBIENTAL (ART. 46 DA LEI Nº
9.605/98). CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO. ABSORÇÃO DO
CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA PELO CRIME AMBIENTAL.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RESPONSABILIDADE
PENAL DA PESSOA JURÍDICA. ART. 225, § 3º, CF/88. ART. 3º DA LEI
9.605/98. REPARAÇÃO DE DANO. LEI 11.719/2008. 1. Absorção do crime de
uso de documento falso pelo crime ambiental, pois a expedição da segunda via da
ATPF nº 728201 com dados diversos dos constantes na primeira via, objetivou o
transporte e comercialização de produtos florestais não autorizados. 2. Materialidade
e autoria demonstradas pelos depoimentos prestados na esfera policial e em Juízo e
pelos documentos acostados nos autos. 3. O § 3º do art. 225 da Constituição Federal
de 1988 previu, em razão de opção política do legislador, a possibilidade de
responsabilização penal das pessoas jurídicas por crimes ambientais. O art. 3º da Lei
9.605/98, que cuida dos crimes contra o meio ambiente, regulamentou esse preceito
constitucional em referência, dando-lhe a densidade necessária. 4. Não há qualquer
inconstitucionalidade no § 3º do art. 225 da Constituição Federal, fruto de uma
escolha política do legislador, que atende às expectativas por prevenção e proteção
de condutas atentatórias ao meio ambiente, bem jurídico de espectro coletivo, de
enorme relevância para o ser humano na atualidade. 5. A Lei que prevê a obrigação
de reparação de danos pelo réu, publicada em 26/06/2008, conferindo nova redação
ao art. 387, IV, do Código de Processo Penal, não pode retroagir para alcançar fatos
acontecidos no ano de 2005.
(BRASÍLIA, 2012, TRF1).

PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. CRIME AMBIENTAL.
RESPONSABILIDADE PENAL. PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. (CF:
ART. 225, § 3º, E LEI Nº 9.605/98: ART. 3º). PRECEDENTES. RECURSO
CRIMINAL PROVIDO. 1. O juiz a quo rejeitou a denúncia em relação à pessoa
jurídica, acusada de praticar crime ambiental, sob o fundamento de inaplicabilidade
dos princípios constitucionais da culpabilidade e da individualização da pena. 2.
Com o advento da Lei nº 9.605/98, que regulamentou o art. 225, § 3º, da CF/88,
tornou-se, perfeitamente, passível de punição no âmbito penal, não só as pessoas
físicas, como também as jurídicas, face às condutas lesivas ao meio ambiente. 3. É
possível responsabilizar penalmente as pessoas jurídicas pela prática de crime
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ambiental, à medida que a Lei nº 9.605/98, ao estabelecer meios de punição, fê-lo
não com a imposição de pena privativa de liberdade, mas com outras sanções
peculiares à natureza jurídica das empresas que violarem a norma legal. 4. À luz da
Constituição Federal e da Lei nº 9.605/98, a pessoa jurídica é, também, legítima para
figurar no pólo passivo da ação penal. 5. Provimento ao recurso criminal interposto
pelo Ministério Público Federal.
(BRASÍLIA, 2007, TRF1).

DIREITO PENAL. CRIME AMBIENTAL. ART. 3º DA LEI Nº 9.605/98.
RESPONSABILIDADE PENAL DA PESSOA JURÍDICA. NATUREZA
SUBJETIVA. POSSIBILIDADE E AUTONOMIA DA PERSECUÇÃO
CRIMINAL. CONCEITO CONSTRUTIVISTA DA CULPABILIDADE.
