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RESUMO

O meio ambiente, que, até pouco tempo atrás, era preocupação de poucos, ganhou notoriedade
e caráter de imprescindibilidade com o advento da Constituição Federal de 1988. O
Constituinte, no intuito de atrelar o meio ambiente sadio, a uma das vertentes da dignidade da
pessoa humana, brindou os pátrios com a certeza de lhe ter emprestado status constitucional
de direito fundamental. Como indissociáveis, o meio ambiente ecologicamente equilibrado e a
sadia qualidade de vida incorporam, doravante, os conceitos de mínimo existencial e vida
condigna e, consequentemente, ganham, com isso, importância necessária para alicerçar a
tutela penal, sob as vestes de bem jurídico penal. Acompanhando esta proteção penal
constitucional, o meio ambiente se viu em torno a revolução de conceitos, dogmas e quebras
de paradigmas, provocando inovações materiais e metodológicas, entre as quais, a
responsabilização penal da pessoa jurídica, a coletivização difusa do bem tutelado, normas de
perigo abstrato, salteadas em meio ao princípio da precaução. Contudo, na tentativa de inovar,
o Legislador extrapolou, por vezes, os limites e se afastou do razoável, ora elegendo
equivocadamente a via penal, quando, na verdade, o Direito Administrativo Sancionatório
poderia bem resolver o impasse, ora falhando na intensidade da resposta penal repressora,
para além ou aquém do proporcional. O texto contempla, sob o raciocínio lógico-dedutivo e
com pesquisa bibliográfica, críticas à Lei n. 9.605/98, trazendo situações de flagrante afronta
aos princípios da ofensividade e proporcionalidade, além de sugestões de alterações viáveis na
busca da retomada do curso correto, razoável e na justa medida da proteção do bem jurídico
ambiental.
Palavras-chave: Direito Penal; Meio ambiente; Bem Jurídico; Dignidade; Proporcionalidade.

ABSTRACT

The environment, which, until recently, was the concern of a few, gained notoriety and
character of indispensability with the advent of the Constitution of 1988. The Constituent
Assembly, in order to harness the healthy environment, to one of the aspects of the dignity of
human kind, treated the patriotic with the certainty of having borrowed constitutional status of
fundamental right. Inseparably, the ecologically balanced environment and the healthy life
quality have henceforth incorporated the minimum existential concepts and dignified life,
therefore, earn necessary importance to substantiate criminal tutelage, under the rights of legal
property. Following this constitutional criminal protection, the environment was seen around
concept revolution, dogmas and paradigms breaks, causing material as well as methodological
innovations, including the criminal liability of legal entities, diffuse collectivization of tutored
goods, abstract dangerous precepts, skipped amid the precautionary principle. However, in an
innovative attempt, the Legislator overstepped his limits at times and moved himself away
from reasonable, occasionally and mistakenly picking the criminal route, when in fact, the
Administrative Law Sanction could have resolved the abeyance and occasionally and
mistakenly again failing in the repressing intensity of the criminal response impelling beyond
or below the proportional. The text contemplates, under the logical-deductive reasoning
through bibliographical criticism of the Law no. 9.605 / 98, bearing situations of flagrant
affront to the principles of offensiveness and proportionality, as well as viable changes
suggesting in search of reclaiming its correct policy, reasonable and fair measures for the
protection of the environmental legal interest.
Keywords: Criminal Law; Environment; Legal property; Dignified; Proportionality.
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1. INTRODUÇÃO

Desde a concepção, o homem e sua vida celular estão em movimento e transformação.
Rompendo fases, idades, mudando, transformando, transpondo, acomodando, tornando a
mudar, transformar e acomodar, em ciclos anelares, onde início, meio ou fim não encontram
distinção.
Esse incessante pulsar, na busca intuitiva e instintiva por algo, trouxe o homem até os
dias atuais, na chamada sociedade de risco, cuja denominação será melhor dissecada no corpo
do texto.
Essa inquietude própria dos racionais é a mola propulsora do progresso, científico e
tecnológico. Na linha histórica, muita coisa mudou. O homem de hoje não se reconhece
naquele de décadas atrás. Conectividade, apesar de ser uma palavra desconhecida do Aurélio,
em sua versão original, tem um significado conjugal com a sociedade atual. As distâncias se
encurtaram pelos meios de comunicação e transportes modernos. As doenças de outrora já
não matam como antes, fruto de uma exitosa conjugação da ciência e da tecnologia, que
alargaram a expectativa de vida, com qualidade. As escolhas, os meios e os métodos estão à
disposição do homem moderno, de modo que a interação com os demais ganhou maiores
possibilidades e dinamicidade.
Mas não só de louros vive a modernidade. Tecnologia e ciência são instrumentos de
valia para o bem ou para o mal. A criminalidade atenta cresceu, se organizou.
A facilidade da comunicação móvel, as mensagens instantâneas de texto e que, agora,
passaram a ser criptografadas (para dificultar o seu rastreamento), os correios eletrônicos
(emails), gps (localizador), armas de última geração e tantas coisas que as linhas se
arrastariam em fadiga ao descrevê-las. Hackers a criar formas de invadir arquivos
confidenciais, inteligência e contrainteligência industrial e estatal, clonagem de documentos,
de cartões eletrônicos, transferências bancárias ilegais, pirataria, contrabando e descaminho
etc.
Desdenhando dos mecanismos de controle, o ilícito avança para além da
informalidade. Pessoas jurídicas e empresas, com sede aqui ou em terras estrangeiras, vão
tomando gosto pela facilidade do proibido, pelo lucro do imoral.
Suas estruturas corporativas são desenhadas de forma a blindar os homens que as
comandam, os que lucram alto, os que enriquecem fazendo o que não deve. Compram
ilegalmente, vendem ilicitamente, sonegam impostos, lavam dinheiro, surrupiam e se
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apropriam do patrimônio natural. Esse criminoso contemporâneo está a exigir do Estado
novos mecanismos de controle e repressão.
Na disputa social, a criminalidade sai na frente e o Estado vai tapando seus buracos,
correndo atrás do prejuízo. Lento por exigência legal (com observância de todos os direitos e
garantias constitucionais), burocrático por essência, o Estado inventa ou importa uma lei aqui
e acolá. Os equívocos, no mais das vezes, ocorrem por falta de técnica, afinco ou até traquejo
legislativo.
Preso à tradição criminal garantista e consciente da necessidade de buscar novos
métodos e novas técnicas para combater a criminalidade moderna e corporativa, o Estado
lança mão de normas de perigo abstrato, responsabilização penal da pessoa jurídica e outras
formas necessárias a atingir seu objetivo, que é o restabelecimento da ordem, por meio da
pacificação social.
No campo do Direito Ambiental, atento à necessidade de combater essa nova
criminalidade, principalmente a empresarial, o Legislador de 1998 criou uma norma com
avanços inegáveis, valendo-se dos institutos citados em linhas anteriores, sem perder de vista
a tradição criminal do “pró réu”.
A Lei n. 9.605/98 criou e condensou os crimes contra o meio ambiente, tornando-se
um instrumento de proteção do ecossistema, da fauna, da flora, do patrimônio cultural etc.
O texto não tem o condão de atestar que não houve avanços com a criação da “Lei dos
Crimes Ambientais”. Muito pelo contrário, a evolução no combate aos comportamentos
atentatórios ao meio ambiente e, principalmente, o foco e o interesse despertados com esse
tema, faz emergir a conclusão que o caminho a percorrer é esse mesmo.
Não se quer, aqui, discutir apenas o conteúdo de proteção da referida norma penal
incriminadora, mas, sim, trazer à baila reflexões sobre a forma eleita pelo Legislador para
salvaguardar esse bem jurídico tão caro nesses dias de escassez.
Nota-se que a Lei dos Crimes Ambientais encontra eco e fundamento de validade na
Constituição Federal, que, em seu artigo 225, caput, estabelece que
Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público
e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras
gerações (BRASIL, 1988) (grifo nosso).

No §1º, inciso VII, a Carta Magna dispõe que é incumbência do Poder Público
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proteger a fauna e a flora, vedando a colocação em risco de sua função ecológica,
provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade (BRASIL,
1988).

Percebe-se, assim, que a Constituição Federal e, também, a Lei n. 9.605/98 (como se
apresentará) não fogem do modelo ético-jurídico ambiental antropocêntrico, que coloca o
homem no centro de tudo, de modo que o mundo natural está aí para servi-lo, seja para as
atuais ou para as futuras gerações. Tanto é assim, que meio ambiente é considerado bem de
uso comum do povo e não propriamente um conjunto de sujeitos de direitos.
Apesar das conquistas, a proteção do meio ambiente se fundamenta na exploração
sustentável, por gerações (presente e futura), e, por tal motivo, se diz que a Constituição
Federal escolheu o modelo ético-jurídico ambiental antropocêntrico intergeracional.
Sob esse viés e em meio a essa ideia, é que o Legislador, em 1998, construiu a norma
com seus acertos, mas, também, com sua “falta de jeito” no trato das questões legislativas e,
especialmente, as penais e ambientais.
Desde que a referida lei foi sancionada, ela vem sofrendo uma série de críticas na
doutrina e na jurisprudência. Muitas delas, de fato, merecem prosperar. Outras, por outro lado,
são, salvo melhor juízo, apenas fruto de um olhar sobre um Direito Penal “encaixotado”,
preso às amarras clássicas, sem abertura para o novo.
Acredita-se, como se demonstrará, que algumas condutas poderiam ter sido alvo do
Direito Administrativo Sancionatório, de modo que não chegassem ao status de crime, por
não ofenderem, sobremaneira, o bem jurídico que se quer proteger.
Outras, no entanto, seriam alcançadas pelo Direito Penal, em sua roupagem mais
paramentada, tudo dentro de parâmetros que observassem a ofensividade da conduta e a
proporcionalidade da resposta repressora.
O estudo é dividido em cinco partes: introdução, capítulos 2 a 4 e conclusão. A
introdução veio para facilitar a adaptação do leitor ao texto, trazendo o traçado assumido pelo
trabalho. O segundo capítulo recebeu o nome de “A tutela do bem jurídico como função do
Direito Penal”, onde se desenvolve a análise da construção do Direito Penal e a função do
bem jurídico no sistema repressivo. O terceiro capítulo denomina-se “O meio ambiente como
bem jurídico penal”, parte em que se avalia o entrelaçamento entre o meio ambiente
(enquanto elemento essencial à sadia qualidade de vida) e sua possibilidade de ganhar
dignidade penal e de ser alvo de uma proteção especial. O quarto capítulo se refere ao
princípio da proporcionalidade, analisado sob o prisma do bem jurídico eleito e a resposta
penal retributiva, adentrando, ainda, em uma avaliação pormenorizada de muitos dispositivos
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da Lei n. 9.605/98. Este quarto capítulo foi batizado como “A proteção penal do meio
ambiente no Brasil”. Por fim, e como não poderia deixar de ser, há a conclusão do trabalho,
de onde se quedaram, ali, fixados, o resumo do que foi analisado e o desfecho como
consequência de um trabalho intelectivo e sugestivo.
Trata-se de pesquisa bibliográfica de raciocínio lógico dedutivo em que o meio
ambiente, como bem jurídico penal de suma importância, é a tese; a confecção da
Lei n. 9.605/98 e suas imperfeições compõem a antítese; e as sugestões e apontamentos para
uma nova lei formam a síntese. Com isso, o texto vai ganhando corpo, escorado em uma
pesquisa baseada em dados primários (processos, reuniões e palestras) e secundários
(extraídos da doutrina e jurisprudência).
Este estudo tem o escopo de apontar a necessidade de melhoria em muitos dispositivos
penais traçados na Lei de Crimes Ambientais, seja para adequá-los de modo a encabrestar
uma proteção penal exacerbada, que poderia, em algumas situações, estar ancorada no Direito
Administrativo Sancionatório, seja para impingir e provocar uma proteção além do alcance
atual, porquanto demonstrou, não raras vezes, tímida e acanhada.
A maioria dos dispositivos penais, ali desenhados, comporta as medidas de
despenalização, graciosamente ofertadas pela Lei n. 9.099/95 (transação penal e suspensão
condicional do processo), sendo certo que, não raras vezes, a reparação do dano, que é uma
“sanção” de natureza cível, passa a ser a coerção mais temida pelo degradador ambiental,
quando, na verdade, o Direito Penal deveria assumir essa tarefa intimidatória.
Seja como for, buscou-se a corporificação de uma crítica construtiva, com o objetivo
de acrescentar, de somar, no desejo sincero de contribuir para a reconstru ção de um Direito
Penal contemporâneo, que agasalhe exigências da nova era e as especificidades do infrator
ambiental, com consciência de seu potencial lesivo, de seu poderio econômico e suas
artimanhas dentro de uma estrutura corporativa para se esquivar do alcance Estatal, sem
perder de vista, nem por um segundo, o foco daquilo que se quer proteger, o bem jurídico.
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2. A TUTELA DO BEM JURÍDICO COMO FUNÇÃO DO DIREITO PENAL

Ao iniciar um estudo de Direito Penal, que trate, notadamente, acerca do acerto ou
equívoco do Legislador em versar sobre determinada matéria, e que avalie a carapaça ou o
exoesqueleto que deu corpo e forma a esse direito, não é possível se furtar à análise do bem
jurídico, que é, sem medo de errar, o centro da norma penal incriminadora e do sistema
repressivo Estatal.
A importância de se analisar a lei sob o filtro do bem jurídico decorre da noção de que
ele é o alicerce da construção do Direito Penal, eis que a proteção daquele se confunde com a
própria finalidade deste, em uma perfeita simbiose e entrelaçamento (POLAINO NAVARRETE
apud PRADO).1 Ora, desde a construção da norma penal incriminadora, até a sua aplicação ao

caso concreto, o bem jurídico atua como balizador e delimitador da persecução penal do
Estado, norteando na eleição da forma e intensidade da resposta sancionatória retributiva.

2.1 Conceito de bem jurídico

Mas o que vem a ser bem jurídico? Em pinceladas, o bem jurídico nada mais é do que
bens da vida, de interesse do homem, que são dotados de valores materiais ou não (BETIOL,
2013, p. 100-101).2
Assim, se algo desperta o desejo ou a atenção do ser humano, logo, passa a carregar
uma carga valorativa e axiomática, a depender das condições de vida de determinada época ou
sociedade. Em outras palavras, o que teve valor outrora, nem sempre mantém, na mesma

1

“Destacar o valor do bem jurídico no Direito Penal constitui tarefa tão supérflua quanto desnecessária. O
reconhecimento daquele representa um pressuposto básico e preeminente em sua justificação. Um Direito Penal
que ab initio não se propusera, finalmente, em essência, garantir a proteção dos valores mais transcendentes para
a coexistência humana seria um Direito Penal carente de base substancial e não inspirado nos princípios de
Justiça sobre os quais deve-se assentar todo ordenamento jurídico, e, enquanto tal, imprestável para regular a
vida humana em sociedade” (POLAINO NAVARRETE apud PRADO, p. 27).
2
“Ora, todos sabem que o direito penal é, antes de mais nada, tutela de valores, na medida em que se esforça
para dirigir a atividade humana, de modo a que esta siga sempre aquela ordem moral e social que o homem,
como pessoa, deve respeitar. Qualquer norma penal especifica-se, portanto, na relação a um valor; a vida
individual, a propriedade, a ordem familiar, a independência da pátria. Assim, a norma que incrimina o
homicídio, tutela a vida, a que incrimina o furto protege a propriedade, a que incrimina a bigamia visa a ordem
familiar, e assim sucessivamente. Não há norma penal incriminadora que não se destine à tutela de um valor, que
não tenha um escopo, que não esteja ao serviço de um bem jurídico. O bem jurídico é a expressão penalística do
valor, expressão que também adotamos, com a advertência, porém, de que ela deve ser privada de qualquer ideia
utilitarística, visto que o direito penal é tutela dos supremos valores religiosos, políticos, sociais, os quais não
podem ser reduzidos a uma expressão quantitativa, como é a do útil” (BETIOL, 2013, p. 100-101).
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mensuração e intensidade, a atratividade nos dias contemporâneos, de forma que tudo está a
depender da relação como o homem deseja e se interessa por determinada coisa ou estado.
E mais, se determinado bem traz em si o dom de magnetizar a atenção humana, é certo
que será alvo de disputas e duelos, de permutas, de agrados e galanteios. O bem incorpora o
dia a dia dos convivas, temperando as relações humanas, para o bem ou para o mal.
Embebecido de valor, o bem precisa ser protegido, de modo a afastar ou, ao menos,
tentar desmotivar qualquer ataque e assaque a ele. Em outras eras primitivas, à semelhança do
comportamento dos animais, os bens da vida eram protegidos pela lei do mais forte, seja pela
preponderância dos interesses do mais vigoroso (forte), seja pela prevalência do maior
número de soldados ou pela superioridade de armas.
Há tempos (CARNELUTTI , 2015, p. 90)3, o bem deixou de ser agasalhado pela lei do
maior vigor e é abraçado pela norma, pelo Direito posto. A lei do homem pacífico atual, que
permitiu a substituição da vingança privada pela intervenção do Estado, acolhe e protege o
bem, regrando as possibilidades de sua disposição, de tal modo que salta daí o novo termo:
bem jurídico.
Bem jurídico é dito desta forma, pois é bem, que desperta o interesse do homem e é
dotado de carga valorativa, e é jurídico, na medida em que é previsto e tutelado pelas normas
positivadas.
Vale ressaltar, ainda, que o bem jurídico pode ser protegido por normas penais e
normas não penais. Os bens jurídicos dotados de dignidade penal são aqueles de relevância
tão evidente que chegam a se confundir com a própria sobrevivência harmônica da sociedade
(TOLEDO, 1994, p. 15/16)4. Entre eles, a vida, a liberdade, o patrimônio, a honra, o meio
ambiente etc.
O conceito de bem jurídico, que surge nos idos do século XIX, com forte influência
das ideias liberais despertadas no Iluminismo, embora seja atribuído a Birnbaum, já
encontrava eco nas noções trazidas por Beccaria (2006) 5 e Feuerbach 6 , todos eles com a
3

“Quando a mesma pessoa ofendida reage contra o delito, é justo, embora não seja frequente, uma definição tão
simples disso, falar de pena privada, cujo caráter consiste, pois, na identidade entre o ofendido e o que castiga.
(...) Que a evolução do Direito proceda no sentido da substituição da pena privada pela pública, é outro dado da
experiência, em relação ao qual se deve, agora, estender a reflexão: a definição mais simples da pena pública
poderia fundar-se sobre a negação do caráter da pena privada e, portanto, sobre a diversidade entre o que castiga
e o ofendido” (CARNELUTTI, 2015, p.90).
4
“Dentro desse quadro, se consideramos que cada indivíduo leva consigo um sistema de preferências e desdéns,
arma e pronto a disparar, contra ou a favor de cada coisa, uma bateria de simpatias e de repulsões, não seria
difícil compreender que, sem um conjunto de medidas aptas a proteger certos bens, indispensáveis à vida
comunitária, seria impossível a manutenção da paz social” (TOLEDO, 1994, p. 15-16).
5
“Não somente é interesse de todos que não se cometam delitos, como também que estes sejam mais raros
proporcionalmente ao mal que causam à sociedade. Portanto, mais fortes devem ser os obstáculos que afastam os
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preocupação de legitimar o Direito Penal por meio de limites materiais ao poder punitivo
estatal (FIGUEIREDO, 2013, p. 30/31).
Birnbaum7, em 1834, publica um artigo que traz a ideia de bem jurídico, sem, contudo,
nominá-lo como tal. Segundo ele, se o crime deve ser visto como lesão, esta lesão está
relacionada ao bem e não com o Direito, pois é aquele que sofre diminuição com o delito.
Surge, a partir daí, uma noção mais precisa de bem jurídico e sua importância fundamental
para a construção e estruturação do Direito Penal.
Logicamente, que, naquela época, na qual se estava edificando a noção de bem
jurídico e sua relação com a lei penal, o Direito Penal estava carregado por ideias positivistas,
nas quais, em suma, o Estado poderia, de acordo com sua conveniência, eleger quais bem
mereceriam ser protegidos ou não de forma mais aflitiva (pena), sem que tais tivessem,
necessariamente, uma relação com a moral, ética ou qualquer utilidade vital para a sociedade.
Dentro dessa ideia de liberdade de escolha e positivismo jurídico, Karl Binding
afirmara que o bem jurídico se identificava com tudo aquilo que, aos olhos da lei, merece ser
considerado passível de proteção, ou seja, o bem jurídico é exatamente o que a lei diz sê-lo
(GOMES, 2015, p. 41).
Contribuições e críticas a essas noções de bem jurídico não faltaram. Hegel
(ZAFFARONI, 1981, p. 248), por sua vez, não reconhecia, no bem jurídico, o objeto de crime,
mas a vontade da coletividade, de forma que o filtro, a separar o que deveria ser considerado
delito e o que não era passível de proteção penal, não guardava qualquer relação com o bem
ou interesse individual, mas sim com o valor coletivo, trazendo à tona a supremacia do
interesse público coletivo sobre o do particular.
Von Liszt, fervoroso crítico da ideia de liberdade absoluta do Estado, na escolha do
que mereça ser protegido pelo Direito Penal, temperando o rigorismo do positivismo daquela
época, acreditava que era preciso limitar a atividade penal estatal como essencial para a
homens dos crimes, quando são contrários ao bem público e na medida dos impulsos que os levam a delinquir.
Deve haver, pois, proporção entre delitos e as penas” (BECCARIA, 2006, p. 31).
6
“A partir do século XIX é que a teorização acerca do conceito de bem jurídico se implementa. Como um
gérmen do que do viria posteriormente a ser conhecido como bem jurídico, pode-se dizer que temos a obra de
Anselm Von Feuerbach que, ao tentar delimitar o objeto de proteção do direito penal, conclui no sentido de que a
função dele se traduz na tutela de direitos externos, mais precisamente os direitos subjetivos. A obra de
Feuerbach, portanto, representou um avanço, pois de algum modo delimitou a incriminação e o arbítrio estatal,
vez que o crime deixou de ser visto como pura e simples lesão a um dever para com o Estado; a conduta delitiva,
com ela, despiu-se da conotação ético-religiosa e passou a ter fundamento na violação do Contrato Social”
(GOMES, 2015, p. 39).
7
“É nesse contexto que Birnbaum (1834) publica um artigo muito conhecido, em que dizia: ‘De acordo com
meu parecer, se se quer tratar o direito como lesão, o essencial é, e ponho acento nisso, relacionar
necessariamente este conceito com a sua natureza; não com um direito, senão com um bem (...) é sempre o bem,
não o direito, o que se vê diminuído’”(GOMES, 2002, p. 74).
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proteção de bens e interesses de vital importância para a sociedade, já que os bens jurídicos
são a expressão que espelham a vida cotidiana do homem e suas relações com seus pares. 8
Com Liszt, ainda longe de se libertar das amarras positivistas (positivismo naturalista),
surgem ensaios de uma teoria um pouco mais ontológica, preocupada com o conteúdo da
norma penal e a importância vital do bem jurídico para o convívio social harmônico, embora,
na prática, por vias reflexas, a teoria citada não impedia que o Estado tivesse plena liberdade
de escolher o bem a ser regulado 9.
Em que pese o esforço de Von Liszt, na metade do século XX, o conceito de bem
jurídico deixa escapulir, pouco a pouco, seu conteúdo material, abraçando de vez o
positivismo puro.
Honig, em meados de 1919, afirmara que bem jurídico é a própria norma e sua ratio.
Sua escolha é livre pelo legislador, afugentando a dogmática, que, bem ou mal, afastava, no
campo do Direito Penal, ideais autoritários. Na verdade, houve uma adequação do conceito de
bem jurídico ao momento histórico mundial, de modo a tornar o campo fértil à propagação
dos ideais totalitários do nacional-socialismo (GOMES, 2002, p. 79).
Houve, assim, um parêntese e um hiato na evolução do conceito de bem jurídico e,
consequentemente, na estruturação do Direito Penal, servindo, no período das grandes
guerras, como um coadjuvante a tornar possíveis atrocidades lesa-humanidade dos regimes
ditatoriais.