SISTEMAS AUTOPOIÉTICOS. AUTORREFERENCIABILIDADE E AUTOORGANIZAÇÃO DOS ENTES MORAIS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO
ADMINISTRADOR PESSOA FÍSICA. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL
UNICAMENTE EM DESFAVOR DA EMPRESA CORRÉ. rejeição da tese da
dupla imputação necessária. desconstrução argumentativa da jurisprudência
dominante. 1. A regra do art. art. 3º da Lei nº 9.605/98 está consentânea com
mandato constitucional de criminalização das pessoas jurídicas por crime contra o
meio ambiente (art. 225, § 3º, da CR). O interprete/aplicador deve buscar a
compreensão que leve a sério a Constituição. No Estado Democrático de Direito,
respondem penalmente por suas condutas ilícitas apenas aqueles que possuam
capacidade e autonomia para agir de forma diversa, sendo-lhes, sob o ponto de vista
normativo, exigível que assim se comportem. 2. Releitura da norma a partir do
paradigma constitucional, e não ao contrário. Princípios constitucionais que
autorizam a construção de um conceito de culpabilidade empresarial que autonomize
a responsabilização penal da pessoa jurídica por práticas lesivas ao bem jurídico
coletivo ambiente ecologicamente equilibrado, sem restaurar o indesejável instituto
da responsabilidade objetiva. 3. Conceito construtivista da culpabilidade (CARLOS
GÓMEZ-JARA DIÉZ. Fundamentos Modernos de la Culpabilidad Empresarial,
Ediciones Jurídicas de Santiago, 2008). Ordenamento jurídico e sujeitos de direito
como sistemas autopoiéticos (sistemas autônomos e autorreferenciados, capazes de
engendrar a si mesmos no contexto social e interagir com base no todo comunicativo
que integram). Teoria dos sistemas e construtivismo operativo de NIKLAS
LUHMANN. 4. Superação do "preconceito antropocêntrico" vinculado ao primado
da consciência como cerne da imputação de uma responsabilidade efetivamente
subjetiva, na medida em que a concepção dos sujeitos de direito, sob o ponto de
vista dos sistemas autopoiéticos, permite concluir que a culpabilidade não exige uma
psique apta a escolher entre a conduta devida e aquela vedada pela norma, mas, sim,
a presença de uma "autorreferenciabilidade" no agente delitivo - conceito esse
claramente desvinculado, ou desvinculável, de noções naturalísticas a respeito de
qualquer faculdade propriamente humana, na medida em que também as operações
comunicativas internas, verificadas em subsistemas jurídicos complexos, podem
produzir um ente "autorreferenciado", cujos atos realizados no contexto social se
submetem, se típicos e antijurídicos, a um juízo de reprovabilidade. 5. O estatuto
constitucional conferido às pessoas jurídicas com base no seu poder autoorganizativo faz com que sejam titulares de direitos fundamentais, tais como o
direito de resposta, de propriedade, o sigilo de correspondência, a inviolabilidade de
domicílio, as garantias do direito adquirido, de observância do ato jurídico perfeito e
da coisa julgada (MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet.
"Curso de Direito Constitucional". 6. ed., rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2011, p.
195), encontrando-se consagrado, no colendo STJ, que os entes coletivos também
são dotados de "direitos de personalidade", sendo relevante, a esse respeito, o teor da
Súmula 227 daquela Corte ("a pessoa jurídica pode sofrer dano moral").
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Aperfeiçoado, pois, o sinalagma básico do Direito Penal: liberdade de autoorganização e de determinação de seu destino no contexto social, de um lado, e
responsabilidade criminal pelas consequências de seus atos, do outro. 6. No âmbito
infraconstitucional, o art. 3º da Lei nº 9.605/98 não autoriza, de forma unívoca, a
adoção, a tout court, da teoria da dupla imputação e da responsabilidade por
ricochete, pois, conforme bem apontou EUGÊNIO RAÚL ZAFFARONI (in
"Parecer a Nilo Batista sobre a responsabilidade penal das pessoas jurídicas". In:
PRADO, Luiz Regis; DOTTI, René Ariel (Coord.). Responsabilidade penal da
pessoa jurídica: em defesa do princípio da imputação penal subjetiva. 3. ed., rev.,
atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 52), a análise cuidadosa do
dispositivo legal revela que a norma não exige, para a instauração de persecutio
criminis in iudicio contra a pessoa jurídica, a simultânea propositura de ação penal
em desfavor dos administradores pessoas físicas, mas, sim, que a prática delitiva
seja decorrência de decisão desses gestores. Vagueza normativa que deve ser
compreendida apenas no sentido de obstar a responsabilização do ente coletivo por
atos de terceiros alheios a seu quadro diretivo, tais como empregados ou prepostos
sem poder de comando. 7. Postulados do conceito jurídico-sociológico construtivista
operativo de culpabilidade dando suporte à responsabilização autonoma da pessoa
jurídica em relação aos seus representantes e ao executor material da prática
criminosa, porquanto as organizações não estão compostas por indivíduos (a teoria
dos sistemas visa a justamente romper com o paradigma individualista, superando a
distinção ontológica ser/não ser), mas sim por comunicações, que lhes servem de
equivalente funcional à consciência das pessoas naturais, conferindo-lhes a
autorreferenciabilidade própria dos sistemas dotados de autopoiese. 8. A persecução
penal do ente coletivo e de seus administradores possui natureza disjuntiva, pois "se
tratam de duas autopoieses diferenciadas", na medida em que "os fundamentos
últimos da responsabilidade de ambos os sistemas têm gênese em esferas totalmente
diferenciadas" (DÍEZ, 2008:132). 9. No caso dos autos, resta demonstrada a
procedência da irresignação recursal do Ministério Público, na medida em que a
responsabilidade penal da empresa não está atrelada ao prosseguimento da
persecução criminal em desfavor de seu administrador, tampouco havendo qualquer
nota de objetividade na imputação de delito ao ente coletivo. 10. A extinção da
punibilidade do corréu pessoa física que atingiu o marco de setenta anos de idade,
em virtude da contagem do prazo prescricional pela metade (art. 115 do CP), não
obsta o prosseguimento da persecução penal em relação à empresa codenunciada.