8

“Estando assim, além do ordenamento jurídico, os bens jurídicos são dados pela vida cotidiana, surgem dela;
por isso o direito está na razão da vida, do homem, está guiado por um pensamento final, e este fim, para ele, é a
tarefa da política criminal. A partir desta postura político-criminal, Von Liszt orientou-se para a realidade
sociológica, para a vida real dos homens e correspondentes expressões de danosidade social; é a realidade social
que cria os interesses vitais do homem e da coletividade, que a ordem jurídica reconhece e protege como bens
jurídicos. Ao definir bem jurídico como interesse juridicamente protegido, e, deste modo, positivar os bens
jurídicos, Von Liszt o faz considerando-o como condição vital da comunidade estatal, de caráter pré-jurídico”
(SILVA, 2000, p. 320).
9
“O primeiro (Binding) define bem jurídico como tudo o que em si mesmo não é um direito, mas que aos olhos
do legislador é de valor como condição de vida sana da comunidade jurídica. Em suma, o bem jurídico é de livre
criação do Direito (leia-se: do legislador). É, bem jurídico aquilo que o legislador entende como tal...É, por
conseguinte, uma concepção abstracionista e tendencialmente autoritária. Para Von Liszt, por outro lado, bem
jurídico é o interesse juridicamente protegido. Todos os bens jurídicos são interesses vitais do indivíduo ou da
comunidade. A ordem jurídica não cria o interesse, ele é criado pela vida; mas a proteção do direito eleva o
interesse vital à categoria de bem jurídico. Se para Binding, o conceito de bem jurídico é exclusivamente
jurídico, uma criação livre do legislador (intra-sistemático), para Von Liszt, não existiria essa liberdade absoluta
porque o interesse vital que o direito transforma em bem jurídico está presente nas relações sociais. A tese de
Von Liszt, por isso, como conclui Hormazábal Malarée, ‘conduz, ainda que por uma via oblíqua, objetivamente,
à mesma situação que a de Binding quanto ao objeto de proteção do direito penal. O Estado constitui-se no
árbitro absoluto regulador da conduta dos indivíduos e no conformador e defensor de um modelo social’”
(GOMES, 2002, p. 77-78).
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Ousa-se dizer que o retrocesso não foi ideológico ou científico, mas apenas
conveniente para legitimar o poder soberano da casta política e seus regimes autoritários
(nazismo10, fascismo etc.).
A reconstrução de um conceito de bem jurídico só foi possível com o término da
Segunda Guerra Mundial, com o advento das teorias sociológicas e constitucionalistas,
quando estudiosos encontraram um cenário favorável à retomada das discussões dogmáticas.
Foi isso mesmo que atestou Ferrajoli (2014), primado em sua obra Direito e Razão:
Após a Segunda Guerra Mundial, com o renascimento de uma cultura penal
liberal e democrática, o conceito de bem jurídico recuperou o seu caráter
garantista, graças ao trabalho de um notável número de penalistas que, de um
lado, restauraram sua referência semântica a situações objetivas e a interesses
de fatos independentes das (ou prévio às) normas jurídicas, e, de outro,
devolveram a relevância crítica e a função axiológica, ainda que seja apenas
como limite interno referido a valores ou bens constitucionais. Hoje, quando
a confusão está de certa forma aclarada, é possível compreender como se
originou – e como sobrevive em parte, seja como variante progressista do
legalismo ético, tal qual o constitucionalismo ético, seja como identificação
do horizonte axiológico do jurista com a Constituição – a causa da não
diferenciação entre as diversas ordens de questões que giram em torno do
conceito de bem jurídico (FERRAJOLI, 2014, p. 431).

Com efeito, a partir do começo do século XX, surgem orientações espiritualistas,
influência da filosofia neokantiana, nas quais se desenvolveu uma concepção metodológica ou
teleológico-metodológica de bem jurídico (conceito liberal de bem jurídico traz um conteúdo
material, ainda que limitado, aliado ao formalismo do positivismo) ( PRADO, 2014, p. 38).
O neokantismo compreende duas escolas: a Escola de Marburgo (Cohen, Notarp,
Stammler) e a Escola Subocidental alemã ou de Baden (Windelband, Rickert, Lask,
Radbruch) (PRADO, 2014, p. 39).
Segundo essas teorias, o bem jurídico reveste-se de um valor com viés mais cultural e
menos atrelado ao filtro social. Em suma, a essência do conceito de bem jurídico advêm dos
limites da descrição legal e não da natureza dos bens e valores que serviram para criá-la.
Desprende-se da noção de bem a ser protegido para garantir a paz social e abraça-se a ideia de
que o bem que visa garantir a manutenção dos valores cultivados no seio social, que,
invariavelmente, ao se extrair o espírito objetivo da lei, reforçam os valores de uma classe
dominante de uma época (PRADO, 2014, p.40).

10

Ordenança de 9 de março de 1943, expedida pelo Ministro da Justiça do Reich, com o intuito de reduzir o
número de pessoas não pertencentes à raça ariana na Alemanha, descriminalizou-se o aborto praticado por
estrangeiras, punindo-se apenas o cometido por alemãs. Assim, a medida nada teve com o conteúdo moral ou
sentimento social de justiça. Vinculou-se a uma perigosa visão utilitarista do Direito Penal, desprovida de
conteúdo material.
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Entre as teorias sociológicas 11 , podem ser mencionadas as de Amelung, Günther
Jakobs, H. Otto, Habermans, Hassemer, Calliess, Mir Puig, Gomez Benitez.
Na defesa de uma teoria mais funcionalista que confere maior ênfase ao papel da
política criminal na estrutura do crime, o representante da Escola de Frankfurt, Winfried
Hassemer fundamenta a seleção dos interesses de acolhida penal em uma escola de valores
extraídos da convivência social. Afasta, com isso, a pura proteção do sistema sem
consideração dos indivíduos que o integram (GOMES, 2002, p. 82).
Emprestando em parte o conceito de Karl Binding e acrescentando maiores
particularidades que denotam o formalismo sistêmico e desprendimento de conteúdo material,
Günther Jakobs12 dissecou o bem jurídico como:
Um bem é um fato positivamente valorado. O termo ‘fato’ entende-se, aqui,
em sentido amplo, de modo que o conceito não engloba somente objetos
(físicos ou outros), mas também situações e processos. Um bem converte-se
em bem jurídico ao gozar de proteção jurídica. Não obstante, pode-se
argumentar que a proteção jurídica seja prova suficiente e determinante para
a valoração positiva do fato. O bem jurídico é, então, positivamente
determinado, e o conceito engloba ‘tudo aquilo que, aos olhos da lei,
enquanto condição da vida saudável da sociedade, é valioso para esta última’
(JAKOBS, 2009, p. 68).

Para as teorias funcionalistas, existe uma preocupação demasiada com a manutenção
do funcionamento do sistema social, tendo como subsistema o Direito.
O Direito Penal viria, então, para proteger o normal funcionamento do sistema, de
modo que um comportamento contrário a ele, que pode ser denominado crime, seria uma
espécie de disfunção, ou seja, o reverso do “azeitamento” das engrenagens sociais (PRADO,
2014, p. 44).
11

“Amelung entende ser a noção de bem jurídico válida como teoria sistêmica e critério de nocividade social.
(...) Jakobs traz um conceito que mais significa uma erosão do conteúdo liberal do bem jurídico, dificultando a
limitação do jus puniendi estatal. Bem jurídico, com sua visão formalista e desprovida de conteúdo, é a própria
norma, como forma de estabilização social. (...) Otto entende que bem jurídico é a relação do homem com algo
que sirva para o desenvolvimento de sua personalidade. Habermas lista uma série de critérios para definir um
bem jurídico, dando ênfase ao critério da identidade social. Calliess insere o conceito de bem jurídico dentro de
uma estrutura social de interação, vinculada ao Estado de Direito Democrático. Mir Puig adiciona o critério da
danosidade social no conceito de bem jurídico. Gomes Benitez aceita um conceito social de bem jurídico, com
observância do conteúdo social e do dano social identificado com a necessidade de prevenção geral de pena”
(PRADO, 2014. p. 41-43).
12
Em apertadíssima síntese, Günther Jakobs legitima o Direito Penal e esclarece o motivo pelo qual algo deve
ser considerado penalmente relevante, sob o foco da imprescindibilidade da vida em sociedade, aduzindo:
“A contribuição que o Direito Penal presta a manutenção da configuração da sociedade e do Estado é a garantia
de normas. Esta reside no fato de as expectativas indispensáveis ao funcionamento da vida social, na forma dada
e na forma exigida legalmente, não precisarem ser abandonadas em caso de decepção. Por isso – contrariando,
porém, a linguagem usual – pode-se definir como bem a ser protegido pelo Direito Penal a solidez das
expectativas normativas essenciais frente à decepção – solidez esta que se encontra coberta pela eficácia
normativa posta em prática; na sequência, esse bem será denominado ‘bem jurídico penal’”(JAKOBS, 2009, p.
61/62).
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Luiz Regis Prado alerta para o perigo das extremidades abraçadas pelas duas teorias,
normativista pura ou sociológicas funcionalistas.
A par disso, impõe reconhecer a necessidade de se evitar o exagero de uma
postura puramente normativista, despida de cunho social, como também de
uma espécie de totalitarismo sociológico (funcionalista) – prescindindo de
qualquer juízo normativo – altamente nefasto.
Em verdade, nenhuma teoria sociológica conseguiu formular um conceito
material de bem jurídico capaz de expressar não só o que é que lesiona uma
conduta delitiva, como também resolver, de modo convincente, por que uma
certa sociedade criminaliza exatamente determinados comportamentos e não
outros.
Então, percebe-se que o legislador ordinário não fica jungido a nenhuma
espécie de vínculo por ocasião da escolha dos tipos incriminadores e de suas
respectivas sanções, e também não se vislumbra nenhuma possibilidade de
impedir ou, ao menos, dificultar o arbítrio do intérprete na busca dos
específicos objetos de tutela (PRADO, 2014, p. 45).

Com base nessas dificuldades, é que surge a Teoria Constitucionalista, que tem, como
fundamento e alicerce, a Constituição, carta que norteia e fixa limitações e orientações
axiológicas, que se coadunam com o momento político, social e jurídico de um povo.
Nesse contexto, a Constituição se posiciona como ponto de partida para que qualquer
regra seja inserida no sistema jurídico de um país. Por ser uma fotocópia e o reflexo dos
valores máximos de um povo, deve ser indagado ao texto magno se um determinado bem
guarda relação com os seus axiomas, restringindo o que pode ser objeto de proteção da norma
penal e o que estará distante do regramento aflitivo.
Seja limitando o poder punitivo estatal, seja norteando as relações humanas, o texto
constitucional coloca nos trilhos todo o ordenamento jurídico existente, descartando (não
recepcionando ou tornando inconstitucional) tudo o que lhe contraria, separando, como no
jargão popular, “o joio do trigo”.
Critica-se a teoria constitucionalista mais radical, devido a imprecisão dos conceitos
constitucionais, que não se coadunam com as exigências de um Direito Penal democrático,
seja pela impossibilidade de dotar o conceito de bem jurídico de um conteúdo material
confiável, seja pela confusão que se pode fazer entre este e direitos fundamentais. De mais a
mais, os críticos concluíram que, se houvesse restrição à escolha dos bens jurídicos
vinculados aos dogmas constitucionais, haveria um estrangulamento da realidade social, que é
fonte primária de tais bens (GOMES, 2002, p. 97).
Cumpre salientar que, frente aos mandamentos constitucionais, não se pode ter uma
posição inflexível, posto que, não raras vezes, no momento histórico de promulgação da Carta
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Constitucional, pode acontecer de não se ter como essencial, a presença de determinado valor
ou interesse e, mais a frente, ele se tornar tão evidente e imprescindível.
Dessa forma, crê-se, pois, que a melhor fórmula é a limitação de índole negativa, que
não estabelece, com precisão, o que poderia ser considerado bem jurídico, mas o que não
deveria ser objeto de proteção da norma penal incriminadora. Nesse diapasão, não poderiam
ser considerados bens jurídicos, os interesses meramente morais, éticos e religiosos ou
aqueles que reflitam simples ideologia que se pretende impor aos cidadãos, ou todos aqueles
que violem a alteridade, a intervenção mínima, a proporcionalidade, a humanidade, a
ofensividade, entre outros. 13
No mesmo sentido, Luiz Flávio Gomes atesta que o bem jurídico a ser eleito pelo
legislador não pode conflitar com o quadro de valores da Constituição e, de outro lado, contar
com relevância social (GOMES, 2002, p. 97).
Na lição de Hernán Hormazábal Malarée, a Constituição é o ponto de partida e o norte
na eleição do que deva ou não ser considerado bem jurídico, capaz de ser guarnecido pelo
Direito Penal. Atesta, ainda, a necessidade de o bem jurídico estar entrelaçado com as
necessidades humanas:
Pero en todo caso, es el concepto general de necesidad humana el básico a
partir del cual hay que determinar la necesidad de protección de los bienes
jurídicos. La Constitución desde este punto de vista aparece como un texto
rico en cuanto continente de necesidades y de orientación. Sin embargo,
discrepando de las teorías constitucionales, no puede esperarse de la
Constitución otra cosa que orientación para el establecimiento de los bienes
jurídicos, pero desde el concepto más amplio y general del de necesidad
humana. Las necesidades humanas tienen un carácter individual en cuanto
están en relación con el individuo. Pero también tienen un carácter social,
surgen de las condiciones concretas de la propia sociedad. Esto es válido
incluso
para
las
necesidades
existenciales
(HORMAZÁBAL, 1992, p. 167).

Conclui-se que a norma penal não pode se desprender de um conteúdo ético-moral,
mas, lado outro, não deve se ater a comportamentos meramente imorais, sob pena de se
transformar em um direito utilitarista, instrumento de manipulação do Estado.

13

“Em efeito, reconhece-se a existência de um limite máximo negativo imposto ao legislador ordinário no
momento da escolha da lei penal, que se encontra nos valores constitucionais previstos. Trata-se de uma função
negativa da Constituição em relação ao exercício de punir estatal. Nesse sentido, mais do que ser portadora de
uma função positiva, a Constituição exerce uma função negativa em relação ao bem jurídico-penal. A
virtualidade da Constituição nessa matéria não é tanto positiva ou de exigência de incriminação, mas sim
negativa ou de exclusão de determinadas finalidades ou valores do elenco de bens jurídicos tuteláveis” (PRADO,
2014, p. 68).
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Como apontado acima, o conceito de bem jurídico deve guardar relação
“homozigótica” com o valor supremo contido na Constituição, que é o princípio da Dignidade
da Pessoa Humana.
Atua o princípio da Dignidade da Pessoa Humana como primeira lente, a filtrar se, o
escolhido pelo legislador penal, pode ou não ser objeto de proteção da norma incrimina dora.
Ultrapassada a primeira etapa, busca-se a verificação das demais, fazendo-se uma ilação
negativa, como visto acima.
No âmbito nacional e na latino-américa, encontram-se grandes contribuições à noção
de bem jurídico, sendo certo que, até os dias atuais, não desponta uma conceituação unânime.
Francisco Assis Toledo, cumprindo o clássico e infalível protocolo de iniciar a
conceituação de algo com o significado das palavras, traz a noção de bem jurídico com
clareza estonteante:
Bem, em um sentido muito amplo, é tudo o que se nos apresenta como digno,
útil, necessário e valioso. (...) Os bens são, pois, coisas reais ou objetos ideais
dotados de ‘valor’, isto é, coisas materiais ou objetos imateriais que, além de
serem o que são, ‘valem’. Por isso são, em geral, apetecidos, procurados,
disputados, defendidos, e, pela mesma razão, expostos a certos perigos de
ataques ou sujeitos a determinadas lesões (TOLEDO, 1994, p. 15).

Por sua vez, Eugenio Raúl Zaffaroni e José Henrique Pierangeli vão além, ao
definirem bem jurídico, como sendo “a relação de disponibilidade de um indivíduo com um
objeto, protegida pelo Estado, que revela seu interesse mediante a tipificação penal de
condutas que o afetam” (ZAFFARONI; PIERANGELI, 1997, p. 464).
Sob esse viés, o que definiria o bem jurídico não seria o interesse ou objeto em si
mesmo, mas a possibilidade de o titular dispor de tal interesse ou objeto. É, segundo os
autores acima, a “relação de disponibilidade” do titular com a coisa (idem, p. 465). Assim, no
momento em que um comportamento obstaculiza ou turba a disposição desses objetos, esta
conduta subjuga o bem jurídico, que pode estar tutelado por um tipo penal, descrito no
preceito primário de uma norma penal incriminadora.
Entretanto, é, em Juarez Tavares, que se encontra uma explanação minuciosa do
conceito evolutivo de bem jurídico e sua função, donde se fundamentou nas correntes
neokantista, ontológica e funcionalista.
A noção de bem jurídico como interesse juridicamente protegido é produto da
ideia privatística dominante do século passado, que se intrometeu na teoria do
injusto desde VON JHERING. Aqui o marco penal encontra suas delimitações
no momento subjetivo, quer dizer, na materialização do exercício da
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capacidade de contratar por parte do sujeito, de modo que, protegendo-se o
interesse, se concebe a vida social como uma resultante de pretensões
individuais, as quais dependendo de sua importância se veem aparadas pela
norma de direito público. Há aqui, se bem que ingênua, uma ideia utilitarista
da norma penal sobre a base de uma realidade. O interesse não é algo
imaginário, é algo perceptível, assim, por exemplo, a manutenção da vida, da
integridade corporal, do patrimônio e sua possibilidade de transmissão, da
reputação como expressão da própria individualidade no seio da comunidade,
etc. (TAVARES, 2000, p. 176/178).

E continua:
Com o neokantismo, porém, se inaugura já uma outra fase de evolução
política, onde a medida individual cede lugar a posições ou situações
preferenciais. Elimina-se definitivamente o sujeito e se trabalha com a noção
de totalidade, decorrente de um puro juízo normativo, aparentemente neutro,
mas em geral, de perfil autoritário, que obtém seu coroamento com a
definitiva substituição da noção material de bem, pelo de valores éticosociais (ontologismo). Regressa-se a uma fase anterior a CHRISTIAN
THOMASIUS, confunde-se a proteção jurídica com a proteção moral,
travestida, agora, de valores ético-sociais, de conteúdo ontológico, quer dizer,
retirados não de um ato de vontade individual, ou de vontade do legislador,
mas de uma refinada elaboração mental daqueles que os descobriram e
desbravaram. Com tal postura, a noção de bem jurídico perde
substancialidade. A proteção de valores ético-sociais nada mais é do que a
incriminação de antisociabilidade, daí não ser incoerente que seus adeptos
venham a conceituar bem jurídico como um estado social, ou seja, uma
determinada ordem, que se impõe como bem vital do indivíduo e da
comunidade. Não está distante desse enfoque a segura ponderação de
JUAREZ CIRINO DOS SANTOS, seguida por NILO BATISTA, de que no
fundo, em uma sociedade dividida em classes, o direito penal está protegendo
relações sociais, interesses, estados sociais ou valores escolhidos pelas
classes dominantes, ainda, que, sob o critério de sua universalidade, o que
implica igualmente, por um lado, o fortalecimento do descrédito desse
conceito como fundamento protetivo e por outro, a possibilidade de sua
crítica social.
Por fim, a posição de MUÑOZ CONDE se situa numa esteira giratória, entre
as exigências de uma realidade social, de um lado e as ideias funcionais, de
outro, na relação sistêmica de input e output, isto é, os conflitos (input) geram
a necessidade de uma intervenção (output) sob o pressuposto da utilidade
(TAVARES, 2000, p. 176/178).

Finalizando, Tavares aceita a existência do bem jurídico como delimitador do poder
punitivo estatal:
Essas alterações na noção de bem jurídico indicam o rumo tomado pelo poder
punitivo, em face das modificações estruturais havidas na sociedade e no
Estado. De uma sociedade liberal-individualista até a sociedade da
comunicação pós-moderna, o que se observa é que a noção de bem jurídico
vai diluindo gradativamente sua substância material, até culminar
praticamente na sua eliminação.
(...) O bem jurídico não se confunde, assim, nem com os interesses
juridicamente protegidos, nem com um estado social representativo de uma
sociedade eticamente ideal, nem com mera relação sistêmica. Bem jurídico é
um elemento da própria condição do sujeito e de sua projeção social e nesse
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sentido pode ser entendido, assim, como um valor que se incorpora à norma
como seu objeto de referência real e constitui, portanto, o elemento primário
da estrutura do tipo, ao qual se devem referir a ação típica e todos os seus
demais componentes. Por objeto de referência real, se deve entender aqui o
pressuposto de lesão ou de perigo de lesão, pelo qual se orienta a formulação
do injusto. Não há injusto sem a demonstração de efetiva lesão ou perigo de
lesão a um bem jurídico. (...) Deve-se concluir então que a noção de bem
jurídico não pode ser posta como legitimação da incriminação, mas como sua
delimitação (TAVARES, 2000, p. 178/181).

Seja qual for a melhor fórmula, conceituação ou expressão que mais se acomoda e
adapta à ideia de bem jurídico, é forçoso reconhecer que é ele o elo entre o sistema dogmático
do direito penal e os dados ontológicos que lhe fornecem legitimidade. Ao oferecer uma base
empírica para o Direito Penal, o bem jurídico cria uma relação direta entre o sistema
dogmático, na sua dimensão analítica, e as consequências no mundo dos fatos
(FREITAS, 2015, p. 110).

2.2 Teoria do bem jurídico e suas críticas

Hans Welzel, pai do finalismo alemão, apesar de reforçar que uma das missões do
Direito Penal seja realmente a proteção dos bens jurídicos, atesta, em primazia, que o seu
objetivo reside em assegurar a validade dos valores positivo-ético-social:
O direito penal fixando pena aos atos que realmente se afastam de uma
atitude conforme o direito, ampara, ao mesmo tempo, os bens jurídicos,
sancionando o desvalor do ato correlativo; assim, assegurando a fidelidade
para com o Estado, protege ao Estado; assegurando o respeito pela
personalidade humana, protege a vida, a saúde, a honra ao próximo; com
honradez, o respeito à propriedade alheia, e assim por diante. (...) Sem
embargo, a missão primária do direito penal não é o amparo presente dos
bens jurídicos; isto é, o amparo da pessoa individual, da propriedade e outros,
pois é ali, precisamente, aonde, por regra geral, chega sua ação tarde demais.
Principalmente do amparo dos bens jurídicos individuais concretos está a
missão de assegurar a real validade (observância) dos valores do atuar ou agir
segundo o pensamento jurídico. Eles constituem o mais sólido fundamento
sobre os quais se apoia o Estado e a sociedade. O simples amparo de bens
jurídicos somente tem uma finalidade negativo-preventiva, policialpreventiva. Em compensação, o papel mais profundo que exerce o direito
penal é de caráter positivo-ético-social, pois proibindo e sancionando o
afastamento realmente manifestado dos valores fundamentais do pensamento
jurídico, o Estado exterioriza do modo mais ostensivo de que dispõe, a
validade inviolável destes valores positivos do ato, forma o juízo ético-social
dos cidadãos e fortalece seu sentimento de permanente fidelidade ao direito
(WELZEL, 2004, p. 29-30).