Afastada a tese de "a punição da pessoa jurídica é mera decorrência da prática de um
crime pela pessoa física que a representa", pois o que a norma impõe é que o
cometimento do ilícito pelo ente coletivo resulte de decisão de seus órgãos
decisórios, situação essa absolutamente distinta daquela de exigir a instauração
conjunta de ação penal contra seus gestores (dupla imputação).
(BRASÍLIA, 2012, TRF4.)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO MINISTERIAL CONTRA DECISÃO QUE
RECONHECEU A INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. CRIME
AMBIENTAL. ÁREA DESTINADA À PROTEÇÃO PERMANENTE DO
RESERVATÓRIO ARTIFICIAL QUE ABASTECE USINA HIDRELÉTRICA.
RIO FEDERAL. BEM OFENDIDO PERTENCENTE À UNIÃO FEDERAL.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO PROVIDO. - Recurso em
sentido estrito ministerial contra decisão pela qual foi reconhecida a incompetência
da Justiça Federal e determinada a remessa dos autos à Justiça Estadual. - Os fatos
foram subsumidos inicialmente no art. 48 da Lei n. 9.605/98, cuja pena corporal
máxima em abstrato é 01 (um) ano de detenção. Porém, ainda estão sob investigação
e podem ser capitulados, quando do oferecimento da denúncia, em tipo penal cuja
pena máxima em abstrato ultrapasse os limites do art. 2º da Lei n. 10.259/2001.
Ademais, a decisão contra a qual se insurge foi proferida no exercício da jurisdição
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comum. Competência desta Corte. - O dever do Estado de fiscalizar e preservar o
ambiente não implica que as pessoas jurídicas de direito público figurem no pólo
passivo do processo penal. - Os crimes praticados contra o meio ambiente foram
disciplinados pela Lei nº 9.605/98, que nada dispôs acerca da competência para o
julgamento desses delitos. A competência será da Justiça Federal quando praticados
em terras ou águas pertencentes à União ou a suas entidades autárquicas ou
empresas públicas ou quando há ofensa a um serviço ou interesse desses entes (CF,
art. 109, IV) ou, ainda, quando o delito ecológico estiver previsto em tratado ou
convenção internacional (CF, art. 109, V), ou for cometido a bordo de navio ou
aeronave (CF, art. 109, IX). - O local em que teria sido praticada a infração é área de
preservação permanente, localizada ao redor de reservatório artificial de usina
hidrelétrica. O art. 2º, alínea "b", da Lei nº 4.771/1965 (Código Florestal) estabelece
como área de preservação permanente os reservatórios d'água naturais ou artificiais.
A disciplina sobre a extensão da área de preservação permanente foi feita pelas
Resoluções 004/85 e 302/02 do CONAMA, que estipula que seja de 30 metros para
reservatórios artificiais situados em áreas urbanas e 100 metros para áreas rurais. - A
preservação tem por finalidade a manutenção de rio federal e de sua bacia,
diretamente atingidos pelo dano ambiental, o qual afeta diretamente um bem da
União, conforme o art. 20, inc. III, da CF. - A competência para processar e julgar o
feito é da Justiça Federal, pois o bem tutelado é da União Federal (art. 109, inc. IV,
da CF). Precedentes nesta Corte, do TRF-1ª Região e do STJ. - Recurso ministerial
conhecido e provido, para reformar a decisão e determinar o regular prosseguimento
do feito. (BRASÍLIA, 2005, TRF3).

O Superior Tribunal de Justiça também confirma esse entendimento:

.EMENTA: CRIMINAL. RESP. CRIME AMBIENTAL PRATICADO POR
PESSOA JURÍDICA. RESPONSABILIZAÇÃO PENAL DO ENTE COLETIVO.
POSSIBILIDADE. PREVISÃO CONSTITUCIONAL REGULAMENTADA POR
LEI FEDERAL. OPÇÃO POLÍTICA DO LEGISLADOR. FORMA DE
PREVENÇÃO DE DANOS AO MEIO-AMBIENTE. CAPACIDADE DE AÇÃO.
EXISTÊNCIA JURÍDICA. ATUAÇÃO DOS ADMINISTRADORES EM NOME E
PROVEITO
DA
PESSOA
JURÍDICA.
CULPABILIDADE
COMO
RESPONSABILIDADE
SOCIAL.
CO-RESPONSABILIDADE.
PENAS
ADAPTADAS À NATUREZA JURÍDICA DO ENTE COLETIVO. ACUSAÇÃO
ISOLADA DO ENTE COLETIVO. IMPOSSIBILIDADE. ATUAÇÃO DOS
ADMINISTRADORES EM NOME E PROVEITO DA PESSOA JURÍDICA.
DEMONSTRAÇÃO NECESSÁRIA. DENÚNCIA INEPTA. RECURSO
DESPROVIDO. I. A Lei ambiental, regulamentando preceito constitucional, passou
a prever, de forma inequívoca, a possibilidade de penalização criminal das pessoas
jurídicas por danos ao meio-ambiente. III. A responsabilização penal da pessoa
jurídica pela prática de delitos ambientais advém de uma escolha política, como
forma não apenas de punição das condutas lesivas ao meio-ambiente, mas como
forma mesmo de prevenção geral e especial. IV. A imputação penal às pessoas
jurídicas encontra barreiras na suposta incapacidade de praticarem uma ação de
relevância penal, de serem culpáveis e de sofrerem penalidades. V. Se a pessoa
jurídica tem existência própria no ordenamento jurídico e pratica atos no meio social
através da atuação de seus administradores, poderá vir a praticar condutas típicas e,
portanto, ser passível de responsabilização penal. VI. A culpabilidade, no conceito
moderno, é a responsabilidade social, e a culpabilidade da pessoa jurídica, neste
contexto, limita-se à vontade do seu administrador ao agir em seu nome e proveito.
VII. A pessoa jurídica só pode ser responsabilizada quando houver intervenção de
uma pessoa física, que atua em nome e em benefício do ente moral. VIII. "De
qualquer modo, a pessoa jurídica deve ser beneficiária direta ou indiretamente pela
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conduta praticada por decisão do seu representante legal ou contratual ou de seu
órgão colegiado.". IX. A Lei Ambiental previu para as pessoas jurídicas penas
autônomas de multas, de prestação de serviços à comunidade, restritivas de direitos,
liquidação forçada e desconsideração da pessoa jurídica, todas adaptadas à sua
natureza jurídica. X. Não há ofensa ao princípio constitucional de que "nenhuma
pena passará da pessoa do condenado...", pois é incontroversa a existência de duas
pessoas distintas: uma física - que de qualquer forma contribui para a prática do
delito - e uma jurídica, cada qual recebendo a punição de forma individualizada,
decorrente de sua atividade lesiva. XI. Há legitimidade da pessoa jurídica para
figurar no pólo passivo da relação processual-penal. XII. Hipótese em que pessoa
jurídica de direito privado foi denunciada isoladamente por crime ambiental porque,
em decorrência de lançamento de elementos residuais nos mananciais dos Rios do
Carmo e Mossoró, foram constatadas, em extensão aproximada de 5 quilômetros, a
salinização de suas águas, bem como a degradação das respectivas faunas e floras
aquáticas e silvestres. XIII. A pessoa jurídica só pode ser responsabilizada quando
houver intervenção de uma pessoa física, que atua em nome e em benefício do ente
moral. XIV. A atuação do colegiado em nome e proveito da pessoa jurídica é a
própria vontade da empresa. XV. A ausência de identificação das pessoa físicas que,
atuando em nome e proveito da pessoa jurídica, participaram do evento delituoso,
inviabiliza o recebimento da exordial acusatória. XVI. Recurso desprovido.
(BRASÍLIA, 2005, STJ).