Malgrado Welzel tenha asseverado que a norma penal deve assegurar os valores éticosociais, de outro lado, nem por um só segundo, afastou a guarida do bem jurídico como alvo
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do Direito Penal. O que se vê é que, na missão primária de “fazer valer” os ditos valores
ético-sociais, o legislador penal elegeu-os para integrar o núcleo do tipo penal, travestindo-os
de bens jurídicos, tendo, por critério de escolha, os valores morais e sociais tidos como mais
relevantes para a manutenção da estabilidade social.
Winfried Hassemer, já, há muito tempo, afirmava que a proibição de um
comportamento, sob ameaça punitiva, que não pode apoiar-se num bem jurídico, seria um
terror estatal. Aliás, partindo do pressuposto que se está em um Estado Democrático de
Direito, obstaculiza-se a substituição do conceito material do crime (avaliando-se o conteúdo
do bem jurídico, sua significância e adequação social da conduta) pelo conceito formal de
crime (mera descrição da ação ou omissão), desprovido este de conteúdo constitucional,
porquanto é, na Constituição Federal, que se estabelece um padrão crítico a indicar aquilo que
deve ser criminalizado e/ou que deve ser deixado de lado no campo da incidência penal
(JUNIOR, 2015, p. 59).
Hassemer assinala:

É pois o orifício da agulha pela qual têm de passar os valores da ação:
nenhuma reforma do Direito Penal pode ser aceitável se não se dirige à
proteção de algum bem jurídico, por mais que esteja orientada aos valores da
ação. O que faz o Direito Penal é estabilizar esses valores ético-sociais de
atitude interna. Isso é exatamente – na tradição conceitual de Welzel – a
formalização do controle social. Nesta última instância, o Direito Penal tende
ao fortalecimento e garantia dos valores ético-sociais da ação, mas, na busca
dessa meta atua submetido a princípios como o da legalidade e o da proteção
de bens jurídicos, que também são, de sua parte, valiosos desde um ponto de
vista ético-social e característicos do Direito Penal. Somente assim pode-se
esperar que o controle social exerça, através do Direito Penal, uma função
exemplar na formação dos valores ético-sociais da ação (HASSEMER;
MUÑOZ CONDE, 1989, p. 102).

Para a teoria do bem jurídico, a norma penal que não se fundamentar na tutela de um
bem jurídico não merece ter reconhecida sua legitimidade a subsidiar uma intervenção penal
estatal. Dessa forma, o bem jurídico agiria como instrumento limitador da atuação do Direito
Penal e, por consequência, do poder punitivo estatal (JUNIOR, 2015, p. 58).
Em que pese ser mundialmente a mais aceita, a acolhida da teoria do bem jurídico está
longe de ser pacífica. Juristas do calibre de Günther Jakobs, Hirsch e Stratenwerth filiam-se a
corrente que afasta a teoria do bem jurídico como a única a resolver a questão da finalidade do
Direito Penal e legitimidade da intervenção penal estatal.
Hirsh fundamenta sua recusa em aceitar, de plano, a teoria do bem jurídico, posto que,
segundo ele, não há um conceito pronto de bem jurídico capaz de justificar a eleição desse
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critério como limitador da atuação penal estatal (JUNIOR, 2015, p. 64). Stratenwerth, a par de
também refutar o critério do bem jurídico, face à inexistência de um conceito fechado e
universal, fulcra seu repúdio à citada teoria, na crença de que o motivo verdadeiro de se criar
uma norma penal não é a proteção do bem jurídico, mas a punição por um comportamento
inconveniente (JUNIOR, 2015, p. 65).
Mesclando o tema do tópico anterior (conceito de bem jurídico) e o assunto relativo à
aplicação ou não da teoria do bem jurídico, Günther Jakobs, sob o viés positivista, não aceita
a teoria citada da forma como foi posta, mas confunde, na prática, intencionalmente, o
conceito de bem jurídico com o de norma penal, de modo que o que pode ser qualificado
como bem jurídico é precisamente a norma, cuja proteção deve se dar pelo Direito Penal, por
meio da sanção (JAKOBS, 2009, p. 13).
Na verdade, como foi visto na conceituação de bem jurídico, Jakobs condiciona o
conceito de bem jurídico à valoração da lei (“tudo aquilo que, aos olhos da lei, enquanto
condição da vida saudável da sociedade, é valioso para esta última”), sob o filtro do
legislador. É por tal motivo que se diz que Jakobs vê semelhança, em muitos casos, entre a
proteção da aplicação da norma penal e a tutela do bem jurídico, não refutando, por completo,
a teoria do bem jurídico.
Dois casos não são passíveis de solução pela teoria do bem jurídico, segundo Jakobs.
A configuração do ordenamento a ser protegida pelo Direito Penal não é definida por todos os
bens e nem sempre somente por bens, sendo que apenas uma parte pode ser considerada,
levando em conta o conhecimento dos limites do ordenamento. E mais, nem mesmo os bens
penalmente protegidos gozam de guarida absoluta, já que a sociedade não é uma instituição de
preservação ou maximização de bens, mas, ao revés, há a exigência de sacrifício de bens para
manter o contrato social. Desse modo, só se exige a proteção de bens jurídicos que
desempenham uma função social estabilizante, sendo certo que o ordenamento não é capaz de
neutralizar todos os riscos inerentes ao contrato social (JAKOBS, 2009, p. 76).
Embora tenha apresentado duas deficiências, Jakobs não descarta a eleição do critério
de bem jurídico para definir crimes, em muitos casos:
Apesar dessas duas deficiências fundamentais da teoria do bem jurídico, de
nada serve criticar essa teoria e definir o crime sempre com base na
nocividade social do comportamento, sem considerar o bem jurídico. A
despeito do fato de essa via também pressupor, mas não obter a definição da
configuração do Estado e da sociedade a ser preservada, a configuração
social é concretizada em bens por âmbitos. Essa consolidação em bens tem a
função de abreviar a questão da nocividade social concreta de cada lesão por
meio da remissão à importância geral do bem, relativizando, ao menos, o
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peso da nocividade social concreta. (...) Concluindo: não se pode prescindir
de um filtro da nocividade social, sendo que as normas que passam por esse
filtro são, em parte, normas protetoras de bens jurídicos (crimes especiais e
crimes de mão própria) e, em parte, normas sobre a proteção da paz. O
importante é que a punibilidade oriente-se não pelo que é contrário ao valor
per se, mas apenas contra a nocividade social. Entretanto, o limite do
socialmente nocivo é definido sempre de modo pouco claro. Até mesmo o
consenso acerca da fórmula de que apenas as condições de estabilidade
devem ser protegidas pelo Direito Penal traz pouco resultado, pois não existe
uma fronteira obrigatória do social e, por conseguinte, tampouco um numerus
clausus das condições de estabilidade (JAKOBS, 2009, p. 77/78).

Noutra vertente, Claus Roxin, adepto de uma teoria pós-positivista e deontológica
(conteudista) 14, não afasta o bem jurídico da estrutura da norma penal, asseverando que, em
quase todos os casos, a teoria do bem jurídico resolve bem as problemáticas periféricas em
torno do tema:
Na Alemanha, a finalidade do direito penal aqui exposta, da qual já derivam a
maior parte dos casos os seus limites, é caracterizada como ‘proteção
subsidiária de bens jurídicos’. São chamados bens jurídicos todos os dados
que são pressupostos de um convívio pacífico entre os homens, fundado na
liberdade e na igualdade; e subsidiariedade significa a preferência a medidas
sócio-políticas menos gravosas. De maneira substancialmente análoga diz-se
também que o direito penal tem a finalidade de impedir danos sociais, que
não podem ser evitados com outros meios, menos gravosos. Proteção de bens
jurídicos significa, assim, impedir danos sociais (ROXIN, 2006, p. 35).

Contudo, tenta impor limites à teoria do bem jurídico, atestando, por exemplo, que a
“a descrição da finalidade da lei não basta para fundamentar um bem jurídico que legitime o
tipo” (idem, 2006, p. 36) 15 e que “imoralidade, contrariedade à ética e mera reprovabilidade
de um comportamento não bastam para legitimar uma proibição penal” (idem, 2006, p. 37) 16.
Roxin restringe, ainda mais, a teoria do bem jurídico, explicando que a “violação da
própria dignidade humana ou da ‘natureza do homem’ não é razão suficiente para a punição”,
trazendo à ribalta o exemplo da sodomia, ato com o qual um homem mantém prazeroso coito
com um animal. No exemplo, apesar de o ato atingir a dignidade da pessoa humana, o citado

14

Claus Roxin questiona a teoria positivista pura, que surgiu durante a primeira grande guerra na Alemanha,
após a outorga da Carta de João Sem Terra, na qual crime era a contrariedade daquilo que estava na lei penal,
pouco importando se o conteúdo da lei penal visava proteger algo com importância social. Para ele, com acerto,
o crime deve vir acompanhado pela subsunção formal e, também, da adequação material, apostando na
necessidade de avaliar a lesividade ao bem jurídico.
15
Citando exemplos da punição do homossexualismo entre homens adultos em 1969, na Alemanha, e da
obtenção e posse de haxixe para uso próprio. Em ambos os casos atesta não estar presente o requisito essencial
para a incriminação desses comportamentos, qual seja, a punição seria indispensável para a coexistência pacífica
em sociedade.
16
Da mesma forma, aponta que a mera imoralidade não é suficiente para justificar uma punição, pois, em muitos
casos, falta o requisito da imprescindibilidade da responsabilização para uma convivência pacífica.
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autor conclui que o direito penal “tem por finalidade evitar lesões a outros” e não cuida de
situações em que a pessoa despoje da própria dignidade (ROXIN, 2006, p. 39/40).
A “punição da autolesão consciente” (idem, 2006, p. 44) 17, a “existência de normas
jurídico-penais preponderantemente simbólicas” (idem, 2006, p. 47) 18 ou a presença de tipos
penais “fundados sobre bens jurídicos de abstração impalpável” 19 (idem, 2006, p. 52) não se
sustentam, nem conferem suporte à teoria do bem jurídico, no entender de Roxin.
Em verdade, a resistência demonstrada em alguns desses exemplos (existência de
“normas jurídico-penais preponderantemente simbólicas” e presença de tipos penais
“fundados sobre bens jurídicos de abstração impalpável”) tem o condão muito mais de
conferir importância ao bem jurídico, do que afastar a teoria nele focada, demonstrando que a
eleição do que deva ser protegido pela norma penal contribui para o convívio social pacífico.
A estrutura do sistema jurídico-penal de Roxin, a par de colocar o bem jurídico em
segundo plano, na análise do injusto penal, não o afasta, na solução de muitos dos problemas
de intervenção penal estatal. Condiciona, entretanto, a harmonia da estrutura do tipo penal
com a ideia de manutenção do Estado de Direito:
Meu resultado é que o princípio da proteção subsidiária de bens jurídicos,
cuja idoneidade para limitar o poder estatal de punir é não raro questionada, é
muito bem capaz de fazê-lo, se ele for deduzido das finalidades do direito
penal e a proteção dos direitos humanos fundamentais e de liberdade for nele
integrada. É verdade que não surgirão daí soluções prontas para o problema
da legitimação de tipos penais, mas ter-se-ão linhas de argumentação bastante
concretas, que podem auxiliar que se impeça uma extensão das faculdades de
intervenção do direito penal em contrariedade à idéia do estado de direito
(ROXIN, 2006, p. 53).

Claus Roxin (2006, p. 75) flutua entre o normativismo adverso ao empírico e de um
ontologismo que deseja prescrever ao legislador soluções predeterminadas pelo próprio ser.
Com posição intermediária (funcionalista moderada), Roxin apresenta uma teoria que
importa para a estrutura do injusto penal, juntamente com o bem jurídico, a finalidade
político-criminal (o fim da pena) para o caso concreto (idem, 2006, p. 82). 20 Critica o
positivismo, atestando que a

17

Roxin fundamenta-se no exemplo dos maus hábitos alimentares ou fumar, beber etc. Nesses casos, não há
como justificar a intervenção do direito penal.
18
Segundo Roxin, o direito penal não pode servir para punir atitudes que não geram, primariamente, efeitos
protetivos concretos, como instrumento de grupos políticos ou ideológicos. Como exemplo, cita o caso da
“mentira de Auschwitz”, punição criada sem a finalidade de proteger um bem jurídico verdadeiro.
19
Roxin entende que o direito penal não se presta a proteger bens jurídicos pouco palpáveis como “saúde
pública”, “paz pública”, etc. Para ele, são bens sem corpo ou individualização.
20
O direito penal é muito mais a forma, através da qual as finalidades político-criminais podem ser transferidas
para o modo da vigência jurídica.
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fraqueza dos sistemas abstratos não está somente em sua posição defensiva contra a
política criminal, mas, mais geralmente, no desprezo das peculiaridades do caso
concreto, no fato de que, em muitos casos, a segurança jurídica salva à custa da
justiça (ROXIN, 2002, p. 85).

Ao mesmo tempo, o professor alemão ressalta a importância da norma penal
incriminadora, justificando sua existência através da “teoria dos fins da pena, como motivação
político-criminal do legislador” (ROXIN, 2002, p. 93).
Em que pese olhar sob outra perspectiva, Claus Roxin conclui que, tanto a pena, como
o tipo, desempenham funções de política criminal, que fundamentam a existência de ambos
(idem, 2002, p. 91). Em outras palavras, apesar de não visualizar a proteção do bem jurídico
como o principal vetor a justificar a intervenção do Direito Penal, acreditando que a
investidura penal tem sua primordial função na aplicação de sanção como retribuição e
prevenção do crime, e, consequentemente, no restabelecimento da coexistência pacífica,
conclui que, na prática, quase sempre, trazem soluções similares.
É interessante notar que a própria evolução da teoria da tipicidade fornece dados
suficientes para demonstrar o papel do bem jurídico na estrutura do injusto penal.
Claus Roxin (1986, p. 145) aperfeiçoou a tipicidade penal, aduzindo à tipicidade
formal (ação culposa ou dolosa, adequação típica, resultado naturalístico danoso e nexo
causal) outros elementos tão imprescindíveis quantos os anteriores. Ao sintetizar a teoria da
imputação objetiva, acrescentou à tipicidade formal, a concorrência de mais dois elementos, a
saber: a criação (ou incremento) de riscos proibidos e a imputação objetiva (nexo de
imputação entre o risco criado e o resultado jurídico, sob a perspectiva de afetação do bem
jurídico).
A teoria da imputação objetiva dá ênfase aos valores que o Direito Penal pretende
proteger, no plano jurídico (e não fático), criando critérios de imputação do resultado fronte a
uma conduta. O filtro para a imputação de um resultado é a afetação ou potencial afetação de
um bem jurídico protegido pela norma (resultado jurídico, normativo) (JESUS, 2000, p. 34).
Sem descuidar da importância do resultado naturalístico, a citada teoria confere maior
relevância à criação de riscos proibidos resultantes da afetação ou perigo para o bem jurídico
protegido pela norma.
Por sua vez, aceitando, também, a incidência da teoria da imputação objetiva, Günther
Jakobs concorda, em quase tudo, com Roxin, diferenciando, em alguns aspectos. Tendo em
vista que Jakobs é extremamente positivista e Roxin é, por sua vez, conteudista e póspositivista, o bem jurídico, para cada qual, desempenha papel diverso. O bem jurídico, em
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Jakobs, é a própria norma e, como tal, seu cumprimento deve ser imperativo. Para Roxin, o
bem jurídico é o interesse a ser protegido pela norma, dissociando esta última daquele.
E mais, a teoria da imputação objetiva, em Jakobs, assume uma roupagem sociológica
e sistêmica, pois transporta para a teoria a importância do papel social (JAKOBS, 2000, p.
20) 21 que o agente desempenha, quando da prática delitiva. Para ele, pouco importa o
conhecimento pessoal do agente, no momento do seu comportamento, se acabou por
desempenhar, normalmente, o papel social que a sociedade esperava dele.
Exemplo que os diferencia, com respostas penais diversas, é o do biólogo, que faz
trabalho de garçon aos finais de semana, conhecedor de que determinado prato contém um
cogumelo venenoso, serve, mesmo assim, para o cliente, vindo este último a falecer.
Para Jakobs, como o papel social do garçon, no momento em que servia o prato, não
exigia conhecimentos específicos de biologia, não poderá ser imputado a ele a morte do
cliente, ainda que comprovado que o garçon, no caso concreto, tinha pleno conhecimento do
princípio ativo letal. Já para Roxin, o mesmo exemplo dará ensejo à punição do garçon, pois
ele criou o risco proibido e houve nexo de imputação do resultado ao risco criado.
Desse modo, não se duvida que a teoria de Roxin melhor se acomoda ao Direito Penal
Brasileiro.
Raúl Eugênio Zaffaroni, com sua teoria do tipo conglobante (1997, p. 461) 22, na qual
cria a aritmética que resulta na ideia de que tipicidade penal é igual a soma da tipicidade legal
e a tipicidade conglobante, aduzindo ser esta última a “antinormatividade”. A noção de
“antinormatividade” de Zaffaroni guarda íntima relação com a afetação do bem jurídico
protegido pela norma penal.
A antinormatividade, na concepção de Zaffaroni e Pierangeli, é:
A antinormatividade não é comprovada somente com a adequação da conduta
ao tipo legal, mas requer uma investigação do alcance da norma que está
anteposta e que deu origem ao tipo legal, e uma investigação sobre a afetação
ao bem jurídico. Esta investigação é uma etapa posterior do juízo de
tipicidade que, uma vez comprovada a tipicidade legal, obriga a indagar
sobre a antinormatividade, e apenas quando esta se comprova é que se pode
21

“Com essa explicação creio que fica claro qual é o alvo na imputação objetiva do comportamento: imputam-se
os desvios a respeito daquelas expectativas que se referem ao portador de um papel. Não são decisivas as
capacidades de quem atua, mas as capacidades do portador de um papel, referindo-se a denominação papel a um
sistema de posições definidas de modo normativo, ocupado por indivíduos intercambiáveis; trata-se, portanto, de
uma instituição que se orienta com base nas pessoas. As expectativas dirigidas ao portador de um papel
configuram o esquema de interpretação cujo concurso é imprescindível para que as ações individuais possam
adquirir um significado socialmente vinculante” (JAKOBS, 2000, p. 20).
22
“Isto nos indica que o juízo de tipicidade não é um mero juízo de tipicidade legal, mas que exige um outro
passo, que é a comprovação da tipicidade conglobante, consistente na averiguação da proibição através da
indagação do alcance proibitivo da norma, não considerada isoladamente, e sim conglobada na ordem normativa,
A tipicidade conglobante é um corretivo legal” (ZAFFARONI, PIERANGELI, 1997, p. 461)
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concluir pela tipicidade penal da conduta (ZAFFARONI; PIERANGELI,
1997, p. 458).

Com isso, Zaffaroni corporifica uma teoria funcionalista contencionista ou
reducionista de incidência da tipicidade. Isso porque, para ele, não basta a existência de todos
aqueles elementos da tipicidade, sejam formais ou funcionais de imputação objetiva, sendo
mister que concorram, com eles, a existência de lesividade 23 (ou criação do risco) ao bem
jurídico, produzida pelo comportamento proibido.
Assim, conjugando os preceitos trazidos por Claus Roxin e explorados por Zaffaroni,
o bem jurídico penal é promovido ao protagonismo da tipicidade, aproximando-se de outros
elementos, como ação dolosa ou culposa, adequação típica, resultado naturalístico, nexo de
causalidade, criação ou incremento do risco proibido, resultado jurídico ou normativo
(imputação objetiva do resultado ao risco) e lesividade ou risco de dano ao bem jurídico.
Dito isto, ainda é possível, na lição de Nilo Batista, demonstrar que o bem jurídico,
inserido no sistema penal, comporta cinco funções, a saber:
O bem jurídico cumpre, no direito penal, cinco funções: 1ª axiomática
(indicadora das valorações que presidiram a seleção do legislador); 2ª
sistemático-classificatória (como importante princípio fundamentador da
construção de um sistema para a ciência do direito penal e como o mais
prestigiado critério para o agrupamento de crimes, adotado por nosso código
penal); 3ª exegética (ainda que não circunscrito a ela, é inegável que o bem
jurídico, como disse Anibal Bruno, é ‘o elemento central do preceito’,
constituindo-se em importante instrumento metodológico na interpretação
das normas jurídico-penais); 4ª, dogmática (em inúmeros momentos, o bem
jurídico se oferece como uma cunha epistemológica para a teoria do crime:
pense-se nos conceitos de resultado, tentativa, dano/perigo, etc); 5ª crítica (a
indicação dos bens jurídicos permite, para além das generalizações legais,
verificar as concretas opções e finalidades do legislador, criando, as palavras
de Bustos, oportunidade para ‘a participação crítica dos cidadãos em sua
fixação e revisão’) (BATISTA, 2004, p. 96/97).

Indispensável, portanto, o estudo do bem jurídico e suas consequências penais, na
construção de um Direito Penal moderno, seja como balizador na criminalização de condutas,
seja na escolha da intensidade da resposta retributiva estatal.
Aliás, com relação a esta última, Jorge de Figueiredo Dias esclarece:
Assim, pois, primordialmente, a medida da pena há de ser dada pela
medida da necessidade de tutela dos bens jurídicos face ao caso
concreto. E não se objectará validamente a esta ideia que não tem
sentido falar em tutela de bens jurídicos face à uma infracção já
verificada e que precisamente lesou ou pôs em perigo bens jurídicos.
23

“O bem jurídico põe-se como sinal de lesividade (exterioridade e alteridade) do crime que o nega, ‘revelando’
e demarcando a ofensa. Essa materialização da ofensa, de um lado, contribui para a limitação legal da
intervenção penal e, de outro, a legitima” (BATISTA, p. 95).
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Quanto se afirma que é função do direito penal tutelar bens jurídicos
não se tem em vista só o momento da ameaça da pena, mas também e de maneira igualmente essencial – o momento da sua aplicação.
Aqui, pois, protecção de bens jurídicos assume um significado
prospectivo, que se traduz na tutela das expectativas da comunidade
na manutenção (ou mesmo no reforço) da vigência da norma
infringida. Um significado, deste modo, que por inteiro se cobre com a
ideia da prevenção geral positiva ou prevenção de integração, que
vimos (supra §55) decorrer precipuamente do princípio políticocriminal básico da necessidade da pena que o art. 18 -2 da CRP
iniludivelmente
consagra
(destaque
do
autor)
(DIAS, 2005, p. 227/228).

Não há, assim, pelo que foi dito acima, como desprezar o bem jurídico no estudo do
Direito Penal, haja vista estar este posicionado no centro de todo o sistema penal, já que a
ciência penal tem por objetivo precípuo a proteção do homem social (este inserido no plano
da sociedade), sendo certo que este é indissociável e possui relação celular com os “bens da
vida” (que nada mais são do que bens e interesses tão importantes que necessitam da tutela do
Estado e do Direito posto).