O Supremo Tribunal Federal assim se posiciona:

EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME AMBIENTAL. HABEAS
CORPUS PARA TUTELAR PESSOA JURÍDICA ACUSADA EM AÇÃO
PENAL. ADMISSIBILIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA: INOCORRÊNCIA.
DENÚNCIA QUE RELATOU a SUPOSTA AÇÃO CRIMINOSA DOS
AGENTES, EM VÍNCULO DIRETO COM A PESSOA JURÍDICA COACUSADA. CARACTERÍSTICA INTERESTADUAL DO RIO POLUÍDO QUE
NÃO AFASTA DE TODO A COMPETÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E BIS IN IDEM.
INOCORRÊNCIA. EXCEPCIONALIDADE DA ORDEM DE TRANCAMENTO
DA AÇÃO PENAL. ORDEM DENEGADA. I - Responsabilidade penal da pessoa
jurídica, para ser aplicada, exige alargamento de alguns conceitos tradicionalmente
empregados na seara criminal, a exemplo da culpabilidade, estendendo-se a elas
também as medidas assecuratórias, como o habeas corpus. II - Writ que deve ser
havido como instrumento hábil para proteger pessoa jurídica contra ilegalidades ou
abuso de poder quando figurar como co-ré em ação penal que apura a prática de
delitos ambientais, para os quais é cominada pena privativa de liberdade. III - Em
crimes societários, a denúncia deve pormenorizar a ação dos denunciados no quanto
possível. Não impede a ampla defesa, entretanto, quando se evidencia o vínculo dos
denunciados com a ação da empresa denunciada. IV - Ministério Público Estadual
que também é competente para desencadear ação penal por crime ambiental, mesmo
no caso de curso d'água transfronteiriços. V - Em crimes ambientais, o cumprimento
do Termo de Ajustamento de Conduta, com conseqüente extinção de punibilidade,
não pode servir de salvo-conduto para que o agente volte a poluir. VI - O
trancamento de ação penal, por via de habeas corpus, é medida excepcional, que
somente pode ser concretizada quando o fato narrado evidentemente não constituir
crime, estiver extinta a punibilidade, for manifesta a ilegitimidade de parte ou faltar
condição exigida pela lei para o exercício da ação penal. VII - Ordem denegada.
(BRASÍLIA, 2008, STF).
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Em seu enunciado 639, a Corte Suprema estabelece que:
TÍTULO
Absolvição de pessoa física e condenação penal de pessoa jurídica
ARTIGO
É possível a condenação de pessoa jurídica pela prática de crime ambiental, ainda
que haja absolvição da pessoa física relativamente ao mesmo delito. Com base nesse
entendimento, a 1ª Turma manteve decisão de turma recursal criminal que absolvera
gerente administrativo financeiro, diante de sua falta de ingerência, da imputação da
prática do crime de licenciamento de instalação de antena por pessoa jurídica sem
autorização dos órgãos ambientais. Salientou-se que a conduta atribuída estaria
contida no tipo penal previsto no art. 60 da Lei 9.605/98 (“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”). Reputou-se que a Constituição respaldaria a
cisão da responsabilidade das pessoas física e jurídica para efeito penal (“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”).
(BRASÍLIA, 2011, STF).

Por fim, em relação à instância estadual, destaque-se o entendimento do Tribunal de
Justiça do Estado de Minas Gerais, que veda expressamente a responsabilidade penal da
pessoa jurídica de Direito Público e se posiciona favorável à necessidade de dupla imputação
nos delitos cometidos pelas pessoas jurídicas.