2.3 Eleição do bem a ser tutelado

Apesar da conceituação de bem jurídico não ser precisa e, em grande parte da
doutrina, estar vinculada à valoração deste como algo de suma importância para a vida em
sociedade, é de se verificar que nem todo bem valioso pode (e deve) ser guarnecido pelo
manto do Direito Penal, eis que este possui limitações dogmáticas, principiológicas e
estruturais, que obstam sua intervenção em todos as situações de risco ou lesão.
Não é tarefa do Direito afastar todo e qualquer risco ou lesão a algo relevante para o
homem. Riscos sempre fizeram parte da vida cotidiana de todo ser vivente e com o
incremento da velocidade e das mudanças da nova sociedade tecnológica, o risco ronda como
sombra o homo sapiens (TOLEDO, 1994, p.17)24.
Da mesma forma, em que pese não ser possível prever e lançar ao longe todas as
probabilidades de lesões aos bens jurídicos, não se pode, de outro lado, criar uma tipificação
penal desprovida de um bem jurídico a ser tutelado, sob pena de se esvaziar a norma

24

“Viver é um risco permanente, seja na selva, entre insetos e animais agressivos, seja na cidade, por entre
veículos, máquinas e toda sorte de inventos da técnica, que nos ameaçam todos os lados. Não é missão do direito
penal afastar, de modo completo, todos esses riscos – o que seria de resto impossível – paralisando ou impedindo
o desenvolvimento da vida moderna, tal como o homem, bem ou mal, a concebeu e construiu” (TOLEDO, 1994,
p. 17).
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incriminadora a tal ponto de torná-la um instrumento inoperante fronte à intranquilidade
social, retrocedendo a uma teoria positivista pura e nada ontológica.
Com efeito, a par de trazer critérios práticos e condicionantes, pode-se concluir que o
legislador não tem liberdade absoluta na escolha de qual juízo de valor deve ou não assumir o
patamar de bem jurídico penal, na medida em que tal eleição está vinculada às metas traçadas
na Constituição Federal, que conferem fundamento de validade à persecução penal.
Ainda, há que se pautar na lógica de que todo tipo penal deve ser portador de um bem
jurídico claramente definido, mas que, isso, por si só, não basta, haja vista que se faz
imprescindível que se enquadre, pela via do Direito Penal, somente as ações (ou omissões)
que, de fato, sejam suficientes para lesionar ou colocar em perigo, os tais bens jurídicos
(PRADO, 2014, p. 66/67).
Plasmada nos mandamentos constitucionais, a definição do que tenha que ser erigido à
categoria de bem jurídico deve nortear-se nas vigas mestras da sociedade, cunhadas nos
princípios, direitos e garantias fundamentais.
A relação do bem jurídico penal e a atividade legiferante é algo de impossível
dissolução, conforme bem acentua Luiz Regis Prado em linhas abaixo:
O Poder Legiferante, com a criação dos tipos penais, faz uma opção que
reflete o espírito de sua época. A noção de injusto depende de uma decisão
valorativa e normativa do órgão próprio. O delito vem a ser, assim, uma
magnitude de valoração (Wertungsgrösse). A experiência axiológica em que
se funda a lei penal pode ser problemática, sendo certo que, em uma
sociedade aberta e pluralista, as profundas divergências de opinião acerca das
normas sociais devem ser aceitas não só como uma questão inevitável, mas
também como legítima expressão da livre discussão dos problemas sociais.
Por isso, é incompatível criminalizar uma conduta que se oponha à
concepção da maioria ou ao padrão médio de comportamento. A
estigmatização de um comportamento como delituoso deve limitar-se à
violação daquelas normas sociais em relação às quais existe consenso
praticamente ilimitado e com as quais, no mínimo, em geral, é possível as
pessoas se conformarem.
A propósito, o legislador constituinte de 1988 fez várias indicações
criminalizadoras, ainda que excepcionais, ou relativas a deveres protetivos
específicos. Com essa assertiva, não se propugna o engessamento do
legislador infraconstitucional no estabelecimento (elaboração e conformação)
da proteção penal constitucionalmente determinada, como erroneamente se
afirma. Tem-se claro, nesse sentido, que a imposição ao legislador ordinário
pela Constituição de um dever de criminalização de condutas contra
determinados bens jurídicos, não retira daquele a sua liberdade seletiva
quanto à necessidade de criminalização – como se enfatizou anteriormente –
e, sobretudo, quando à definição das condutas puníveis e as correspondentes
sanções penais, de um modo certo e taxativo, em atenção aos princípios
penais fundamentais. Dessa forma, não há que se falar em engessamento do
legislador infraconstitucional ou, tampouco, em contrariedade aos postulados
do Direito Penal mínimo (PRADO, 2014, p. 143/144).
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Nesse passo, o desvalor do comportamento está intrinsecamente atrelado ao ataque ou
à exposição a perigo o bem juridicamente tutelado e aquele guarda relação íntima com o
critério de eleição daquilo que mereça ser proibido pelo Direito Penal.
Na mesma frente, o legislador infraconstitucional, em tema de tipificação penal, deve
atentar aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proporcionalidade
entre a reação estatal e a relevância do bem jurídico protegido, da culpabilidade, da
individualização da pena e por outros tantos que encontram fundamento de existência e
validade no artigo 5º da Carta da República.
Em verdade, alçou-se, na linha evolutiva das teorias do Direito Penal, ao que se deu o
nome de Teoria Constitucional do Direito Penal, na qual a construção estruturante do tipo
penal deve observar um “meta-princípio”, que vincula não só a função legislativa penal,
como, também, a interpretação de tudo o que está posto no ordenamento jurídico pátrio. Esse
princípio é o da “dignidade humana” (BRANCO, 2014, p. 255) 25 , que assumiu papel
fundamental, após a promulgação da Constituição Federal vigente, com poder suficiente para
fazer um contraponto ao poder punitivo estatal, limitando-o à observância do indivíduo e sua
inserção no corpo social.
Alerta Paulo Gustavo Gonet Branco sobre a importância do direito à vida com
dignidade:
A existência humana é o pressuposto elementar de todos os demais direitos e
liberdades dispostos na Constituição. Esses direitos têm nos marcos da vida
de cada indivíduo os limites máximos de sua extensão concreta. O direito à
vida é a premissa dos direitos proclamados pelo constituinte; não faria
sentido declarar qualquer outro se, antes, não fosse assegurado o próprio
direito de estar vivo para usufruí-lo. O seu peso abstrato, inerente à sua
capital relevância, é superior a todo outro interesse.

O citado princípio tem o condão de não só nortear o legislador, mas, também, traçar
trilhos e percursos necessários, quando da elaboração da norma penal, sob pena de ser
considerada inconstitucional. É, a partir daí, que se diz que a subsunção deve ser formal
25

“O citado princípio ganha corpo com a Constituição Federal como primeiro dos cinco valores básicos que
inspiram a lista dos direitos fundamentais enumerados no artigo 5º, da CF, seguido da liberdade, igualdade,
segurança e propriedade. A Constituição Federal corporifica o princípio da Dignidade Humana em vários
dispositivos (artigo 5º, XXXVIII; artigo 225, §1º, a, ambos da Constituição Federal. Ainda, o citado princípio
ganha força com a Convenção Americana de Direitos, denominada Pacto de San José da Costa Rica, em 1969
(ratificado pelo Brasil em 25 de setembro de 2002), que, no artigo 4º, assegura que ‘toda pessoa tem o direito de
que se respeite sua vida’, de forma que ‘esse direito deve ser protegido pela lei e, em geral, desde o momento da
concepção’ e que ‘ninguém pode ser privado da vida arbitrariamente’. No mesmo sentido, O Pacto Internacional
de Direitos Civis e Políticos das Nações Unidas, de 1968 (ratificado pelo Brasil em 24 de janeiro de 2002), deixa
claro que ‘o direito à vida é inerente à pessoa humana’ e que ‘este direito deverá ser protegido pela lei’. Por sua
vez, a Convenção sobre os Direitos da Criança, em 1989 (ratificado pelo Brasil em 24 de setembro de 1990),
estabelece que ‘os Estados-partes reconhecem que toda criança tem o direito inerente à vida’ (artigo 6º 1) e que
‘os Estados-partes assegurarão ao máximo a sobrevivência e o desenvolvimento da criança’ (artigo 6º - 2)”
(BRANCO, 2014, p. 255)
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objetiva (descrição do fato típico), subjetiva (análise do elemento subjetivo – dolo e culpa),
material (verificação do conteúdo e ofensa ao bem jurídico) e, ainda, constitucional (se o bem
jurídico guarda relação com a dignidade da pessoa humana).
Diz-se, assim, que o filtro da dignidade da pessoa humana é o critério atual de
verificação se um bem jurídico pode ou não ganhar dignidade penal.
Estando o princípio da dignidade da pessoa humana no ápice da preocupação
constitucional (PRADO, 2014, p. 79) 26, é natural que as condutas que cheguem a ali resvalar e
que se aproximem de bem jurídico de tamanha envergadura, recebam, do Estado, uma
repressão vigorosa e aflitiva. 27
A contribuição do Ministro do Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso,
brinda a doutrina pátria com a noção exata da importância do princípio da dignidade da
pessoa humana:
A dignidade humana é um valor fundamental. Valores, sejam políticos ou morais,
ingressam no mundo do Direito, assumindo, a forma de princípios. A dignidade,
portanto, é um princípio jurídico de status constitucional. Como valor e como
princípio, a dignidade humana funciona tanto como justificação moral quanto como
fundamento normativo para os direitos fundamentais. Na verdade, ela constitui parte
do conteúdo dos direitos fundamentais. Os princípios constitucionais desempenham
diferentes papéis no sistema jurídico. Destacam-se aqui dois deles: a) o de fonte
direta de direitos e deveres; e b) o interpretativo. Os princípios operam como fonte
direta de direitos e deveres quando do seu núcleo essencial de sentido se extraem
regras que incidirão sobre situações concretas. Por exemplo: o conteúdo essencial da
dignidade humana implica a proibição da tortura, mesmo em um ordenamento
jurídico no qual não exista regra expressa impedindo tal conduta. Já no seu papel
interpretativo, o princípio da dignidade humana vai informar o sentido e o alcance
dos direitos constitucionais. Além disso, nos casos envolvendo lacunas no
ordenamento jurídico, ambiguidades no direito, colisões entre direitos fundamentais
e tensões entre direitos e metas coletivas, a dignidade humana pode ser uma boa
bússola na busca da melhor solução. Mas ainda, qualquer que viole a dignidade, seja
em abstrato ou em concreto, será nula (BARROSO, 2015, p. 285).

26

“Daí por que toda lei que viole a dignidade da pessoa humana deve ser reputada como inconstitucional. Assim,
pode-se afirmar que, se o Direito não quiser ser mera força, mero terror, se quiser obrigar a todos os cidadãos em
sua consciência, há de respeitar a condição do homem como pessoa, como ser responsável, pois, no caso de
infração grave ao princípio material de justiça, de validade ‘a priori’, ao respeito à dignidade da pessoa humana,
carecerá de força obrigatória e, dada sua injustiça, será preciso negar-lhe o caráter de Direito” (PRADO, 2014, p.
79).
27
Nota-se que essa assertiva não é contrária ao que Claus Roxin bradou em linhas anteriores, quando atestou não
ser a defesa da dignidade da pessoa humana suficiente para justificar a criação de uma norma penal
incriminadora. O que ele quis dizer é que a proteção da dignidade da pessoa humana não é, de per si,
isoladamente, capaz de justificar um tipo penal, se estiver dissociada da essencial coexistência pacífica. No
exemplo dado da sodomia (cópula com animais), a pessoa se despojou voluntariamente da condição humana, não
justificando por si só a intervenção do direito penal, já que sua conduta não afetou outras pessoas.
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Ainda, o Ministro Barroso, além de explicar que o conteúdo jurídico de dignidade da
pessoa humana abraça o próprio direito à vida (SILVA, 2003, p. 196) 28 , à igualdade, à
integridade física, moral ou psíquica, à autonomia privada (como as liberdades de escolhas
como consciência, expressão, trabalho, associação, entre outras), à autonomia pública
(participação política e possibilidade de influir nas decisões da coletividade), a garantia do
mínimo existencial (como derivação do próprio exercício da autonomia, tanto pública como
privada), faz despertar a noção de que o princípio da dignidade da pessoa humana refere-se,
também, a preservação do valor comunitário, que constitui o indivíduo em relação ao grupo:
O valor comunitário constitui o elemento social da dignidade humana, o
indivíduo em relação ao grupo. Aqui, a dignidade é moldada pelos valores
compartilhados pela comunidade, seus padrões civilizatórios, seu ideal de
vida boa. O que está em questão não são escolhas individuais, mas
responsabilidades e deveres a elas associadas. A autonomia individual
desfruta de grande importância, mas não é ilimitada, devendo ceder em certas
circunstâncias. A dignidade como valor comunitário destina-se a promover,
sobretudo:
a)
a proteção dos direitos de terceiros: a autonomia individual deve ser
exercida com respeito à autonomia das demais pessoas, de seus iguais
direitos e liberdades. Por essa razão, todos os ordenamentos jurídicos
protegem a vida, criminalizando o homicídio; protegem a integridade física,
criminalizando a lesão corporal; protegem a propriedade, criminalizando o
furto, em meio a inúmeros outros bens jurídicos tutelados pelo direito penal e
outros ramos do direito;
b)
a proteção do indivíduo contra si próprio: em certas circunstâncias, o
Estado tem o direito de proteger as pessoas contra atos autorreferentes,
suscetíveis de lhes causar lesões. Assim, portanto, é possível impor o uso de
cinto de segurança ou de capacete, tornar a vacinação obrigatória ou
estabelecer o dever de os pais matricularem os filhos menores em escolas.
Nesse domínio, se inserem questões controvertidas, como eutanásia,
sadomasoquismo e o célebre caso do arremesso de anão;
c)
a proteção de valores sociais: toda sociedade, por mais liberais que
sejam seus postulados, impõe coercitivamente um conjunto de valores que
correspondem à moral social compartilhada. Proibição do incesto, da
pedofilia, da incitação à violência constituem alguns consensos básicos. Mas,
também aqui, existem temas divisivos, como a criminalização da prostituição
ou a descriminalização das drogas leves. A imposição coercitiva de valores
sociais – em geral pelo legislador, eventualmente pelo juiz – exige
fundamentação racional consistente e deve levar seriamente em conta: a) a
existência ou não de um direito fundamental em questão; b) a existência de
consenso social forte em relação ao tema; e c) existência de risco efetivo para
o direito de outras pessoas. É preciso evitar o paternalismo, o moralismo e a
tirania das maiorias (BARROSO, 2015, p. 288/289).

28

“Vida, no texto constitucional (art. 5º, caput), não será considerada apenas no seu sentido biológico de
incessante autoatividade funcional, peculiar à matéria orgânica, mas na sua acepção biográfica mais
compreensiva. Sua riqueza significativa é de difícil apreensão porque é algo dinâmico, que se transforma
incessantemente sem perder sua própria identidade. É mais um processo (processo vital), que se instaura com a
concepção (ou germinação vegetal), transforma-se, progride, mantendo sua identidade, até que muda de
qualidade, deixando, então, de ser vida para ser morte” (SILVA, 2003, p. 196).
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Essa abrangência do conceito de dignidade da pessoa humana e sua importância
estonteante, que irradia a todos os comandos normativos, estão, por sua vez, a peneirar aquilo
que deve ou não receber a salvaguarda do Direito Penal.
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3. O MEIO AMBIENTE COMO BEM JURÍDICO PENAL

Após discorrer sobre o bem jurídico penal e concluir que o foco do Direito Penal é a
salvaguarda de interesses que se confundem com a própria subsistência da sociedade e sua
identidade tal qual ela se apresenta nos dias de hoje, surge daí a noção de que aquilo que
contribua para uma existência humana com dignidade deve ser alvo de atenção do legislador,
na tentativa franca de proteger o homem em sociedade.
Assim, se não parece falso que o meio ambiente ecologicamente equilibrado, como se
verá, está intimamente ligado ao conceito vida, é possível uma construção lógica que convirja
para a conclusão de que este pode ser objeto de proteção da lei penal.

3.1 Dignidade da pessoa humana e existência condigna

O Estado Social e Democrático de Direito criou uma ordem jurídico-constitucional
fundada em princípios e regras, que demandam, conforme o caso, ações propositivas ou
omissões do Estado.
As omissões necessárias do Estado, como forma de inibir intervenções desnecessárias,
estariam mais atreladas às situações atinentes à confirmação dos direitos fundamentais
individuais. Por seu turno, as imprescindíveis ações estatais, saltando como proposições a
confirmar direitos sociais, culturais e coletivos, se exteriorizam por meio das políticas
públicas e prestação de serviços essenciais.
Na lição de Gomes Canotilho (2000, p. 468), que parte da dimensão subjetiva dos
direitos fundamentais a prestações em sentido estrito ou os denominados direitos sociais,
classifica-os em direitos originários e direitos derivados a prestações. Os direitos originários
conferem a possibilidade de o cidadão exigir, de plano, as prestações constitutivas do direito
fundamental previsto na Constituição. Dos direitos derivados a prestação surge o dever do
Estado na implementação das prestações - dever de fazer - indispensável para o efetivo
exercício dos direitos, bem como o direito de se exigir, sem rodeios, as prestações por parte
dos Poderes Públicos, prescindindo de legislação infraconstitucional.
Canotilho (op. cit., p. 468) reconhece que os direitos econômicos, sociais e culturais,
como direitos originários a prestações, são muito mais do que um simples apelo aos Poderes
Legislativo ou Executivo, travestindo-se, também e principalmente, em uma imposição
35

constitucional que resulta nas transformações econômicas e sociais para a implementação
desses direitos, não obstante essa efetivação depender de recursos econômicos - o que se
convencionou denominar de reserva do possível.
No amplo conceito trazido por Alexy (2015, p. 444), em relação às ações positivas do
Estado, subdividem-se os direitos de prestação em três grupos: direitos de proteção; direito à
participação na organização e procedimento; direito a prestações em sentido estrito.
Restrito ao terceiro grupo (direito a prestações em sentido estrito), direitos
fundamentais sociais coletivos, é importante que se diga que, a partir desse ponto, criou -se a
obrigação ativa, por parte do Estado, de disponibilizar meios necessários para o exercício das
liberdades fundamentais, implicando num facere do Estado.
Nessa concepção, não basta ao Estado abster-se de intervir para a proteção da
liberdade individual, assumindo, a partir de então, o dever de atuar de forma positiva para a
salvaguarda dos direitos fundamentais, entendidos, de forma sistêmica, inseridos numa teia,
una e indivisível, de princípios e regras jurídicas.
García de Enterría (2005, p. 312), citado por Fonseca Pinto e Ferragini, atesta que a
liberdade exige que o Estado assuma obrigações de não fazer e grava-o “com obrigações
acessórias de fazer (…) para tornar eficaz essa liberdade que somente a abstenção já não
assegura em uma sociedade necessitada e escassamente autosuficiente”.
Como toda teia sistêmica, cada componente está interrelacionado e depende do outro
para lhe dar suporte. Com os direitos fundamentais não é diferente, o desrespeito a um direito
social ataca frontalmente um direito individual fundamental. Com tomada de seu posto de
trabalho (direito social), o cidadão verá sua dignidade desancar a resvalar na sua dignidade e
sua existência com qualidade (individual). Do mesmo modo, o assaque aos recursos hídricos
(difusos), sem controle do Poder Público, e a consequente falta de água potável, atinge,
sobremaneira, a vida condigna do indivíduo.
Disso, parte-se do pressuposto de que os direitos fundamentais representam um
sistema uno, indivisível, inter-relacionado e interdependente de regras e princípios, que
vinculam todos os poderes do Estado, de modo a obrigá-los a implementar ações positivas e
negativas, no afã de proteger os direitos individuais, liberdades e garantias, como os direitos
econômicos, sociais, ambientais e culturais.
Nesse passo, na noção de sistema, não há diferenças quanto ao objeto das obrigações
que decorrem dos direitos econômicos, sociais e culturais e dos direitos, liberdades e
garantias.
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Ora, se a vida é direito fundamental indissociável do Estado Sócio Democrático de
Direito e se a dignidade da pessoa humana, por razões óbvias, é algo que não pode ser
dissociada do conceito vida, logo emerge, como direito “fundamentabilíssimo”, o direito à
vida condigna.
Essa feliz fusão entre o direito a vida e a dignidade da pessoa humana, que resultou no
próprio direito à vida condigna, acabou por criar uma obrigação ao Poder Público de garantir
um mínimo existencial. Esse mínimo existencial nada mais é do que um catálogo de direitos
que devem ser reservados, preservados e blindados, suficientes a garantir a vida com
dignidade.
Ernest Benda (2001, p. 126), citado por Fonseca Pinto (2005), reconhece que a
proteção da dignidade da pessoa humana exige uma obrigação prestacional do Estado, com
vistas a prover uma existência humana condigna. Conclui, afirmando, que, ao contrário de
uma anterior interpretação do Tribunal Constitucional Alemão, hoje há uma obrigação do
Estado à procura de um mínimo existencial, donde decorre um direito subjetivo público à
assistência àqueles que, por causas alheias às suas vontades, estejam em situação de
necessidade.
E continua dizendo que o mínimo necessário à existência condigna é um direito
originário a prestação, porquanto, da norma constitucional, decorre, sem a necessidade de
interposição de lei infraconstitucional, a obrigação da Administração Pública implementar e
concretizar os direitos sociais e a correlata faculdade de o cidadão exigir as prestações
necessárias à defesa do seu direito fundamental. A Administração Pública tem, então, o dever,
imposto diretamente pela Constituição, de implementar uma política de bem-estar social e não
apenas acudir as necessidades dos desvalidos . Essa política converte-se em ações dos poderes
públicos, necessárias à proteção da dignidade da pessoa humana, da liberdade e das
igualdades materiais.
Isto porque o direito ao mínimo necessário à existência condigna, além de enfatizar o
princípio da dignidade da pessoa humana, é fundamental para a salvaguarda do direito à vida,
porquanto inexiste vida digna sem a garantia, pelo Estado, do mínimo de alimentação, água,
saneamento básico, ar desprovido de poluição, educação, segurança, etc.
Robert Alexy (2015, p. 111) enfatiza que não existem princípios absolutos, mas
princípios com graus de intensidade distintos. Uns são mais fortes que outros. Explica ele que
partindo do pressuposto que princípios podem se referir a interesses individuais ou coletivos,
a aceitação de princípios absolutos conduziria a conclusão que, em caso de colisão entre
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interesses antagônicos (individuais versus coletivos), um deveria prevalecer sobre o outro, de
modo que haveria a situação em que um princípio absoluto que fraquejaria frente a outro
princípio absoluto. A conclusão é que não poderia existir um princípio absoluto com força
relativa.
É por tal motivo que Alexy (2015, p. 111) acredita, ao analisar o artigo 1º da
Constituição alemã, que diz que “a dignidade humana é inviolável”, que a dignidade da
pessoa humana é princípio e regra, que agrupa condições com um altíssimo grau de certeza
que faz com que prevaleça sobre outros princípios.
Assim, pelo caráter de regra da norma de dignidade da pessoa humana, não se indaga
se a norma tem precedência ou não sobre outras, mas apenas se será ou não violada. Como
regra, a dignidade da pessoa humana apresenta caráter definitivo e aplica-se da maneira do
tudo ou nada. Revestido de princípio, a dignidade da pessoa humana sujeita-se às
possibilidades jurídicas e fáticas para o cumprimento do mandado constitucional, ou seja,
como princípio contém um mandado prima facie.
Extrai-se de sua lição, portanto, que absoluto não é o princípio senão a regra.
Sobre o caráter de princípio da dignidade da pessoa humana, Alexy enfatiza que o
citado princípio precede a todos os demais princípios em decorrência de seu alto grau de
certeza (por visar a proteção de bens jurídicos imprescindíveis para o ser humano – vida com
qualidade), sucumbindo somente em situações especiais.
Fonseca Pinto (2005, p. 82) infirma, também, o entendimento de que a norma
definidora da dignidade humana é um princípio, porquanto depende das circunstâncias fáticas
e jurídicas para a sua concretização. Ainda, explica que, em razão da supremacia do princípio
da dignidade da pessoa humana, a norma gera um direito subjetivo público de todas as
pessoas terem acesso às condições necessárias para uma vida com qualidade.
Em contrapartida e em virtude do efeito vinculante do princípio fundamental, há uma
obrigação correlata dos poderes públicos, os quais têm a obrigação de respeitar, proteger e
garantir a dignidade de todas as pessoas.
Respeitar a dignidade da pessoa humana significa que o Estado deve omitir-se de
todas as condutas que possam violar a norma fundamental. Por seu turno, proteger significa
que os poderes públicos devem impedir, através de comportamentos de fato e de atos
normativos, ataques de terceiros à dignidade da pessoa humana.
E, por fim, garantir materializa-se no dever de implementar (dever de agir, fazer) o
mínimo necessário à existência condigna, isto é, os meios indispensáveis para que todos
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tenham uma vida com dignidade, removendo os obstáculos que dificultem ou impeçam a sua
plena realização, tais como a fome, a miséria a falta de educação, etc.
Como “meta princípio”, que tem caráter de princípio e regra, a dignidade da pessoa
humana, valendo-se de sua força prevalente, direciona a atividade estatal no regramento de
comportamento humano e na própria forma de se conduzir.
Não se duvida que uma das frentes de garantia da dignidade da pessoa humana está na
atividade estatal atrelada à tipificação de comportamentos humanos e imposição de sanções
proporcionais ao desvalor deles. Delimitando atuações, norteando aplicação de princípios e
normas e doutrinando a intervenção estatal, o princípio da dignidade da pessoa humana faz
bem o seu papel de protagonista na criação do Direito Penal constitucional.
Não é de hoje que se sabe que é dever do Estado preservar a dignidade da pessoa
humana, tarefa assumida na Declaração de Direitos Humanos 29 e reafirmada pela Constituinte
de 1988. A existência condigna assume o status, por ela merecida, recebendo a roupagem de
direito fundamental de excelência.
Surge, ao mesmo tempo, o dever do Poder Público de fazer valer esse direito
fundamental.
Vida, liberdade, saúde, educação, segurança e tantos outros direitos ganharam
condecoração constitucional, em sua mais alta patente. São declarados fundamentais ao
Estado Democrático de Direito.
Todavia, como o Direito não é estático e como o “viver em sociedade” traz, em si e a
cada tempo, novos elementos necessários (até pouco tempo dispensáveis ou, pelo menos, não
percebidos como imprescindíveis), o mínimo existencial de outrora acorda, a cada nova
manhã, com uma exigência acrescida e listada.
O mínimo quer mais e não basta mais somente a vida, a liberdade, a saúde, a
educação. O mínimo está a exigir a saúde com qualidade, a liberdade do “eu”, a educação
educadora e a vida bem vivida.
Nesse passo, a vida não passa de sobrevivência, se não estiver agregada a novos
valores. Saúde não é mais só fornecimento de remédio ou leito (isso também), mas, acima de
tudo, casa-se com qualidade de vida. E qualidade de vida encontra nexo com tudo a sua volta,
inclusive com meio ambiente ecologicamente equilibrado.

29

Declaração Universal de Direitos Humanos
Artigo I - Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e
consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. (...) Artigo III - Todo ser
humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal.
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Tal relação não passou desapercebida pelo Constituinte que, ao zelar pela saúde e pela
vida, não as dissociou do meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225 da Constituição
Federal).
O que importava antes (indivíduo) não é nada sem o que o envolve (ambiente) e este e
aquele, como a um matrimônio, assumem um só corpo. E o ser passa a ser o todo, o globo,
Gaia30
Nessa nova perspectiva, o direito fundamental encontra sua metamorfose mais
expressiva, seu despertar com o “eu ecológico” (O LIVRO..., 2011, p. 282/283) 31 , com o
“nós”. O meio ambiente ecologicamente equilibrado assume soalho material e constitucional
semelhante ao artigo 5º.
Se é verdade que o Estado deve garantir a existência condigna do seu cidadão por
meio de implementação de políticas públicas e afirmação dos direitos fundamentais e se é
correto dizer que o direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia
qualidade de vida, é um direito constitucional fundamental (artigo 225 da Constituição
Federal), logo deverá esse mesmo Estado garantir sua efetivação, seja voluntariamente pela
via Administrativa do Poder Público, garantindo pela normatização do Poder Legislativo, seja
pela via suplementar da Justiça ou pela via do Direito Penal, como última ratio.

3.2 Meio ambiente ecologicamente equilibrado

A Lei n. 6.938/81 (Lei de Política Nacional do Meio Ambiente) 32, em seu artigo 3º,
traz a definição de meio ambiente como um “conjunto de condições, leis, influências e
30

Terra na expressão de Lovelock (2010).
Arne Naess, entre 1912 a 2009, na Noruega, trouxe o conceito de “ecologia profunda”, que significa dizer que
somos parte da natureza e não separados dela. Como parte do todo, criou a ideia do “eu ecológico”, que é uma
percepção de si mesmo inserido numa comunidade composta por todos os seres vivos da biosfera. Conforme
Naess, o mundo natural não é aquilo que tentamos controlar em proveito próprio. Viver bem é conviver de igual
para igual em relação a todos os elementos do meio ambiente. Assim, Arne traz, em sua teoria, uma visão não
antropocêntrica do mundo, eis que o homem não é o centro de tudo, mas um elemento do todo.
32
Artigo 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;
II - degradação da qualidade ambiental, a alteração adversa das características do meio ambiente;
III - poluição, a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou indiretamente:
a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população;
b) criem condições adversas às atividades sociais e econômicas;
c) afetem desfavoravelmente a biota;
d) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente;
e) lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos;
31
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interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as
suas formas”.
Conferindo máxima amplitude à proteção desses fatores, a Carta Magna, em seu artigo
225, aproveita-se da definição infraconstitucional de meio ambiente e dá corpo ao Direito
Ambiental, de uma forma sistêmica.
Extrai-se, ainda, que a preservação do meio ambiente, além de ganhar fundamento de
valoração na Constituição da República, galgou, também, status de “excelência” e
prevalência, fronte a outros interesses.
É esclarecedor o comando constitucional autoexplicativo contido no caput do artigo
225 da Constituição Federal:
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).

Vale aqui discutir sobre os meios viáveis para viver as modernidades de um mundo
tecnológico e, ao mesmo tempo, garantir a manutenção dos recursos naturais.
Do que se extrai do caput do artigo 225 da Constituição da República, o meio
ambiente é um bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, o que
autoriza dizer que ele é algo para ser usufruído por todos (pertence a toda a coletividade), nos
moldes de um patrimônio público (COSTA, 2013, p. 77).
Ainda, dando continuidade à conceituação de meio ambiente, ouve-se, com certa
frequência, que este pode ser comparado ao próprio direito à vida. De fato, a equiparação
supracitada só encontra eco na Carta Magna, porquanto a vida apenas pode ser considerada se
atrelada a predicados como “sadia”, “com dignidade”, “com qualidade”. Ora, somente a sadia
qualidade de vida e a vida condigna 33 podem ser consideradas vida para efeito de direitos
humanos.
Seja como for, revela-se de importância extrema a preocupação com o meio ambiente,
como um direito metaindividual de terceira geração, com espeque no princípio de
solidariedade e fraternidade entre todos. Na verdade, afirma-se que o direito ao meio ambiente
IV - poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por
atividade causadora de degradação ambiental;
V - recursos ambientais: a atmosfera, as águas interiores, superficiais e subterrâneas, os estuários, o mar
territorial, o solo, o subsolo, os elementos da biosfera, a fauna e a flora. (Redação dada pela Lei nº 7.804, de
1989).
33
Vida com dignidade, ou seja, vida observada sob o filtro do princípio da dignidade da pessoa humana.
Conceito já visto, pormenorizadamente.
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ecologicamente equilibrado é um direito metaindividual ou transindividual, porque tem, como
destinatária, toda a coletividade, de modo imaterial e indivisível.
Sendo assim, todos têm obrigação de cooperação para a manutenção do habitat
equilibrado. Ao mesmo tempo, é dever de cada cidadão (e também do Poder Público),
encontrar soluções ambientalmente viáveis.
Com efeito, categorizou-se o direito ambiental como um direito difuso (MAZZILLI,
1997, p. 4/5) 34, com destinatários indeterminados e objeto indivisível.
A evolução do Direito se mostra muito nítida quando se estuda o Direito Ambiental,
porquanto se trata de direito de terceira geração (THOMÉ, 2014, p. 114/115). E para que se
possa falar em direito de terceira geração é porque, necessariamente, já se percorreu, na linha
evolutiva, os direitos de primeira e segunda gerações.
Os direitos de primeira geração estão intimamente ligados com as liberdades
individuais. São, em verdade, derivações do princípio da liberdade, que brotou entre as ideias
da Revolução Francesa (liberdade, igualdade e fraternidade). Arraigados, portanto, a uma
visão individualista do direito.
Os ditos direitos de segunda geração surgiram da noção de igualdade, de modo que
são fundamentalmente sociais e menos individualistas. É uma categoria um pouco menos
individualista, mas, ainda, não tão expansiva. Presa a ideia de grupos e classes
correlacionados por uma relação jurídica.
E, por fim, os direitos de terceira geração, que são os que se baseiam na visão de
fraternidade e solidariedade. Muito mais coletivos e menos individualistas, os direitos de
terceira geração dão ênfase aos interesses muito mais globais. É aqui que reside o Direito
Ambiental.
34

“Difusos são interesses ou direitos ‘transindividuais’, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas
indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato. Compreendem grupos menos determinados de pessoas, entre
as quais inexiste vínculo jurídico ou fático muito preciso. São como um conjunto de interesses individuais, de
pessoas indetermináveis, unidas por pontos conexos. (...) O objeto do interesse é indivisível. Assim, por
exemplo, a pretensão ao meio ambiente hígido, posto compartilhada por número indeterminado de pessoas, não
pode ser quantificada ou dividida entre os membros da coletividade.
Coletivos são interesses indivisíveis de um grupo reunido por uma relação jurídica básica comum.
Tanto os interesses difusos como coletivos são indivisíveis, mas distinguem-se pela origem: os difusos supõem
titulares indetermináveis, ligados por circunstâncias de fato, enquanto os coletivos dizem respeito a grupo,
categoria ou classe de pessoas ligadas pela mesma relação jurídica básica.
(...) Os interesses individuais homogêneos têm origem comum. Compreendem os integrantes determinados ou
determináveis de grupos, categoria ou classe de pessoas que compartilhem prejuízos divisíveis, oriundos das
mesmas circunstâncias de fato.
Tanto os interesses individuais homogêneos como os coletivos originam-se de circunstâncias de fato comuns;
entretanto, são indeterminados os titulares de interesses difusos e o objeto de seu interesse é indivisível; já nos
interesses individuais homogêneos, os titulares são determinados ou determináveis, e o dano ou a
responsabilidade se caracterizam por sua extensão divisível ou individualmente variável” (MAZZILLI, 1997, p.
4/5).
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O Ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Melo, já entendeu:
Enquanto os direitos de primeira geração (direitos civis e políticos) – que
compreendem as liberdades clássicas, negativas ou formais – realçam o
princípio da liberdade e os direitos de segunda geração (direitos econômicos,
sociais e culturais) – que se identificam com as liberdades positivas, reais ou
concretas – acentuam o princípio da igualdade, os direitos de terceira
geração, que materializam poderes de titularidade coletiva atribuídos
geneticamente a todas as formas sociais, consagram o princípio da
solidariedade e constituem um momento importante no processo de
desenvolvimento, expansão e reconhecimento dos direitos humanos,
caracterizados, enquanto valores fundamentais indisponíveis, pela nota de
uma essencial inexauribilidade, consoante proclama autorizado magistério
doutrinário (MS 22.164; ADI 3540/DF).

Nota-se que, malgrado seja indissociável a noção de evolução do Direito, a divisão por
gerações não torna a primeira e a segunda categorias menos importantes, mas apenas confere
à nova categoria (terceira geração) um olhar sob o prisma coletivo.
Urge destacar que os princípios da fraternidade e da solidariedade, que doravante
deveriam nortear as relações pessoais e as regras sociais, ganharam maior evidência a partir
do momento em que o homem percebeu que o individualismo foi o maior responsável pelas
mudanças ambientais, que dificultaram sua vida e ameaçam, ainda, sua permanência no
planeta.
É nesse panorama que o Direito Ambiental assume coloração e vivacidade. E mais, é
por tal motivo que esse importante direito de terceira geração assume “sobreposição” em
relação a outros de caráter mais individualista.
O constitucionalista Paulo Bonavides (2010, p. 569) leciona que “os direitos de terceira
geração representam uma evolução de 300 anos na esteira da concretização dos direitos
fundamentais”.
Outra característica que faz do direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado
um direito de prevalência é o fato de este ser um direito intergeracional, cujas normas de
comportamento têm o condão de afetar não só a geração atual, mas também as próximas.
Como bem lembrou a Professora Beatriz Souza Costa (2013, p. 45), o direito ao bem
ecologicamente equilibrado é um direito fundamental do cidadão, que tem “(...) perfil
transcendente, ou seja, é importante para as pessoas desta geração como também é um dever
moral de todos para com as gerações futuras”.
E continua a citada professora:
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Não se consegue vislumbrar a total inconsistência no tema, pois a
obrigação das gerações futuras é exatamente a de manter e preservar o
meio ambiente, como todos devem fazer hoje, para a próxima geração,
e assim sucessivamente (COSTA, 2013, p. 45).

Dessa maneira, como é garantido ao nascituro o direito à vida, após a concepção,
preserva-se, às gerações futuras, o direito à vida condigna, através de um meio ambiente
ecologicamente equilibrado.
Insta salientar, outrossim, que esse compromisso com as gerações futuras, que outrora
era apenas moral (baseado no princípio da solidariedade), assumiu o patamar jurídico, quando
o Brasil, juntamente com outras nações (Espanha, Portugal, Nicarágua etc.), acatou os termos
apresentados em documentos internacionais, como o elaborado, no Rio de Janeiro, em 1992
(Declaração do Rio de Janeiro, princípios 3 e 4), ratificando o Relatório da Comissão
Brundtland/1987)35.
Ademais, como já dito, a Constituição Federal de 1988, por meio do artigo 225,
conferiu constitucionalidade ao direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado como
sendo fundamental ao Estado Democrático. Garantiu a este o status de direito à vida
(acrescentando a esta os predicados “sadia qualidade”), com dignidade e sua participação no
mínimo existencial.
Destarte, percebe-se que o Constituinte de 1988 não só conferiu status de direito
fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, como, também, criou
mecanismos de controle e proteção, legitimando todo cidadão à propositura de ação popular
em defesa ambiental, como o Ministério Público (artigo 129 da Constituição Federal) e outros
organismos, como colegitimados na ação civil pública (Lei n. 7.347/85).
Dito isto, nota-se que o meio ambiente equilibrado, como algo indispensável para a
sadia qualidade de vida, integra, hoje, o conceito de vida condigna e, por via de consequência,
esta está atrelada ao princípio da dignidade da pessoa humana.
Essas deduções lógicas confluem para a certeza de que o meio ambiente equilibrado
assume relevância suficiente, sob o filtro da dignidade da pessoa humana, para integrar tipos
penais incriminadores, no âmago da estrutura, com protagonismo e vestes de bem jurídico
penal.

35

Declaração do Rio de Janeiro/1992:
Princípio 3 - O direito ao desenvolvimento deve ser exercido de forma tal que responda equitativamente às
necessidades ambientais e de desenvolvimento das gerações presentes e futuras.
Princípio 4 – Para alcançar o desenvolvimento sustentado, a proteção ao meio ambiente deve constituir parte
integrante do processo de desenvolvimento e não pode ser considerada isoladamente deste.
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Depois de estudar o conceito de meio ambiente e descobrir a importância deste para a
sadia qualidade de vida, já que alçado a patamar constitucional de direito fundamental e
essencial à existência condigna do cidadão, o presente trabalho avança nos meandros do
Direito Penal.
E não poderia ser diferente. Se é verdade que o meio ambiente é de extrema relevância
para o ser humano e se não soa falso dizer que ele é uma derivação do próprio direito a vida,
por óbvio que o Direito Penal teria seu papel na tutela do ecossistema, haja vista estar
reservado a ele a proteção dos bens mais caros ao homem e à sociedade36.
Revestido de importância constitucional com status de direito fundamental, o Meio
Ambiente, compreendido em flora, fauna, aquíferos, e tudo mais que compõe o ecossistema
natural e artificial, ganha legitimidade e envergadura para provocar a intervenção protetiva do
guardião penal.
Assim, o meio ambiente mergulha no que há de mais profundo no Direito Penal,
acomodando-se nos tipos penais das normas incriminadoras, no centro da proteção, como bem
jurídico penalmente relevante.

3.3 Bem ambiental

Não se duvida que o meio ambiente (compreendido como fauna, flora, recursos
naturais, culturais etc.) comprovou sua importância merecedora de atenção do legislador
penal, em especial, nos dias contemporâneos, época em que o planeta Terra já mostra certa
fadiga natural, sensorialmente perceptível ao homem.
Embora imprescindível para a vida na Terra, o ar, por exemplo, já não encontra a
mesma composição saudável de antes. O oxigênio rarefeito dá lugar ao monóxido de
carborno, ao enxofre, óxido nitroso (N2O), o metano (CH4), os clorofluorcarbonos (CFCs) e
os hexafluoreto de enxofre (SF6) (ANGELO, 2008, p. 26/27).
Além disso, já é sabido que o CO2 (gás carbônico), uma vez liberado, permanece cerca
de 150 anos na atmosfera, o que leva a crer que, hoje em dia, respiram-se os gases liberados
no início da idade industrial, juntamente com os emitidos contemporaneamente (ANGELO,
2008, p. 30).
36

“O fim do Direito Penal é, portanto, a defesa da sociedade, pela proteção de bens jurídicos fundamentais,
como a vida, a integridade corporal do homem, a honra, o patrimônio, a segurança da família, a paz pública, etc.,
entendendo-se por bem jurídico, conforme conceito de VON LISZT, tudo o que pode satisfazer uma necessidade
humana e, nesse sentido, é tutelado pelo Direito” (BRUNO, 2013, p. 5).
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Nessa senda, a poluição do ar, transformando sua composição original em fórmula
venenosa, atinge, sobremaneira, a saúde do homem, agrava o efeito estufa (ANGELO, 2008,
p. 27)37, aumenta o nível dos oceanos, põe em xeque o equilíbrio do ecossistema, potencializa
e intensifica as catástrofes naturais, como furacões 38(idem, 2008), ciclones etc., transforma a
chuva revigorante em precipitação ácida, contamina os regados hídricos. Por via de
consequência, a transformação do clima tem impacto grandioso na economia global (idem,
2008, p. 83 e 98/99). 39
Em suma, ataca, sobremaneira, a vida condigna do homem, da flora (FRIEDEL, 1987,
p. 125)40 e da fauna (SANTANA, 2003, p. 305/306).41
Por sua vez, não se duvida que o desmatamento acelerado, também, tem participação
direta na poluição do ar, no aquecimento global e seus efeitos nefastos, na escassez de água
potável, na desertificação e erosão do solo, assoreamento dos rios, etc.
Sabe-se que o Brasil está entre os grandes poluidores (os EUA, a Europa, Índia,
China) e emissores de CO2 no planeta, com uma peculiaridade muito particular. Ele é o único
que não reverte essa degradação ambiental em prol de seu crescimento econômico
(ANGELO, 2008, p. 112).
O desmatamento da Amazônia, que é o principal responsável pelo aumento dos níveis
mundiais de emissão de CO2 (seja pelas queimadas, seja pela derrubada das árvores que
seriam as responsáveis pela retenção do CO2 e substituição do Oxigênio – fotossíntese) em
sua maioria das vezes, é feito de forma ilegal, em terras devolutas, e sem fiscalização.
37

“São esses gases-traço que produzem o efeito estufa e, portanto, interferem na ordem climática. Na verdade, o
efeito estufa é um importante moderador do clima, posto que os gases da atmosfera terrestre regulam a entrada e
saída de calor proveniente dos raios solares” (ANGELO, 2008, p. 27).
38
“Eventos considerados raros, os furacões de grande intensidade passaram a ser mais frequentes. Os furacões
Katrina (na costa dos EUA) e o Rita (no Caribe Mexicano), ambos com escala 5, com maior intensidade na
escala Saffir-Simpson, que mede a potência dos furacões. Em 2007, houve mais dois furacões de escala 5, o
Dean e Felix, que, por sorte, não atingiram áreas muito populosas. No Brasil, lugar até então imune a essas
catástrofes naturais, foi alvo de um ciclone extratropical. O “Catarina” se formou no litoral de São Paulo, em 27
e 28 de março de 2004, e rumou para Santa Catarina e norte do Rio Grande do Sul, com ventos de até 170 km/h.
Foi o primeiro furacão registrado no Atlântico Sul em toda a história” (ANGELO, 2008, p. 74).
39
“Um cálculo realizado pela equipe de economistas do Reino Unido (chefiado por Sir Nicholas Stern), nos idos
de 2006, informa que os custos de não se fazer nada em prol do planeta comprometerão até 20% do PIB mundial
em 2100, em quebras de safras, internações hospitalares, escassez de água, mortes, perda da biodiversidade,
danos à infraestrutura e eventos catastróficos e climáticos. Isso significa dizer, outrossim, que, em termos
individuais, cada pessoa do planeta será cerca de um quinto mais pobre do que seria em outras condições”
(ANGELO, 2008, p. 98/99).
40
“Flora, por sua vez, é o conjunto de espécies vegetais que se encontram num determinado local de modo
duradouro, sem ter em atenção à abundância de cada população. Incluem-se frequentemente numa tal 'flora' os
fungos, e até mesmo as bactérias do solo” (FRIEDEL, 1987, p. 125).
41
“Fauna é o conjunto de animais existentes em um determinado país ou região, incluindo, no conceito, as
espécies domésticas (animais que possuem características e comportamento com estreita dependência do
homem, através de processos tradicionais de manejo) e silvestres (animais encontrados em ambientes afastados
do ser humano)” (SANTANA, 2003, p. 305/306).
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Não é difícil entender o porquê o constituinte resolveu conferir uma especial proteção
à flora, mormente quando se sabe que ela se confunde com o próprio habitat, com a exata
ideia de ecossistema.
Benjamin explica sobre a importante função da flora para a vida terrestre:

A flora, particularmente as florestas, cumpre o importante papel na vida
sobre a Terra: controla o clima, reduz o risco de aquecimento do planeta, fixa
o solo, evita o assoreamento dos rios, abriga e sustenta a fauna, filtra
poluentes, evita pragas na lavoura, e produz alimentos e remédios
(BENJAMIN, 2003, p. 44).

A fauna, por sua vez, se revela tão importante quanto a flora, já que uma depende da
outra para a manutenção do equilíbrio do bioma.
Lutti esclarece que a fauna e a flora estão interligadas e mantêm relação de
interdependência e reciprocidade:
A fauna, por seu turno, é parte integrante da biosfera. No ecossistema, os
animais possuem atuação destacada como consumidores primários
(herbívoros) e consumidores secundários (predadores), constituindo-se dessa
forma um elo importante na distribuição e ciclagem da energia. Isso faz com
que a fauna esteja ecologicamente interligada com os demais recursos
naturais. Pode-se afirmar que, de uma maneira geral, todos os componentes
básicos da biosfera mantêm relações de dependência ou reciprocidade com a
fauna (LUTTI, 1999, p. 483).