''HABEAS CORPUS'' - CRIMES AMBIENTAIS - DENÚNCIA INEPTA INOCORRÊNCIA - PREENCHIMENTO DAS EXIGÊNCIAS DO ART. 41 DO
CPP - RESPONSABILIDADE PENAL OBJETIVA - NÃO CONFIGURADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA - NÃO CARACTERIZADA - SISTEMA DA
DUPLA IMPUTAÇÃO - RESPONSABILIDADE PENAL DA PESSOA
JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO - IMPOSSIBILIDADE - ATIPICIDADE DA
CONDUTA - NÃO VERIFICADA - PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA DAS
INSTÂNCIAS - SISTEMA ADOTADO PELO ORDENAMENTO JURÍDICO
PÁTRIO - TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - IMPOSSIBILIDADE ORDEM DENEGADA. 1. Se a denúncia satisfaz os requisitos do artigo 41 do
Código de Processo Penal, possibilitando a elucidação dos fatos criminosos
descritos à luz do contraditório e da ampla defesa, não se verifica a inépcia da peça
acusatória. 2. Demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta do agente e o
resultado, não há que se falar em responsabilidade penal objetiva. 3. Presentes as
condições da ação penal, consubstanciadas na possibilidade jurídica do pedido,
interesse de agir e legitimidade da parte, descabida a alegação de falta de justa
causa. 4. Não é possível responsabilizar as pessoas jurídicas de direito público, em
virtude de ausência de um dos requisitos legais exigidos pelo artigo 3º, da Lei
9.605/98, uma vez que o cometimento de um delito jamais poderá beneficiar tais
entes, bem como as penas a eles impostas ou seriam inócuas ou, então, se
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executadas, prejudicariam diretamente a própria comunidade beneficiária do serviço
público. 5. As pessoas jurídicas de direito público não podem ser punidos
penalmente porque só podem perseguir fins que se conciliem com o interesse
público, assim o cometimento de delitos ambientais por tais entes configuraria
desvio de finalidade, impondo que, neste caso, apenas o agente público, executor
material do fato criminoso, responda criminalmente. 6. O trancamento da ação
penal, por atipicidade da conduta, só é possível pela via excepcional do habeas
corpus se for flagrante, caso contrário, impõe-se permitir que o processo criminal
continue tramitando. 7. As decisões proferidas em sede administrativa e cível não
obstam a persecução penal, dado o princípio da independência de instâncias que
vigora no sistema jurídico pátrio. 8. O trancamento da ação penal pela via de habeas
corpus é medida de exceção, que só é admissível quando emerge dos autos, sem a
necessidade de exame valorativo do conjunto fático ou probatório, a atipicidade do
fato, a ausência de indícios a fundamentarem a acusação ou, ainda, a extinção da
punibilidade, circunstâncias não evidenciadas no caso. (BELO HORIZONTE,
2012, TJMG).

APELAÇÃO CRIMINAL - RECURSO MINISTERIAL - CRIME AMBIENTAL LEI 9.605/98 - PRESCRIÇÃO RETROATIVA - OCORRÊNCIA - PENA 'IN
CONCRETO' - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - RESPONSABILIDADE
PENAL DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO - IMPOSSIBILIDADE
- ATO ILÍCITO PERPETRADO PELO PREFEITO MUNICIPAL - HIPÓTESE EM
QUE O CRIME NÃO VISA O BENEFÍCIO DA PRÓPRIA ENTIDADE PÚBLICA
- Transitada em julgado a sentença para a acusação, o prazo prescricional opera-se
pela pena aplicada. Logo, transcorrido o prazo prescricional previsto para a pena 'in
concreto', entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória
recorrível, deve ser extinta a punibilidade do réu, por ocorrência da prescrição na
modalidade retroativa. - No caso de uma Prefeitura Municipal, é forçoso entender,
sem nenhuma demagogia, que os programas e ações por ela desenvolvidas visam
tão-somente o interesse coletivo e o bem social, e não o próprio benefício. Por isso,
não se pode admitir que o ato ilícito cometido por determinada administração ou
pelo chefe do executivo municipal venha a acarretar penalidades à entidade pública,
uma vez que, indiretamente, tais sanções seriam arcadas pela população, não
bastasse o já prejuízo sofrido pelo constatado dano ambiental, em detrimento da
saúde pública. Por isso, houve por bem o legislador ressalvar no parágrafo único do
art. 3º da Lei 9.605/98 a possibilidade da responsabilização das pessoas físicas no
caso de ilícitos ambientais, como autores, coautores ou partícipes, hipótese em que a
legislação alcança os administradores públicos no exercício de suas funções ou
mandatos. (BELO HORIZONTE, 2009, TJMG).
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo procurou demonstrar a importância da adoção de medidas
repressivas mais severas na proteção ambiental, como forma de resguardá-la eficazmente dos
graves ataques a ela direcionados.
Os instrumentos normativos historicamente encarregados da tutela ambiental não se
mostram suficientes no combate à crise ambiental contemporânea. As sanções de natureza
cível e administrativa não apresentam efeito inibitório capaz de reduzir as condutas
degradadoras, principalmente, das grandes corporações poluidoras.
As grandes indústrias aferem lucros milionários à custa de atividades poluidoras,
sendo que as tímidas sanções cíveis e administrativas constituem medidas meramente
paliativas, incapazes de oferecer respostas contundes na manutenção do meio ambiente
ecologicamente equilibrado.
A sociedade moderna é marcada por um cenário de insegurança, incertezas e receios,
advindos da constatação de que o avanço do conhecimento científico-tecnológico da era pósindustrial não apresenta mecanismos seguros para a resolução dos principais problemas que
afligem a sociedade. O que se tem é uma abundância de informações, mas uma ausência de
critérios seguros para a tomada de decisão.
O conhecimento científico produz certezas eminentemente momentâneas, que se
renovam na mesma velocidade em que as pesquisas se intensificam e se aperfeiçoam. O
resultado é um sentimento de impotência compartilhado pelos indivíduos inseridos na chama
“sociedade de risco”.
É justamente na seara ambiental que reside a principal vertente dos novos riscos. A
exploração natural opressora com o objetivo de compartilhar riquezas resulta, na
modernidade, em graves problemas ambientais, que, por sua vez, são compartilhados por toda
a coletividade.
Na busca em oferecer respostas a esse cenário de riscos ambientais, o presente
trabalho sustenta a importância da expansão do Direito Penal para absorver a proteção de bens
jurídicos coletivos. O dogma do Direito Penal clássico de proteção exclusiva de bens jurídicos
individuais merece ser adequado para incluir a proteção ambiental como objeto de sua tutela.

160

Essa pesquisa não pretende defender a expansão ilimitada e irrestrita do Direito Penal,
mas tão somente justificar a sua necessidade em face da tutela ambiental. A importância do
bem jurídico ambiental, as suas peculiaridades e a sua especialidade impõem à sociedade, de
forma excepcional, a expansão do Direito Penal para a proteção desses bens de natureza
supraindividual.
O Direito deve ser o produto normativo do contexto social no qual se encontra inserido
em cada período histórico. Como ciência mutável, deve adequar suas bases dogmáticas às
alterações sociais mais relevantes operadas. Nesse sentido, é cediço que os bens jurídicos
socialmente relevantes se alteram com o passar do tempo, o que impõe a permanente
adequação dos institutos normativos que visam os resguardar.
Se num dado momento histórico bastava ao Direito Penal tutelar exclusivamente bens
jurídicos individuais, na modernidade ocorre a constituição de novos bens jurídicos, coletivos,
cuja proteção não pode escapar ao Direito Penal.
Ao defender a intervenção da tutela penal na gestão ambiental dos novos riscos não se
pretende romper definitivamente com essa visão da dogmática penal tradicional, mas apenas a
readequar. Isso se explica justamente devido ao fracasso dos demais ramos do Direito na
proteção ao meio ambiente e na capacidade de impedir o aparecimento de novos riscos, que
cabe ao Direito Penal, efetivamente como "ultima ratio", desempenhar o seu papel na defesa
dos interesses da coletividade, abarcando os bens jurídicos de natureza coletiva.
A modificação do papel do Direito Penal em relação ao período clássico e seu novo
viés atualmente é, justamente, a sua atuação preventiva. Esta modificação reside,
substancialmente, na ideia de que apenas remediar não se mostra mais suficiente para a
proteção da coletividade. No estágio evolutivo que produziu o cenário presente dos novos
riscos, não é mais permitido ao Direito Penal atuar apenas para "remediar", sob pena de
comprometer a própria existência humana em face da potencial consolidação dos riscos
existentes.
Não cabe mais ao Direito Penal se eximir da responsabilidade pelo caminhar da
humanidade sob o pretexto de que seus alicerces não comportam o exercício de uma nova
função. A manutenção das qualidades essenciais do meio ambiente deve ser prioridade em
qualquer política pública, o que inclui o aspecto jurídico-criminal.
Sob esse prisma, ocorre a constituição de uma nova política-jurídica do bem jurídico
penal, sob um ponto de vista funcional, de proteção da qualidade de vida e,
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consequentemente, da preservação das futuras gerações. Não são apenas os indivíduos
isoladamente que merecem a proteção penal, mas a própria coletividade humana. Há uma
alteração do Direito Penal repressivo para o Direito Penal preventivo, em que a política
criminal, atenta às transformações sociais, formula novos preceitos normativos.
Nesse consectário, impõe-se a formulação de novos tipos penais. O princípio da
ofensividade, que pressupõe a ofensa efetiva e concreta ao bem jurídico tutelado, não pode
subsistir em face dos delitos de natureza ambiental. Isso porque a natureza do bem jurídico
ambiental, na maior parte das vezes, não permite reparação após consumada a lesão, têm-se
como irreversíveis as alterações negativas às qualidades ambientais essenciais.