José Cândido de Melo Carvalho trouxe sua contribuição para a proteção da fauna, ao
enfatizar que a fauna é de suma relevância para o perfeito funcionamento do ecossistema:
Poucos sabem ou acreditam que a grande parte dos animais silvestres possui
grande importância para o ecossistema, mesmo sob o ponto de vista
econômico ou que participam ativamente no equilíbrio biológico e na
ciclagem da energia. As ações físicas e biológicas, seja das espécies de maior
porte, seja daquelas quase invisíveis ao olho humano, são de grande monta. A
fauna constitui um recurso primário e sua presença no ecossistema é um
índice de integridade e vigor da natureza, ou seja, do próprio habitat do
homem (CARVALHO apud LUTTI, 1999, p. 484).

De fato, desde tenra idade, aprende-se que a abelha tem papel fundamental na
distribuição de pólen, garantindo a reprodução das plantas e sua diversidade ou que a minhoca
é responsável pelo afofamento e oxigenação da terra, adequando-a para receber as sementes
ou, ainda, que os animais, como regra, fazem de seu excremento fonte de adubação e de
nutriente para a vegetação.
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Tudo funciona em perfeita simbiose, na qual os animais precisam da vegetação para
viver, se abrigar, comer e respirar, enquanto que as plantas dependem dos primeiros para se
reproduzir e obter nutrientes.
O desequilíbrio de um influencia diretamente no desarranjo do outro.

3.4 Histórico de proteção do bem ambiental - da fauna e da flora e demais recursos
naturais

Durante o Brasil colônia não houve normas que representassem a proteção das
florestas ou outras formas de vegetação, porquanto a extração da madeira (principalmente o
Pau Brasil) era a principal atividade econômica da época.
Fronte à vasta vegetação, tinha-se a ideia de que o Brasil possuía inesgotável fonte de
recursos naturais; motivo pelo qual demorou a surgir normas que se preocupassem com a
proteção do meio ambiente.
Na Constituição Federal de 1934, surgiu a noção de que a propriedade, apesar de
preservar a natureza privada, passou a ter uma função social (ainda que mitigada). As regras
ambientais ainda não se faziam tão sobressalentes.
As Constituições posteriores (1937/1946/1967/1969) prezavam pela função social da
propriedade com uma carga voltada para o interesse social, conferindo campo fértil para a
discussão ambiental (ainda sob o viés mais econômico).
Dando corpo às normas específicas de proteção ambiental, em 15 de setembro de
1965, o legislador infraconstitucional instituiu o Código Florestal Brasileiro (Lei n. 4.771/65).
Além de uma série de avanços no âmbito da proteção da flora e da fauna, o citado diploma
legal dosou o alcance de blindagem pela função ecológica do espaço natural, criando, por
exemplo, áreas de preservação permanente – APP e áreas de reserva legal – RL.
Posteriormente, veio a contribuição internacional, com a Declaração de Estocolmo
(1972):
O homem tem a responsabilidade especial de preservar e administrar
judiciosamente o patrimônio representado pela flora e pela fauna silvestres,
bem assim o seu habitat que se encontram atualmente em grave perigo por
combinação de fatores adversos. Em consequência, ao planejar o
desenvolvimento econômico, deve ser dada a devida importância à
conservação da natureza, incluídas a flora e a fauna silvestres
(ESTOCOLMO, 1972).
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Depois surgiu a Constituição Federal de 1988, que se dedicou à proteção da fauna e da
flora, conforme se verifica no artigo 225, parágrafo 1º, inciso VII.
Na sequência, houve conjugação de esforços para a proteção ambiental, na
Conferência ECO 92, realizada no Rio de Janeiro, em 1992. Restou acertado que as florestas
são essenciais para o desenvolvimento econômico e para a manutenção de todas as formas de
vida.
Em 25 de maio de 2012, foi publicado o Novo Código Florestal (Lei n. 12.651/2012).
O texto trouxe ambiguidades e polêmicas, como, por exemplo, a “anistia” a degradadores que
suprimiram vegetação em suas propriedades até 22 de julho de 2008.
Por fim, houve a confecção do relatório final da Conferência Rio+20 (Conferência das
Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável), em junho de 2012, no Rio de Janeiro,
documento que cita os benefícios (sociais, econômicos e ambientais) que as florestas
proporcionam aos seres humanos, por meio do manejo sustentável dos recursos naturais. Na
prática, contudo, a Conferência pouco acrescentou para a proteção dos recursos naturais.

3.5 Visão do homem sobre o direito de proteção da fauna, flora e demais recursos
naturais

Dito isso, é mister avaliar qual é a visão do homem em relação ao objeto da proteção
constitucional, como, por exemplo, a fauna e flora.
Não se pode olvidar que o constituinte ratificou a importância de se proteger o meio
ambiente e seus componentes, aceitando que possui grande função ecológica. Entretanto, nem
por um minuto sequer, o constituinte e o legislador infraconstitucional desejaram colocar as
plantas ou os animais em pé de igualdade com o ser humano.
Nota-se que o humanismo encontrou eco na filosofia pré-socrática, em Protágoras
(480-410 a.C.), quando já se asseverava que “o homem é a medida de todas as coisas,
daquelas que são pela sua existência, e daquelas que não-são pela sua não-existência” (homo
mensura) (O LIVRO..., 2011, p. 42).
Na sequência, Sócrates (470-399 a.C.) defendia que a origem de todo o saber deveria
partir primeiramente pelo auto conhecimento. É famosa a frase: conhece-te a ti mesmo. A
frase revela, em seu âmago, a ideia de que a origem e a solução dos problemas do mundo
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estariam na necessidade do homem conhecer a si próprio, trazendo, para segundo plano,
aquilo que o rodeia (SANTANA, 2003, p. 308).
Depois de certo período em que Deus foi o protagonista das atenções do homem, no
Renascimento, ressurge a ideia de que o homem deveria estar no centro das preocupações, por
ser dotado de uma individualidade racional, considerada como valor e fonte de tudo, inclusive
do direito e da moral.
No Gênesis 1:2, 4, escrito no século VI a.C, na descrição da criação do universo, há a
ideia de que, no sexto dia, Deus deu forma ao homem e a mulher, dizendo que todas as
demais criaturas deveriam servi-los.42 Assim, apesar de Deus ser a figura mais poderosa, o
homem, que é sua imagem e semelhança, vem no centro de tudo, de forma que tudo que está a
sua volta para servi-lo.
Essa estrutura perdeu força com Nicolau Copérnico (O LIVRO... 2011, p. 110)
(membro da Igreja na época 1473-1543), quando, em sua obra De revolutionibus orbium
coelestium, deu início à revolução científica, ao atestar que a Terra não era o centro universo,
mas sim o Sol.
Francis Bacon (1561-1626), Descartes (1596-1650), Kant (1724-1804) consolidam a
noção de que o homem é o senhor da natureza, ao dominar suas técnicas e leis (SANTANA,
2003, p. 310).

Heidegger, citado por Unger, expõe que o homem está em revolta contra a natureza,
onde o orgulho – enquanto recusa da dependência essencial dos outros seres, e a exaltação
(hybris) – tendência humana à desmesura, à ganância e ao egocentrismo – são os motores
desta força destruidora (HEIDEGGER apud UNGER , 1991, p. 74).
Conclui-se, desse modo, que, malgrado existam dois grandes modelos ético-jurídicos
ambientais (o antropocentrismo e o não-antropocentrismo), o ser humano jamais se afastou,
durante toda a sua história, da noção de que ele é o centro de tudo e de que o meio ambiente
está aí para servi-lo (BENJAMIN, 2001, p. 159).
O modelo ético-jurídico ambiental do “antropocentrismo” faz uma divisão nítida entre
o homem e a natureza, sendo certo que o ser humano, como único ser vivo capaz de atribuir

42

Gênesis. 1:26-30 – “Então Deus disse: Façamos o home à nossa imagem e semelhança. Que ele reina sobre os
peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis
que se arrastam sobre a terra. Deus criou o homem e a mulher à sua imagem; criou-o à imagem de Deus, criou o
homem e a mulher. Deus os abençoou: Frutificai, disse ele, e multiplicai-vos, enchei a terra e submetia-a.
Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra.
Deus disse: Eis que vos dou toda a erva que dá semente sobre a terra, e todas as árvores frutíferas que contêm em
si mesmas a sua semente, para que vos sirvam de alimento. E a todos os animais da terra, e em que haja sopro da
vida, eu dou toda a erva verde por alimento”.
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significados através da linguagem, assume o papel de fonte de todos os valores. Esse modelo
possui uma carga “desenvolvimentisma”, na medida em que admite a exploração dos recursos
naturais, de forma sustentável, em diferentes níveis.
Esse modelo pode ser subdividido em: “antropocentrismo intergeracional” e
“antropocentrismo do bem-estar dos animais”.
O primeiro (intergeracional) tem sua base na equidade e solidariedade entre os
contemporâneos, bem como entre a presente e as gerações vindouras, reconhecendo o meio
ambiente como um “sujeito moral” (alvo de atenção, mas sem nenhuma garantia concreta que
o faça titular de direitos) (SANTANA, 2003, p. 311). Nesse modelo, a preocupação maior é a
manutenção e preservação dos recursos naturais, como forma de garantir que o planeta
continue habitável para essa e para as gerações futuras. O ser humano ainda é o centro de tudo
e a preservação da natureza só se justifica porque é o único meio de continuísmo do homem
na Terra.
O modelo de “antropocentrismo do bem-estar dos animais” visa conferir um
tratamento mais humanitário aos demais seres vivos, embora não se afaste da noção de que o
homem está acima da pirâmide.
Sônia T. Felipe menciona, também, o “antropocentrismo especista”, no qual os
animais e as coisas servem, ao propósito da cidadania, apenas para saciar os anseios da
espécie humana:
As coisas tuteladas servem ao propósito da cidadania. É nesse sentido que a
natureza e os animais existem, perante a lei: para servir aos interesses dos
cidadãos. Esse é o legado antropocêntrico-especista que nos impede de
defender a preservação da vida por seu valor inerente. Tudo o que é vivo e
não pertence à natureza humana é visto apenas como instrumento para
benefício desta espécie (FELIPE, 2008, p. 61).

Existem, também, os modelos alicerçados na visão “não-antropocêntrica”, cujo caráter
é menos desenvolvimentista e mais preservacionista.
No olhar de Albert Schweitzer (SANTANA, 2003, p. 313), a natureza deve ficar
intocada, inadmitindo qualquer forma de agressão. Surge, a partir então, o “biocentrismo”.
Arne Naess (O LIVRO..., 2011, p. 282-283), entre 1912 a 2009, na Noruega, trouxe o
conceito de “ecologia profunda”, que significa dizer que somos parte da natureza e não
separados dela. Como parte do todo, criou a ideia do “eu ecológico”, que é uma percepção de
si mesmo inserido numa comunidade composta por todos os seres vivos da biosfera.
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Conforme Naess, o mundo natural não é aquilo que tentamos controlar em proveito
próprio. Viver bem é conviver de igual para igual em relação a todos os elementos do meio
ambiente.
Assim, Arne traz, em sua teoria, uma visão não antropocêntrica do mundo, eis que o
homem não é o centro de tudo, mas um elemento do todo.
Os norte-americanos Bill Devall e George Sessions, além do australiano Warwick
Fox, robusteceram a teoria, atribuindo valor intrínseco à biodiversidade e à ecologia como
ciência, galgando um profundo nível de consciência ecológica. Surge, a partir daí, o
“ecocentrísmo” ou “holismo” (SANTANA, 2003, p. 313).
Depois surgiu o “gaianismo”, proposto por James Lovelock, no qual a Terra assume o
papel de organismo vivo e todos que a compõem são apenas elemento dela. Assim, o homem,
outrora com um papel protagonista, se revela somente como parte do todo e não mais como
todo em si. A Terra é um sistema que se autorregula (LOVELOCK, 2010, p. 33).
As ideias não-antropocêntricas já residiam na mente de alguns pensadores, desde a
antiguidade, cujos pensamentos se apresentam tão contemporâneos:
Chegará o tempo em que os homens se sentirão satisfeitos com uma
alimentação vegetariana e julgarão o assassinato de um animal da mesma
forma como julgam o assassinato de um homem (Leonardo da Vinci)
(SANTANA, 2003, p. 309).
Enquanto o homem continuar sendo o destruidor implacável de seres vivos
inferiores, ele jamais conhecerá a prosperidade nem a paz. Enquanto os
homens massacrarem animais, eles matarão uns aos outros (Pitágoras)
(STANGROOM, 2008, p. 8).

Seja como for, acredita-se que a Constituição Federal adotou a teoria “antropocêntrica
intergeracional”, porquanto o artigo 225 apregoa que a preservação da natureza se justifica em
razão da busca da vida com qualidade para presente e futuras gerações.
Em outras palavras e resumindo tudo, a defesa do meio ambiente é a forma que se
encontrou para proteger, em primeiro plano, o ser humano.
Lado outro, a Declaração Universal dos Direitos dos Animais, proclamada, em 27 de
janeiro de 1978, pela UNESCO, em sessão realizada na Bélgica (Bruxelas), adotou a visão
“não-antropocêntrica” do direito ambiental, ao dispor que todo animal possui direitos.
O texto do documento internacional supracitado reza que todos os animais
nascem iguais perante a vida e têm os mesmos direitos à existência (artigo 1º)
e que o homem, como espécie animal, não pode exterminar os outros animais
ou explorá-los violando esse direito; além de ter o dever de colocar os seus
conhecimentos a serviço dos animais, que têm direito à atenção, aos cuidados
e á proteção do homem (artigo 2º) (UNESCO, 1978).
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Robustecendo os instrumentos de proteção dos animais, surgiu a Proclamação dos
Direitos dos Animais, em abril de 1989, que em dezessete artigos firma, de uma vez por
todas, os princípios “não-antropocêntricos”. O documento garantiu a proteção dos animais
com a proibição de classificações discriminatórias, com a vedação do abate de animais para
consumo ou com a proibição de experimentação científica por meios cruéis. O texto impede,
também, a realização de exibições ou espetáculos públicos com animais.
Os signatários da Proclamação dos Direitos dos Animais devem se comprometer a
buscar, como objetivo nacional, a implementação de seu texto, promovendo seu cumprimento
nacional e internacional, por meio de designação de pessoas, com poderes legais para
instaurar processos ou para patrocinar a defesa da fauna.
Em que pese o destaque de princípios “não-antropocêntricos” nos textos
internacionais, é forçoso reconhecer que, entre nós, vigoram noções “antropocêntricas
moderadas”, nas quais o Constituinte teve a preocupação básica de preservar o ecossistema
natural, levando em conta o futuro do planeta e o bem-estar do povo (não reconhecendo a
preservação do meio ambiente como um valor em si) (SANTANA, 2003, p. 316).
Santana, ao discorrer sobre o modelo eleito pelo Constituinte, concluiu:
Não obstante, a Constituição Federal de 1988 não reconhece o princípios
não-antropocêntricos estabelecidos na Declaração Universal dos Direitos dos
Animais e na Proclamação dos Direitos dos Animais.
E que a linguagem dos direitos universais não obrigam as Nações, servindo
no máximo como exortação moral que empresta força às reivindicações dos
movimentos sociais, como o movimento ecológico, a nossa Constituição
Federal de 1988, ao estabelecer em seu art. 225 que ‘todos têm direito ao
meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e
essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à
coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras
gerações’ demonstra claramente a sua opção antropocêntrica, primeiro ao
afirmar que o meio ambiente, aí inclusa a fauna, é um ‘bem de uso comum do
povo’ que deve servir à sadia qualidade de vida do ser humano, devendo ser
preservada, não como um valor em si mesma, mas para a presente e futuras
gerações humanas (SANTANA, 2003, p. 316).

Nesse sentido, entende Fiorillo:
(...) o que existe é não só uma visão antropocêntrica no meio ambiente em
sede constitucional, mas uma indissociável relação econômica do bem
ambiental com o lucro que pode gerar e, ainda mais, que a sobrevivência do
próprio meio ambiente, aí incluído a vida humana, só será possível com a
permanência dessa visão antropocêntrica, o que, obviamente, não permite
exageros, já que, como o próprio nome já diz, a palavra ecossistema engloba
seres e suas interações positivas de um determinado espaço físico
(FIORILLO, 1996, p. 13).
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Fernanda Luiza Fontoura de Medeiros fecha a discussão, incluindo, na noção
antropocêntrica, o conceito de dignidade para além da vida humana, na medida em que “a
sadia qualidade de vida”, apregoada no artigo 225 da Constituição da República, engloba a
vida com dignidade, em todas as suas formas (inclusive a não-humana):

A própria Constituição Federal de 1988 aponta a direção de um
antropocentrismo alargado quando no caput do artigo 225 disciplina que
todos temos direitos e deveres para com o ambiente, na busca de um
ambiente ecologicamente equilibrado para a essencial e sadia qualidade de
vida. O referido artigo prega a dignidade da vida, que em uma interpretação
generosa, aliada aos seus parágrafos, protege a dignidade de todas as formas
de vida, em razão de trazer, ainda, a proteção e preservação da flora e da
fauna.
O ideal da aplicação ou do reconhecimento do princípio da dignidade para
além da vida humana representa um mínimo de cuidado para com os demais
seres vivos, cuidado esse que extrapola a existência de interesse ou utilidade
desses animais não-humanos, mas sencientes em relação ao ser humano.
Começa-se a delinear a figura do dever como uma forma de enfrentar, em um
futuro próximo, que os demais seres vivos que dividem conosco o espaço de
vida na Terra também devem ser tratados dignamente (MEDEIROS, 2008, p.
286-287).

3.6 Níveis de proteção do ecossistema

O artigo 225 da Constituição Federal trouxe o balizamento acerca da proteção que se
quer conferir à fauna e à flora. Além disso, o constituinte demonstrou indicadores de onde se
quer chegar e qual o alcance dessa blindagem.
Com isso, o legislador infraconstitucional recebeu a tarefa de criar mecanismos e
instrumentos eficazes a dar corpo àquela proteção almejada pelo comando constitucional.
De fato, atualmente, existe uma farta legislação infraconstitucional, com diversos
alcances e níveis de proteção do meio ambiente.
Como a proteção do ecossistema está intimamente ligada à garantia do próprio direito
à vida (na concepção de vida condigna), justifica-se a eleição de todas as frentes legislativas
para se chegar à desejada blindagem. Hoje, busca-se a proteção pela via administrativa, pela
via cível e, até, pela última ratio, ou seja, a via penal.
Existem várias normas infraconstitucionais que regulamentam o texto constitucional.
Entre elas: a Lei n. 12.651/12 (Novo Código Florestal), a Lei n. 9.985/2000 (SNUC) e a Lei n.
9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais).
É sabido, ainda, que a legislação infraconstitucional classificou as áreas de vegetação,
separando-as por níveis de proteção, de acordo com sua função ecológica.
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Relevante para a manutenção da diversidade genética (biodiversidade), para a
regeneração do solo e reciclagem de nutrientes, para a preservação do ciclo hidrológico (por
meio da evapotranspiração da floresta, garantindo a umidade do ar e o aumento dos fluxos dos
lençóis freáticos e aquíferos), para o equilíbrio da temperatura climática, para a proteção
contra o assoreamento dos rios e para a oxigenação da atmosfera, a flora merece ser protegida
dos ataques do homem econômico 43 (que faz tudo pelo lucro).
Tanto é assim, que o novo Código Florestal, a exemplo do que já era previsto no
diploma substituído, estabelece espaços que precisam ser protegidos com maior rigor, como,
por exemplo, as áreas de preservação permanente.
Os espaços territoriais especialmente protegidos são gênero, dos quais Área de
Preservação Permanente (artigo 3º, inciso II, do Novo Código Florestal), Áreas de Reserva
Legal (artigo 3º, inciso III, do Novo Código Florestal) e Unidades Conservação da Natureza
(Lei n. 9.985/2000) são espécies.

3.7 Área de Preservação Permanente

Áreas de Preservação Permanente – APP, previstas no artigo 4º do Novo Código
Florestal 44 , são espaços protegidos, cobertos ou não de vegetação nativa, com função

43

Na ideia do escocês Adam Smith, “o homem é um animal que faz barganhas” (O Livro da Filosofia – Editora
Globo, 2011, ps. 160/163).
44
Artigo 4º - Considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas rurais ou urbanas, para os efeitos desta
Lei:
I – as faixas marginais de qualquer curso d´água natural perene e intermitente, excluídos os efêmeros, desde a
borda da calha do leito regular, em largura mínima de:
a)
30 metros, para os cursos d´água de menos de 10 (dez) metros de largura;
b)
50 metros, para os cursos d´água que tenham de 10 (dez) a 50 (cinquenta) metros de largura;
c)
100 (cem) metros, pra os cursos d´água que tenham de 50 (cinquenta) a 200 (duzentos) metros de
largura;
d)
200 metros, para cursos d´água que tenham de 200 a 600 metros de largura;
e)
500 metros, para cursos d´água que tenham largura superior a 600 metros;
II – as áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais, em faixa com largura mínima de:
a) 100 metros, em zonas rurais, exceto para o corpo d´água com até 20 hectares de superfície, cuja faixa
marginal será de 50 metros;
b) 30 metros, em zonas urbanas;
III – as áreas no entorno dos reservatórios d´água artificiais, decorrentes de barramento ou represamento de
cursos d´água naturais, na faixa definida na licença ambiental do empreendimento,
IV – as áreas no entorno das nascentes e dos olhos d´água perenes, qualquer que seja sua situação topográfica, no
raio mínimo de 50 metros;
V – as encostas ou partes destas com declividade superior a 45ª, equivalente a 100% na linha de maior declive;
VI – as restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues;
VII – os manguezais, em toda a sua extensão;
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ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a
biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bemestar das populações humanas45. São áreas protegidas pela intocabilidade e proibição de uso

VIII – as bordas dos tabuleiros ou chapadas, até a linha de ruptura do relevo, em faixa nunca inferior a 100
metros em projeções horizontais;
IX – no topo de morros, montes, montanhas e serras, com altura mínima de 100 metros e inclinação média maior
que 25º, as áreas delimitadas a partir da curva de nível correspondente a 2/3 da altura mínima da elevação
sempre em relação à base, sendo esta definida pelo plano horizontal determinado por planície ou espelho d´água
adjacente ou, nos relevos ondulados, pela cota do ponto de sela mais próximo da elevação;
X – as áreas em altitude superior a 1800 metros, qualquer que seja a vegetação;
XI – em veredas, a faixa marginal, em projeção horizontal, com largura mínima de 50 metros, a partir do limite
do espaço brejoso e encharcado.
45
Artigo 3º do Novo Código Florestal.
Art. 1º (VETADO).
Art. 1º - A. Esta Lei estabelece normas gerais sobre a proteção da vegetação, áreas de Preservação Permanente e
as áreas de Reserva Legal; a exploração florestal, o suprimento de matéria-prima florestal, o controle da origem
dos produtos florestais e o controle e prevenção dos incêndios florestais, e prevê instrumentos econômicos e
financeiros para o alcance de seus objetivos.
Parágrafo único. Tendo como objetivo o desenvolvimento sustentável, esta Lei atenderá aos seguintes
princípios:
I - afirmação do compromisso soberano do Brasil com a preservação das suas florestas e demais formas de
vegetação nativa, bem como da biodiversidade, do solo, dos recursos hídricos e da integridade do sistema
climático, para o bem estar das gerações presentes e futuras;
II - reafirmação da importância da função estratégica da atividade agropecuária e do papel das florestas e demais
formas de vegetação nativa na sustentabilidade, no crescimento econômico, na melhoria da qualidade de vida da
população brasileira e na presença do País nos mercados nacional e internacional de alimentos e bioenergia;
III - ação governamental de proteção e uso sustentável de florestas, consagrando o compromisso do País com a
compatibilização e harmonização entre o uso produtivo da terra e a preservação da água, do solo e da vegetação;
IV - responsabilidade comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, em colaboração com a
sociedade civil, na criação de políticas para a preservação e restauração da vegetação nativa e de suas funções
ecológicas e sociais nas áreas urbanas e rurais;
V - fomento à pesquisa científica e tecnológica na busca da inovação para o uso sustentável do solo e da água, a
recuperação e a preservação das florestas e demais formas de vegetação nativa;
VI - criação e mobilização de incentivos econômicos para fomentar a preservação e a recuperação da vegetação
nativa e para promover o desenvolvimento de atividades produtivas sustentáveis.
Artigo 2º - As florestas existentes no território nacional e as demais formas de vegetação nativa, reconhecidas de
utilidade às terras que revestem, são bens de interesse comum a todos os habitantes do País, exercendo-se os
direitos de propriedade com as limitações que a legislação em geral e especialmente esta Lei estabelecem.
§ 1º - Na utilização e exploração da vegetação, as ações ou omissões contrárias às disposições desta Lei são
consideradas uso irregular da propriedade, aplicando-se o procedimento sumário previsto no inciso II do art. 275
da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, sem prejuízo da responsabilidade civil,
nos termos do § 1o do artigo 14 da Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981, e das sanções administrativas, civis e
penais.
§ 2º - As obrigações previstas nesta Lei têm natureza real e são transmitidas ao sucessor, de qualquer natureza,
no caso de transferência de domínio ou posse do imóvel rural.
Artigo 3º - Para os efeitos desta Lei, entende-se por:
I - Amazônia Legal: os Estados do Acre, Pará, Amazonas, Roraima, Rondônia, Amapá e Mato Grosso e as
regiões situadas ao norte do paralelo 13° S, dos Estados de Tocantins e Goiás, e ao oeste do meridiano de 44° W,
do Estado do Maranhão;
II - Área de Preservação Permanente - APP: área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função
ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o
fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas;
III - Reserva Legal: área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, delimitada nos termos do art.
12, com a função de assegurar o uso econômico de modo sustentável dos recursos naturais do imóvel rural,
auxiliar a conservação e a reabilitação dos processos ecológicos e promover a conservação da biodiversidade,
bem como o abrigo e a proteção de fauna silvestre e da flora nativa;
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IV - área rural consolidada: área de imóvel rural com ocupação antrópica preexistente a 22 de julho de 2008,
com edificações, benfeitorias ou atividades agrossilvipastoris, admitida, neste último caso, a adoção do regime
de pousio;
V - pequena propriedade ou posse rural familiar: aquela explorada mediante o trabalho pessoal do agricultor
familiar e empreendedor familiar rural, incluindo os assentamentos e projetos de reforma agrária, e que atenda ao
disposto no art. 3º da Lei no 11.326, de 24 de julho de 2006;
VI - uso alternativo do solo: substituição de vegetação nativa e formações sucessoras por outras coberturas do
solo, como atividades agropecuárias, industriais, de geração e transmissão de energia, de mineração e de
transporte, assentamentos urbanos ou outras formas de ocupação humana;
VII - manejo sustentável: administração da vegetação natural para a obtenção de benefícios econômicos, sociais
e ambientais, respeitando-se os mecanismos de sustentação do ecossistema objeto do manejo e considerando-se,
cumulativa ou alternativamente, a utilização de múltiplas espécies madeireiras ou não, de múltiplos produtos e
subprodutos da flora, bem como a utilização de outros bens e serviços;
VIII - utilidade pública:
a) as atividades de segurança nacional e proteção sanitária;
b) as obras de infraestrutura destinadas às concessões e aos serviços públicos de transporte, sistema viário,
inclusive aquele necessário aos parcelamentos de solo urbano aprovados pelos Municípios, saneamento, gestão
de resíduos, energia, telecomunicações, radiodifusão, instalações necessárias à realização de competições
esportivas estaduais, nacionais ou internacionais, bem como mineração, exceto, neste último caso, a extração de
areia, argila, saibro e cascalho;
c) atividades e obras de defesa civil;
d) atividades que comprovadamente proporcionem melhorias na proteção das funções ambientais referidas no
inciso II deste artigo;
e) outras atividades similares devidamente caracterizadas e motivadas em procedimento administrativo próprio,
quando inexistir alternativa técnica e locacional ao empreendimento proposto, definidas em ato do Chefe do
Poder Executivo federal;
IX - interesse social:
a) as atividades imprescindíveis à proteção da integridade da vegetação nativa, tais como prevenção, combate e
controle do fogo, controle da erosão, erradicação de invasoras e proteção de plantios com espécies nativas;
b) a exploração agroflorestal sustentável praticada na pequena propriedade ou posse rural familiar ou por povos e
comunidades tradicionais, desde que não descaracterize a cobertura vegetal existente e não prejudique a função
ambiental da área;
c) a implantação de infraestrutura pública destinada a esportes, lazer e atividades educacionais e culturais ao ar
livre em áreas urbanas e rurais consolidadas, observadas as condições estabelecidas nesta Lei;
d) a regularização fundiária de assentamentos humanos ocupados predominantemente por população de baixa
renda em áreas urbanas consolidadas, observadas as condições estabelecidas na Lei no 11.977, de 7 de julho de
2009;
e) implantação de instalações necessárias à captação e condução de água e de efluentes tratados para projetos
cujos recursos hídricos são partes integrantes e essenciais da atividade;
f) as atividades de pesquisa e extração de areia, argila, saibro e cascalho, outorgadas pela autoridade competente;
g) outras atividades similares devidamente caracterizadas e motivadas em procedimento administrativo próprio,
quando inexistir alternativa técnica e locacional à atividade proposta, definidas em ato do Chefe do Poder
Executivo federal;
X - atividades eventuais ou de baixo impacto ambiental:
a) abertura de pequenas vias de acesso interno e suas pontes e pontilhões, quando necessárias à travessia de um
curso d’água, ao acesso de pessoas e animais para a obtenção de água ou à retirada de produtos oriundos das
atividades de manejo agroflorestal sustentável;
b) implantação de instalações necessárias à captação e condução de água e efluentes tratados, desde que
comprovada a outorga do direito de uso da água, quando couber;
c) implantação de trilhas para o desenvolvimento do ecoturismo;
d) construção de rampa de lançamento de barcos e pequeno ancoradouro;
e) construção de moradia de agricultores familiares, remanescentes de comunidades quilombolas e outras
populações extrativistas e tradicionais em áreas rurais, onde o abastecimento de água se dê pelo esforço próprio
dos moradores;
f) construção e manutenção de cercas na propriedade;
g) pesquisa científica relativa a recursos ambientais, respeitados outros requisitos previstos na legislação
aplicável;
h) coleta de produtos não madeireiros para fins de subsistência e produção de mudas, como sementes, castanhas
e frutos, respeitada a legislação específica de acesso a recursos genéticos;

57

econômico direto (com exceção das atividades de “agrossilvipastoris”, de ecoturismo e de
turismo rural em áreas rurais com situações consolidadas até 22 de julho de 2008).
É bem verdade que a proteção desses espaços não é absoluta, porquanto o Novo
Código Florestal apontou uma série de exceções que autorizam a intervenção do homem. Por

i) plantio de espécies nativas produtoras de frutos, sementes, castanhas e outros produtos vegetais, desde que não
implique supressão da vegetação existente nem prejudique a função ambiental da área;
j) exploração agroflorestal e manejo florestal sustentável, comunitário e familiar, incluindo a extração de
produtos florestais não madeireiros, desde que não descaracterizem a cobertura vegetal nativa existente nem
prejudiquem a função ambiental da área;
k) outras ações ou atividades similares, reconhecidas como eventuais e de baixo impacto ambiental em ato do
Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA ou dos Conselhos Estaduais de Meio Ambiente;
XI - (VETADO);
XII - vereda: fitofisionomia de savana, encontrada em solos hidromórficos, usualmente com a palmeira arbórea
Mauritia flexuosa - buriti emergente, sem formar dossel, em meio a agrupamentos de espécies arbustivoherbáceas;
XIII - manguezal: ecossistema litorâneo que ocorre em terrenos baixos, sujeitos à ação das marés, formado por
vasas lodosas recentes ou arenosas, às quais se associa, predominantemente, a vegetação natural conhecida como
mangue, com influência fluviomarinha, típica de solos limosos de regiões estuarinas e com dispersão
descontínua ao longo da costa brasileira, entre os Estados do Amapá e de Santa Catarina;
XIV - salgado ou marismas tropicais hipersalinos: áreas situadas em regiões com frequências de inundações
intermediárias entre marés de sizígias e de quadratura, com solos cuja salinidade varia entre 100 (cem) e 150
(cento e cinquenta) partes por 1.000 (mil), onde pode ocorrer a presença de vegetação herbácea específica;
XV - apicum: áreas de solos hipersalinos situadas nas regiões entremarés superiores, inundadas apenas pelas
marés de sizígias, que apresentam salinidade superior a 150 (cento e cinquenta) partes por 1.000 (mil),
desprovidas de vegetação vascular;
XVI - restinga: depósito arenoso paralelo à linha da costa, de forma geralmente alongada, produzido por
processos de sedimentação, onde se encontram diferentes comunidades que recebem influência marinha, com
cobertura vegetal em mosaico, encontrada em praias, cordões arenosos, dunas e depressões, apresentando, de
acordo com o estágio sucessional, estrato herbáceo, arbustivo e arbóreo, este último mais interiorizado;
XVII - nascente: afloramento natural do lençol freático que apresenta perenidade e dá início a um curso d’água;
XVIII - olho d’água: afloramento natural do lençol freático, mesmo que intermitente;
XIX - leito regular: a calha por onde correm regularmente as águas do curso d’água durante o ano;
XX - área verde urbana: espaços, públicos ou privados, com predomínio de vegetação, preferencialmente nativa,
natural ou recuperada, previstos no Plano Diretor, nas Leis de Zoneamento Urbano e Uso do Solo do Município,
indisponíveis para construção de moradias, destinados aos propósitos de recreação, lazer, melhoria da qualidade
ambiental urbana, proteção dos recursos hídricos, manutenção ou melhoria paisagística, proteção de bens e
manifestações culturais;
XXI - várzea de inundação ou planície de inundação: áreas marginais a cursos d’água sujeitas a enchentes e
inundações periódicas;
XXII - faixa de passagem de inundação: área de várzea ou planície de inundação adjacente a cursos d’água que
permite o escoamento da enchente;
XXIII - relevo ondulado: expressão geomorfológica usada para designar área caracterizada por movimentações
do terreno que geram depressões, cuja intensidade permite sua classificação como relevo suave ondulado,
ondulado, fortemente ondulado e montanhoso.
XXIV - pousio: prática de interrupção temporária de atividades ou usos agrícolas, pecuários ou silviculturais, por
no máximo 5 (cinco) anos, para possibilitar a recuperação da capacidade de uso ou da estrutura física do solo;
XXV - áreas úmidas: pantanais e superfícies terrestres cobertas de forma periódica por águas, cobertas
originalmente por florestas ou outras formas de vegetação adaptadas à inundação;
XXVI - área urbana consolidada: aquela de que trata o inciso II do caput do art. 47 da Lei no 11.977, de 7 de
julho de 2009; e
XXVII - crédito de carbono: título de direito sobre bem intangível e incorpóreo transacionável.
Parágrafo único. Para os fins desta Lei, estende-se o tratamento dispensado aos imóveis a que se refere o inciso
V deste artigo às propriedades e posses rurais com até 4 (quatro) módulos fiscais que desenvolvam atividades
agrossilvipastoris, bem como às terras indígenas demarcadas e às demais áreas tituladas de povos e comunidades
tradicionais que façam uso coletivo do seu território.
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exemplo, o Novo Código Florestal dispensou, de forma expressa, o estabelecimento de faixas
de Área de Preservação Permanente no entorno das acumulações naturais ou artificiais de
água com superfície inferior a 1 (um) hectare.46
O citado diploma autorizou, também, a aquicultura (produção de peixes, crustáceos e
anfíbios) nas matas ciliares (vegetação existente nas margens dos rios) e nas áreas de entorno
dos lagos e lagoas naturais dos imóveis rurais com até 15 módulos fiscais 47.
Ainda, o Novo Código Florestal trouxe hipóteses de utilidade pública, interesse social
e situações de baixo nível de impacto ambiental, que autorizam o órgão ambiental competente
a avaliar a conveniência da intervenção do homem em Área de Preservação Permanente
(artigo 3º, incisos VIII, IX e X).
O artigo 52 da Lei n. 12.651/2012 autorizou, também, a intervenção ou supressão em
APP (área de preservação permanente) quando o imóvel estiver cadastrado no CAR (Cadastro
Ambiental Rural) e for abrangido pelo artigo 3º, inciso V, da citada lei (pequena propriedade
rural familiar).
Vale aqui as críticas elaboradas por Paulo Affonso Leme Machado:
A dimensão das APPs não tem relação direta com o tamanho da propriedade
rural. A APP deve existir não porque o imóvel rural seja grande, médio ou
pequeno. Se não se racionar com base na função ecológica da APP na sua
defesa das águas, do solo e da biodiversidade, esse espaço perde seu sentido
existencial (MACHADO, 2014, p. 891).

O citado artigo 3º trouxe um questionável rol exemplificativo de situações, no qual se
admite a intervenção humana em área de preservação permanente, na medida em que adotou a
expressão genérica “outras atividades similares”, a ser definida pelo Chefe do Poder
Executivo Federal ou pelo Conselho Nacional ou Estadual do Meio Ambiente.
Essa abertura indevida para que situações excepcionais sejam definidas pela
Administração Pública fogem à lógica da hermenêutica, na qual as regras excepcionais devem
ser interpretadas restritivamente e não de forma ampla. Entretanto, apesar de amenizar o
alcance da proteção legislativa, a hipótese não deixa de ser uma espécie de controle
administrativo exercido pelo Poder Público.

46

Artigo 4º, parágrafo 4º, do Novo Código Florestal – Nas acumulações naturais ou artificiais de água com
superfície inferior a 1 hectare, fica dispensada a reserva da faixa de proteção prevista nos incisos II e III do
caput, vedada nova supressão de áreas de vegetação nativa, salvo autorização do órgão ambiental competente do
Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA.
47
Artigo 4º, parágrafo 6º, do Novo Código Florestal – Nos imóveis rurais com até 15 módulos fiscais, é
admitida, nas áreas de que tratam os incisos I e II do caput deste artigo, a prática da aquicultura e a infraestrutura
física diretamente associada, (...)
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Ademais, essas inovações trazidas pelo Novo Código Florestal, inexistentes no antigo
diploma, não poderiam diminuir a abrangência de proteção do meio ambiente, em respeito ao
“Princípio da Vedação de Retrocesso Socioambiental”, sob o manto do qual as conquistas
ambientais não podem ser eliminadas ou restringidas pela nova lei, sob pena de incorrer em
flagrante inconstitucionalidade.
Nesse sentido é o entendimento de Romeu Thomé:
No Brasil, a Constituição de 1988 protege o meio ambiente equilibrado tanto
como direito subjetivo quanto como direito objetivo. A partir de tal
constatação, defende-se a necessidade de aplicação direta da cláusula de
vedação de retrocesso socioambiental, seja sob a luz do direito subjetivo ao
meio ambiente saudável, seja como tarefa ou dever do Estado e da sociedade
(direito objetivo), ampliando, desse modo, os argumentos válidos sobre a
relevância de tal mecanismo na proteção desse direito fundamental.
Sustenta-se, por outro lado, a aplicação do princípio da vedação de retrocesso
socioambiental a partir da constatação da estreita relação entre a qualidade do
meio ambiente e a existência humana, o que justifica a ampliação do conceito
de dignidade da pessoa humana. A manutenção do meio ambiente
equilibrado torna-se requisito essencial para a vida no planeta e,
consequentemente, para que o ser humano possa desfrutar dos demais
direitos fundamentais anteriormente conquistados. A interrelação existente
entre a qualidade ambiental e a dignidade a pessoa humana obriga o Poder
Público a se abster de realizar ações que de qualquer forma possam reduzir o
nível de proteção ambiental já conquistado. O Estado deve assegurar ao
indivíduo e à coletividade condições materiais de vida digna. Nesse sentido,
verifica-se, inclusive, nítida aproximação entre o aspecto material da
qualidade ambiental e as liberdades fundamentais (THOMÉ, 2014, p. 227228).

E continua:
Nasce, dessa equivalência, o princípio da confiança intergeracional, segundo
o qual as futuras gerações precisam ter como garantia a estabilidade
institucional e jurídica do presente para que possam, um dia, exercer seus
direitos fundamentais. Dessa forma, não há que se cogitar qualquer tipo de
recuo nos níveis de proteção ambiental atuais. A constitucionalização da
proteção ambiental direciona, ainda, a elaboração de políticas públicas no
Brasil. A clara determinação da Constituição de 1988 no sentido da
implementação do princípio do desenvolvimento sustentável vincula o
legislador e o administrador público (THOMÉ, 2014, p. 228).

Retirando as duvidosas situações excepcionais tratadas pelo Novo Código Florestal
(considerando que a área de preservação permanente tem função ecológica indiscutível e as
situações excepcionais não conseguem afastar tal fato), a recomposição florestal da Área de
Proteção Permanente (APP) é a regra de proteção da flora, fauna, recursos hídricos e demais
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bens naturais, sendo certo que seu fundamento de existência e validade encontra-se no
comando constitucional contido no artigo 225, parágrafo 3º, da Carta Magna. 48
Ainda no âmbito de proteção ambiental, mais especificadamente da APP, o Novo
Código Florestal assumiu, para si, o que já vinha sendo decidido pela jurisprudência 49, no
sentido de se transferir a obrigação de recomposição da área danificada ou suprimida para os
adquirentes do imóvel, independentemente de quem tenha efetivamente sido o responsável
pelo dano ambiental. Confirmou-se que a recomposição ambiental é uma obrigação propter
rem50.

3.8 Área de Reserva Legal

Outro espaço eleito pela lei como área protegida é Área de Reserva Legal (percentual
de uma propriedade rural 51 , variável conforme sua localização regional ou a natureza da
vegetação).
Conforme explicação de Paulo Affonso Leme Machado, existem razões para a eleição
dessa área como espaço protegido:
A Área de Reserva Legal tem como funções: 1) assegurar o uso econômico
de modo sustentável dos recursos naturais do imóvel rural; 2) auxiliar a
conservação dos processos ecológicos; 3) auxiliar a reabilitação dos
processos ecológicos; 4) promover a conservação da biodiversidade; 5)
promover o abrigo da fauna silvestre e da flora nativa; 6) promover a
proteção da fauna silvestre e da flora nativa. As funções mencionadas estão
apontadas no art. 3º, III, da Lei n. 12.651, de 25.5.2012
(MACHADO, 2014, p. 904).

Como espaço protegido em razão de sua função ecológica, permite-se apenas o
manejo sustentável, previamente aprovado pelo SISNAMA52. O artigo 3º, inciso VII, da Lei
n. 12.651/2012, informa que o manejo sustentável é a administração da vegetação natural para
a obtenção de benefícios econômicos, sociais e ambientais, respeitando-se os mecanismos de
48

Artigo 225, parágrafo 3º, da Constituição Federal – 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.
49
Nesse sentido, é a decisão do STJ: REsp 1.179.316-SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki (15.6.2010).
50
Obrigação assumida pelo proprietário de um determinado bem pelo simples fato de possuir o título de domínio
(propriedade), independentemente de sua exteriorização de vontade. Exemplo: condomínio, IPTU, IPVA etc.
51
Imóvel rural, segundo o Estatuto da Terra (Lei n. 4.504/64), é o prédio rústico, de área contínua qualquer que
seja a sua localização que se destina à exploração extrativa agrícola ou agroindustrial, quer através de planos
público de valorização, quer através de iniciativa privada.
52
Artigo 17, parágrafo 1º, do Novo Código Florestal – Admite-se a exploração econômica da Reserva Legal,
mediante manejo sustentável, previamente aprovado pelo órgão competente do SISNAMA, de acordo com as
modalidades previstas no art. 20.
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sustentação do ecossistema objeto do manejo (...) 53 . Quando o manejo sustentável não tem
fim comercial, não será preciso autorização de nenhum órgão ambiental. Lado outro, quando
tiver fins lucrativos, o manejo depende de autorização e de uma série de requisitos.
O Novo Código Florestal trouxe as porcentagens conforme a natureza da área (artigo
12), assim como áreas isentas de reserva legal. Além do mais, é bom que se diga que essa área
não é escolhida pelo proprietário do imóvel rural, mas pelo órgão ambiental competente,
levando em consideração a função socioambiental da propriedade e as características da
vegetação.

3.9 Unidade de Conservação

O artigo 225, parágrafo 1º, inciso III, da Constituição Federal estabelece que
incumbe ao Poder Público definir, em todas as unidades de Federação, espaços
territorialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente
através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos
atributos que justifiquem sua proteção (BRASIL, 1988).

A Lei n. 9.985/2000, mais conhecida como SNUC, conceitua unidade de conservação
como

espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com
características naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público, com
objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de administração,
ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção (artigo 2º, inciso I)
(BRASIL, 1988).

Paulo de Bessa Antunes define áreas protegidas:
Aquelas que, devido às características especiais que apresentam, devem
permanecer preservadas. O grau de preservação é variável, considerando-se o
tipo de proteção legal específico de cada uma das áreas consideradas
individualmente e a classificação jurídica que tenha sido estabelecida para
cada uma delas. A proteção pode variar desde a intocabilidade até o uso
diário e relativamente intenso. As áreas protegidas são denominadas
tecnicamente como unidades de conservação (ANTUNES, 1996, p. 161).

53

Artigo 3º, VII, do Novo Código Florestal - manejo sustentável é a administração da vegetação natural para a
obtenção de benefícios econômicos, sociais e ambientais, respeitando-se os mecanismos de sustentação do
ecossistema objeto do manejo e considerando-se, cumulativa ou alternativamente, a utilização de múltiplas
espécies madeireiras ou não, de múltiplos produtos ou subprodutos da flora, bem como a utilização de outros
bens e serviços.
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Benjamin aponta, como pressupostos das Unidades de Conservação: a relevância
natural (alta diversidade de espécies e habitats, elevado endemismo, alta sensibilidade à
pressão humana e elevado nível de stress) (BENJAMIN, 2003, p. 66), oficialismo,
delimitação territorial, objetivo conservacionista e regime especial de proteção e
administração (BENJAMIN, 2003, p. 52).
Cada ente federativo (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) tem competência
para criar unidades de conservação em seus espaços. Elas podem ser criadas por lei, decreto,
resolução e até por termo de compromisso.
Ainda, a lei diferencia unidade de conservação de Proteção Integral e unidade de Uso
Sustentável. A primeira é dotada de proteção intensa, pois visa a manutenção do ecossistema,
sem intervenção humana (artigo 8º do SNUC - Estação Ecológica, Reserva Biológica, Parque
Nacional, Monumento Natural e Refúgio da Vida Silvestre). O segundo grupo de unidade de
conservação possui um alcance de proteção menor, admitindo exploração de parte dos
recursos naturais, desde que por meio de manejo sustentável (artigo 14 do SNUC - Área de
Proteção Ambiental, Área de Relevante Interesse Ecológico, Floresta Nacional, Reserva
Extrativista, Reserva de Fauna, Reserva de Desenvolvimento Sustentável e Reserva Particular
do Patrimônio Natural).