Tendo em vista que as riquezas naturais são uma fonte esgotável, não se pode assentar
a sua tutela em instrumentos normativos de reparação, sob pena de fazê-las desaparecer,
comprometendo as condições básicas de existência humana. A proteção penal do meio
ambiente acarreta, necessariamente, a antecipação da sua tutela como forma de resguardar o
patrimônio ambiental. Diante desse prisma, o Direito Penal utiliza como instrumento os
crimes de perigo. Basta a ocorrência da conduta transgressora para configurar o delito, ainda
que, concretamente, não se verifique o perigo efetivo ao bem jurídico tutelado.
Com o mesmo objetivo, foram introduzidas as normais penais em branco. Os tipos
penais abertos previstos na Lei n. 9.605/1998 remetem aos órgãos administrativos a
incumbência de complementar os limites de incidência do tipo penal, tais como as resoluções
que estabelecem índices de emissão de efluentes líquidos, ou limites de despejo de gases
tóxicos na atmosfera. Os órgãos administrativos atuam como fonte integradora e subsidiária
da norma penal em branco ambiental, o que demonstra seu caráter acessório.
Justifica-se a imposição das normas penais em branco tendo em vista que a dinâmica
da evolução dos elementos integrantes da natureza não permite ao legislador penal esgotar, no
tipo penal, os elementos qualitativos do que poderia ser considerado um despejo intolerável
sobre uma corrente de água. Atualmente, o limite tolerável está em um patamar determinado,
embora, conforme o agravamento ou alteração das circunstâncias naturais, esse limite possa
vir a ser alterado. Por essa razão, a alteração normativa do tipo penal restaria prejudicada face
às demandas emergenciais da sociedade, uma vez que o processo de alteração legislativa é
burocrático e lento.
Noutra análise, a presente pesquisa sustenta a importância de responsabilizar
penalmente as pessoas jurídicas pelas infrações cometidas ao meio ambiente. O artigo 225 da
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Constituição da República de 1988 e o artigo 3º da Lei de Crimes Ambientais consolidam a
responsabilidade penal da pessoa jurídica em geral, bem como a da pessoa jurídica de Direito
Público, em especial, por danos ambientais.
Imperioso tanto o Direito Penal Moderno romper com seu fundo essencialmente
individualista, quanto o conceito de culpabilidade adquirir uma feição social, lastreado na
ideia da responsabilidade institucional, no agir em desconformidade com a norma jurídica,
como fundamento de punibilidade aos entes coletivos.
A tendência de criminalização das pessoas jurídicas representa importante conquista
na defesa do meio ambiente ecologicamente equilibrado. Os entes coletivos são os principais
responsáveis pelas mais severas agressões ao patrimônio ambiental, o que apresenta a
necessidade de imposição da sanção penal como instrumento inibitório de condutas lesivas
dessa natureza.
Nesse aspecto, adquire enorme importância a inclusão das pessoas jurídicas de Direito
Público como passíveis de responsabilização penal pelos delitos ambientais cometidos.
Embora a questão seja controvertida e pouco explorada tanto na doutrina, quanto na
jurisprudência pátria, é certo que se mostra como a medida mais equânime e razoável a partir
da análise da previsão constitucional acerca da matéria e da Lei de Crimes Ambientais.
Necessário se faz a imposição de sanção à pessoa jurídica independentemente da sua
forma jurídica, uma vez que as atividades desenvolvidas pelo Poder Público se encontram
submetidas, assim como qualquer outro sujeito de Direito Privado, ao cumprimento das
normas estabelecidas pela autoridade competente.
Ademais, a responsabilização do ente público se apresenta como importante
instrumento de política criminal. Ao dirigir as sanções ao ente coletivo de Direito Público, o
que se pretende é inibir a ocorrência de novas condutas danosas de características
semelhantes. O efeito inibitório produzido pela sanção visa resguardar a própria coletividade
da negligencia estatal.
Por fim, sustenta-se que embora não seja possível a imposição de pena restritiva de
liberdade ao ente coletivo de Direito Público, é certo que existem outras modalidades
previstas na Lei n. 9.605/1998 que são perfeitamente aplicáveis. A pena de multa, restritivas
de direitos e de prestação de serviços à comunidade indicam hipóteses ajustáveis à natureza
da pessoa jurídica.
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