3.10

Bioma Mata Atlântica

Outro espaço protegido que recebeu o título de “patrimônio nacional” pela Carta
Magna (artigo 225, parágrafo 4º, da Constituição Federal) é o Bioma Mata Atlântica.
Bioma é um ecossistema de larga escala que cobre grande área de continente, no qual
prevalece um tipo de vegetação e habita certo tipo de clima ou determinado segmento de um
gradiente de clima (MARINO; FURTADO; VUONO apud MACHADO, 2014, p. 904).
Urge destacar que, em que pese à redução de sua área, a Mata Atlântica é um dos
Biomas com a maior taxa de biodiversidade do mundo, ou seja, 20.000 espécies de plantas
angiospermas (6,7% de todas as espécies do mundo), sendo certo que 8.000 endêmicas, e
grande parcela de riqueza de vertebrados (264 espécies de mamíferos, 849 espécies de aves,
197 espécies de répteis e 340 espécies de anfíbios) 54.

54

Fonte – motivos do veto do Presidente da República do Brasil ao artigo 27 da Lei n. 11.428/2006.
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A Lei n. 11.428/2006 estabelece que o desenvolvimento sustentável é o objetivo geral
de proteção do Bioma Mata Atlântica, enquanto que a salvaguarda da biodiversidade, da
saúde humana, dos valores paisagísticos, estéticos e turísticos, do regime hídrico e da
estabilidade social são os objetivos específicos.
A importância do citado ecossistema induziu o legislador a criar regras de proteção
especiais e diferenciadas para vegetação primária (aquela de máxima expressão local, com
grande diversidade biológica, sendo os efeitos das ações antrópicas mínimos, a ponto de não
afetar significativamente suas características originais de estrutura e de espécies – Resolução
10 – CONAMA, de 1º.10.1993) e secundária (resultante de processos naturais de sucessão,
após supressão total ou parcial de vegetação primária, por ações antrópicas ou causas naturais,
podendo ocorrer árvores remanescentes de vegetação primária. Chamada, também, de
vegetação de regeneração (Resolução 10 – CONAMA), levando em consideração o estágio de
regeneração da vegetação nativa (composta de espécies nativas que são originárias das áreas
geográficas).
Algumas dessas regras especiais de proteção incluem a necessidade de elaboração de
estudo prévio de impacto ambiental, proibição de supressão, compensação ambiental, em
último caso, com as mesmas características ecológicas e em áreas equivalentes, proibição de
compensação ambiental na fase administrativa (sendo permitida apenas sob o crivo judicial),
etc. (MACHADO, 2014, p. 932-935).
Nota-se que a Resolução 388, de 23.2.2007, confirmou a definição das resoluções
anteriores no que tange às vegetações primárias e secundárias nos estágios inicial, médio e
avançado. Ainda, impende ressaltar que a vegetação primária e secundária de Mata Atlântica,
em qualquer de seus estágios, permanecerão com a mesma classificação, mesmo que tenham
sido alvo de incêndio, desmatamento ou outro tipo de intervenção humana não autorizada.
Como atesta Machado, as medidas de proteção apontadas não estão sendo suficientes
para frear a redução do bioma:
A Mata Atlântica considerada patrimônio nacional pela Constituição Federal,
estendia-se, originariamente, por cerca de 1.300.000 km2 do território
brasileiro. Hoje, os remanescentes primários e em estágio médio/avançado de
regeneração estão reduzidos a apenas 7,84% da cobertura florestal original, o
que compreende aproximadamente 100.000 km2. Isso faz com que o Bioma
Mata Atlântica seja considerado o segundo mais ameaçado de extinção do
mundo (MACHADO, 2014, p. 926).

E continua:
64

A Lei n. 11.428/2006, que veio emprestar a força da lei às diretrizes do
Decreto 750/1993, é uma tentativa de frear o desmatamento do Bioma Mata
Atlântica. Há de atentar-se que já houve a eliminação de 92% desse Bioma.
A lei dá ainda uma chance de conciliação com a pretensão de
desenvolvimento urbano, nos casos de solicitação da supressão da vegetação
secundária em estágio médio de regeneração, em que se garanta a
preservação de no mínimo 30% a 50% da área total coberta por esta
vegetação (art. 31) (MACHADO, 2014, p. 937).

Além do Bioma Mata Atlântica, o parágrafo 4º do artigo 225 da Carta Magna elege
outros espaços como sendo “patrimônio nacional”. São eles: a Floresta Amazônica, a Serra do
Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira.
Vale afirmar que o presente trabalho não tem o condão de conceituar e esgotar todas
as formas de vegetação, sob pena de se afastar do alvo central. Contudo, mostra-se oportuna a
explanação acerca das áreas protegidas, haja vista que a Lei n. 9.605/98, em muitos
dispositivos, traz a conceituação das mesmas e as envolvem com a necessária proteção penal.

3.11

Bem líquido

Não é preciso ser pesquisador ou exímio conhecedor de ciência natural ou de uma de
suas derivações, para saber que a água é algo precioso e essencial para a manutenção da vida
no globo.
Basta que se escasseie, por algumas horas, afastando-se do bem fluido, e o organismo
humano grita expondo seu desejo de saciar a sede. Sua importância, então, vem esbofetear a
todos, alertando quanto à sua essencialidade.
Animais, sejam racionais ou o reverso, e os vegetais são submissos ao líquido vital,
embora, os primeiros, nem sempre lembram dessa condição subserviente e, não raras vezes,
desdenham desse bem, infectando-o e poluindo seus cursos, soterrando seu traçado,
“tubulando” seus encantos. Essas práticas tão usuais já alvoroçou a resposta da “mãe
natureza”, que como mãe se esforçou ao máximo para dar o essencial ao seu filho e, como tal,
cobra, em razão dos desvios, com castigos pedagógicos.
Não é segredo que, nos últimos tempos, a água tem tido atenção vigilante, eis que sua
abundância já demonstra sinais de cansaço.
O homem, que evolui no amor ou na dor, está aprendendo da maneira mais aflitiva,
pois a falta da água, sensível nos vários lares brasileiros, em locais que nunca foram visitados
pela escassez ou atormentados pela baixa produtividade agropastoril, pela disputa da
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indústria, escancara a fragilidade humana, estampa sua condição finita e submissa de algo
que, por mais que se resista em acreditar, está acima dele. O homem, pela primeira vez,
encontra-se com sua pequenez, fronte ao meio ambiente, diante do globo, face a face com a
Terra.
Esse ser, que, de maneira prepotente, vai tomando os espaços, modificando a sua
volta, alterando os cursos dos rios (vide a questionável transposição do Rio São Francisco),
remodelando os cenários, expulsando ou eliminando os convivas ditos irracionais (a fauna),
transformando tudo que vê em objeto de consumo, está recebendo uma mensagem, que
outrora não lhe chegava, qual seja, “cuidado, os recursos são finitos e sua vida também”.
Embora resistente em acreditar, o homem dá passos (ainda que lentos), no sentido de
buscar a proteção dos recursos naturais, entre eles, os regados hídricos, como maneira de
perpetuar sua existência no globo. Essa interdependência do homem com o ambiente que o
cerca, do ser racional e o líquido que sacia sua sede, faz da preservação da água, assim como a
dos demais recursos naturais, a expressão e o significado mais justo da vida.
Expõe Paulo Affonso Leme Machado:
Afirma-se hoje que o direito humano fundamental reconhece e valoriza a
dignidade da pessoa humana. Chegaremos a uma época em que haveremos de
afirmar que tudo o que tem vida tem dignidade, ainda que não seja sujeito de
direito, mas necessite dos seres humanos para defenderem seus direito.
O direito de usar a água dos cursos de água para consumo pessoal faz parte
inseparável do direito à vida, pois quem não ingere esse líquido apressa sua
própria morte. A água para a ‘satisfação das necessidades vitais’ de cada
pessoa do Planeta é aquela que inicialmente está nos rios, nas chuvas, no
subsolo. O direito de acesso à água não pretende – e nem é razoável que
pretenda – a legitimação de grupos privados ou até de instituições públicas
para invadir países ou propriedades para a obtenção de água. Procura-se a
positivação de um direito natural para que ninguém – particular ou Estados –
fique indiferente à
situação de
carência
vital
da
água
(MACHADO, 2009, p. 171).

Insta alertar que o acesso à água não é o que basta para preencher o requisito mínimo
da dignidade humana. Urge que a disponibilidade esteja vinculada à quantidade suficiente
para satisfazer as necessidades básicas individuais e seja desprovida de impureza s que a torne
própria para higiene, limpeza, cozinha, saneamento e, após utilização de mecanismos simples
de filtragem doméstica, possa ser considerada potável e apta para a ingestão
(MACHADO, 2009, p. 174).
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Não é por outro motivo, que a preservação da água, em seu estado natural, desperta
relevância, não só no campo nacional, mas corporifica uma preocupação internacional 55, pois
já se avizinham conflitos entre países e continentes pelo direito do uso da água.
Desnecessário dizer que a proteção da flora tem consequências positivas e diretas na
manutenção da água em seu estado natural, enquanto que a preservação dos regados hídricos
tem “interdependência celular” com viabilidade de continuidade da flora e da fauna e, por que
não dizer e aceitar, do homem.
Emprestando o jargão popular “estamos juntos e misturados”, o ataque visceral a um,
afetará, direta ou indiretamente, mais cedo ou mais tarde, o outro, pois todos são componentes
do mesmo organismo, chamado Terra (Gaia).

3.12

Demais componentes do conceito de meio ambiente.

Tudo faz parte do conceito amplo “vida”, valor mais relevante existente por aqui.
E vida com qualidade, na concepção do homem, deve ser a manutenção dos sinais
vitais, com saúde, com interação com o meio ambiente equilibrado e relacionamento com
demais convivas, sabendo-se de onde veio (sua origem, seus antepassados, sua história, suas
tradições e culturas) e para onde se vai (sua crença e religião).
O homem é o único ser com a noção do passado, do presente e do futuro. É aquele que
sabe (embora não queira lembrar por todo o tempo) que sua passagem por essas bandas um
dia acabará (que pode variar por frações mínimas de tempo até um século ou pouco mais).
Essa consciência e discernimento da finitude contribui para o despertar do interesse no
imaterial.
As expectativas atendidas ou frustradas do ideário humano acerca de sua vida, seus
sentimentos frente ao mundo que o cerca ou escondidos no seu íntimo, suas experiências
fáticas, seus relacionamentos fluídos ou duradouros, compõem uma rede imaterial abrigada,
também, pela concepção ampla e complexa de vida. Cultura, tradição, história, religião,
sentimento coletivo e de “pertencimento” integram o conceito de vida com dignidade.

55

“O Protocolo sobre Água e Saúde (Londres/ 1999) enfatiza como princípio que “um acesso equitativo à água,
adequado do ponto de vista quantitativo como qualitativo, deverá ser assegurado a todos os habitantes,
especialmente às pessoas desfavoráveis ou socialmente excluídas” - artigo 5º, §1º” (MACHADO, 2009, p. 173).
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A imersão fluida desses elementos faz despontar o conceito de bem ambiental
imaterial, que, como derivação do próprio direito à vida com dignidade, merece
“abrigamento” pelo Direito Penal.
O patrimônio histórico e cultural 56 (ingressos no conceito de bem imaterial e que
podem ser considerados algo uno e indivisível, porquanto memória/história faz parte da
cultura e identidade de um povo), acertadamente, não passaram desapercebidos pelo
legislador penal ambiental, que deu a eles o status de bens jurídicos penalmente protegidos.
E mais, acompanhando a evolução da ciência, o homem aprendeu a manipular, não só
o visível e o palpável. Muito além, o ser humano, hoje, adquiriu do “dom” de transformar
(transgênicos) ou clonar células, genes e DNAs, estruturas microscópicas tão importantes para
manutenção física de seres humanos, animais e plantas, como são conhecidos
contemporaneamente. Na busca por respostas sobre a origem e destino transcendental
humano, no intuito de superar suas fraquezas físicas, substituindo, enxertando ou seccionando
partes e organelas, na tentativa de criar algo vigoroso, que desafie a finitude do ser, o homem,
nem sempre trilhado pela ética, vai dando o novo tom da vida, que, sem sombra de dúvidas,
pode conferir outros rumos a ela e prejudicar as gerações do “por vir”.
Os crimes de laboratório (praticados por pesquisadores) já são alvo do olhar penal, na
busca da proteção da dignidade das pessoas das futuras gerações, na preservação do
patrimônio genético 57 . Biossegurança 58 , que engloba questões como utilização de embrião
56

“O patrimônio cultural representa o trabalho, a criatividade, a espiritualidade e as crenças, o cotidiano e o
extraordinário de gerações anteriores, diante do qual a geração presente terá que emitir um juízo de valor,
dizendo o que quererá conservar, modificar ou até demolir. Esse patrimônio é recebido sem mérito da geração
que o recebe, mas não continuará a existir sem o seu apoio. O patrimônio cultural deve ser fruído pela geração
presente, sem prejudicar a possibilidade de fruição da geração futura.
(...) Na implementação do conceito de patrimônio cultural há duas partes, uma estática e outra dinâmica.
(...) O texto constitucional estabelece uma relação entre identidade, ação e memória com formação da
sociedade brasileira.
Identidade é o processo de construção de significado com base em um atributo cultural, ou ainda um
conjunto de atributos culturais inter-relacionados, o(s) qual(ais) prevalece(m) sobre outras fontes de significado.
A construção de identidades vale-se da matéria-prima fornecida pela História, Geografia, Biologia, instituições
produtivas e reprodutivas, pela memória coletiva e por fantasias pessoais, pelos aparatos de poder e revelações
de cunho religioso. Todos esses materiais são processados pelos indivíduos, grupos sociais e sociedades, que
reorganizam seu significado em função de tendências sociais e projetos culturais enraizados em sua estrutura
social, bem como em sua visão de tempo/espaço.
A ação é revelada por realizações materiais ou imateriais, consideradas individual ou coletivamente.
Memória é o que se reteve do passado ou se quer guardar sobre qualquer coisa. A memória cultural é a
conservação de fatos ou ações do passado ou do presente visando ao tempo futuro” (MACHADO, 2014, p. 1095
– 1096).
57
Constituição Federal - artigo 225, parágrafo 1º - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder
Público:
II – preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas à
pesquisa e manipulação de material genético;
V – controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem
risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente.
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humano para fins de pesquisa, engenharia genética, clonagem humana e o uso e liberação dos
OGMs (organismos geneticamente modificados), passou a abrigar os novos riscos trazidos
com o desenvolvimento intelectual e tecnológico do ser humano.

3.13

Bem jurídico individual e coletivo em perfeita harmonia

Novas atividades e novos comportamentos exigem, do atento Legislador, a graduação
dos riscos inerentes à nova e moderna sociedade. Alguns riscos, que ultrapassam a tênue linha
do risco permitido, devem ser evitados, ou pelo menos, desestimulados pelo Direito, com
maior ou menor intensidade, na medida da graduação de reprovabilidade e ofensa aos
interesses sociais.
O Direito Penal vem se transmudando e se adaptando aos novos tempos, com suas
neófitas problemáticas. Até pouco tempo, o Direito Penal cuidava apenas de proteção de bens
jurídicos individuais, mesmo porque as relações humanas se pautavam, com maior frequência,
na individualidade de seus alvos e objetos.
Díez Ripollés, citado por Marcio Luiz Coelho de Freitas, atesta sobre a necessidade de
se fazer uma expansão do Direito Penal, escorado na ideia de que a moderna sociedade de
riscos exige o imprescindível controle dos riscos e seus temores. Assim, agrupa esses riscos
em três grandes pilares: a generalização dos novos riscos artificiais, decorrentes de uma nova
estruturação da sociedade e da utilização de novas tecnologias em diversos âmbitos sociais; a
inter-relação dos riscos sociais, criando uma rede que torna virtualmente impossível
determinar a responsabilidade pelos riscos e, por fim, a existência de um exagerado
sentimento de insegurança, resultado da combinação da intensa cobertura midiática da
criminalidade, aliada à acelerada modificação das relações e valores sociais, com a cada vez
maior proeminência de um individualismo exacerbado e a redução da solidariedade
(FREITAS, 2015, p. 130).
Assim, frente a esse novo perfil, com o passar das eras, o Direito Penal, apesar de
guardar, para si, o caráter individual, abriu as portas para os novos reclamos sociais, na busca
de regrar e proteger as relações jurídicas atuais, com suas peculiaridades coletivas.

58

“Conjunto de ações voltadas para a minimização de riscos inerentes às atividades de pesquisa, produção,
ensino, desenvolvimento tecnológico e prestação de serviços, visando à saúde do homem, dos animais, à
preservação do meio ambiente e à qualidade dos resultados” (ZUCHI, 2015, p. 231).
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Seguindo os passos de outros ramos, como, por exemplo, o Direito Civil e Processual
Civil (os quais progrediram para a regulação material e processualística de direitos e
interesses individuais homogêneos, coletivos e difusos), o Direito Penal vem, na lanterna,
dando uma tonalidade criminal a essas novas relações e comportamentos, com
desdobramentos persecutórios mais efetivos.
Percebeu-se que, de nada adiantaria, a estagnação dos conceitos e dos dogmas,
construídos sobre uma base individualista, donde o Direito Penal quedar-se-ia ultrapassado e
nada efetivo frente à problemática contemporânea.
Como continuar enraizado em instrumentos legislativos de outrora, se estes nada
afetam as relações jurídicas coletivas.
O novo delinquente, a par de não abandonar velhas práticas testemunhadas pelo
Direito Penal de 1940, mostra-se criativo para lançar mãos de novos mecanismos (como, por
exemplo, a internet) para atingir a satisfação de seu “eu” mais egoístico. Os crimes do
colarinho branco, infrações econômicas, delitos da informática e crimes ambientais somaramse a gama de comportamentos que devem ser evitados e combatidos pela sociedade (SILVA
SANCHEZ, 2010, p. 68-69)59.
Novos bens jurídicos, que antigamente pouco representavam para o homem de
outrora, foram incorporados na preocupação do Legislador.
Correntes doutrinárias favoráveis e outras contrárias à penalização do assaque
ambiental ganharam corpo e adeptos. Parte mais conservadora compartilha da ideia que o bem
jurídico é, por caráter e natureza clássica, individual e, portanto, não poderá açambarcar
noções coletivas, tão presentes no Direito Ambiental, por ser um direito de terceira geração e
metaindividual. Noutra frente, adeptos de um Direito Penal com dogmas mais flexíveis,
convergem para a possibilidade de a sociedade lançar mão deste caro instrumento para
proteger bens jurídicos coletivos.
Desta feita, a distinção entre bem jurídico individual e coletivo repousa na titularidade
(COSTA, 2010, p. 18). Essa divergência deu origem a duas teorias: monista e dualista. A
teoria dualista defende autonomia dos bens jurídicos individuais e coletivos. Para eles, o bem
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“Seja como for, o certo é que a criminalidade organizada (narcotráfico, terrorismo, pornografia), a
criminalidade das empresas (delitos fiscais, contra o meio ambiente, contra as relações de consumo – saúde e
interesses econômicos), a corrupção político-administrativa ou o abuso de poder e, inclusive, a violência
conjugal do denominado “tirano doméstico” e o acosso sexual aparecem no primeiro plano da discussão social
sobre o delito. E a nova política criminal intervencionista e expansiva recebe as boas-vindas de muitos setores
sociais antes reticentes ao Direito Penal, que agora acolhem como uma espécie de reação contra a criminalidade
dos poderosos” (SILVA SANCHEZ, 2010, p. 68-69).
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jurídico coletivo não precisa se reportar ao bem jurídico individual para ganhar validade. No
que se refere à teoria dualista, ao reverso da monista, o bem supraindividual (coletivo) só
recebe selo de validade “se e somente se” estiver entrelaçado ao bem jurídico individual.
Explicando melhor, a teoria monista não faz distinção entre o conceito de bem jurídico
coletivo e individual. Esta última subdivide-se em teoria monista-estatal (que parte da noção
de que os bens jurídicos emanam do Estado, sociedade ou da coletividade, o que influi na
ideia de que os bens jurídicos individuais são mera derivação dos bens jurídicos coletivos) e
teoria monista-pessoal (que parte do pressuposto que o bem jurídico individual finca sua razão
no ser humano e os bens jurídicos coletivos são apenas um conceito mais amplo da ideia de
ser humano, porquanto faz parte das características de sociabilidade desse ser)
(COSTA, 2010, p. 20).
Explica Helena Regina Lobo da Costa:
A doutrina monista-pessoal, além de ser compatível com o modelo estatal
adotado constitucionalmente, é mais adequada aos tempos atuais, uma vez
que consegue abranger a particularidade da pessoa, sem negar seu aspecto
social, pois é característico do ser humano o viver em sociedade. Assim, não
é correto afirmar que essa corrente é individualista ou egoísta, visto que ela
admite a existência de bens jurídicos-penais coletivos, exigindo, todavia, que
decorram de necessidades pessoais (COSTA, 2010, p. 21).

O que se percebe é que o bem jurídico coletivo, na concepção da teoria monista pessoal, recebe aquele como derivação do próprio bem jurídico individual, lembrando que
este é, também, uma construção decorrente do direito à vida condigna.
Oportuna a revisitação do conceito da dignidade da pessoa humana, agora sob à óptica
de Ingo Wolfgang Sarlet e Tiago Fensterseifer, que se coaduna perfeitamente à teoria
monista-pessoal:
O princípio da dignidade da pessoa humana comporta uma dimensão social
(ou comunitária), já que, apesar de encarregar-se sempre em primeira linha da
dignidade da pessoa concreta, individualmente considerada, a sua
compreensão constitucionalmente adequada – ainda mais sob a formação de
um Estado Social – implica necessariamente também um permanente olhar
para o outro, visto que o indivíduo e a comunidade são elementos integrantes
de uma mesma realidade político-social. Em outras palavras, a dignidade do
indivíduo nunca é a do indivíduo isolado ou socialmente irresponsável,
exigindo também igual dignidade de todos os integrantes do grupo social
(SARLET; FERNSTERSEIFER, 2014, p. 47).

E continuam:
Com efeito, já alinhando a reflexão com o propósito deste estudo, não nos
parece possível excluir de uma compreensão necessariamente
multidimensional e não reducionista da dignidade da pessoa humana, aquilo
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que se poderá designar de uma dimensão ecológica (ou, quem sabe,
formulado de um modo integrativo, socioambiental) da dignidade humana,
que, por sua vez, também não poderá ser restringida a uma dimensão
puramente biológica ou física, pois contempla a qualidade de vida como um
todo, inclusive do ambiente em que a vida humana (mas também a não
humana) se desenvolve (SARLET; FERNSTERSEIFER, 2014, p. 48).

Por sua vez, Maria Carmen Alastuey Dobón, na Espanha, aceita a existência de bens
jurídicos coletivos, supraindividuais, que autorizam a intervenção do Direito Penal, nos novos
tempos, de modo que estes não guardam relação de existência com os bens jurídicos
individuais.
Para ela, o Direito Penal moderno pode se estruturar e se alicercar em bens jurídicos
individuais, como, também, se basear na proteção de bens jurídicos coletivos, sem que se
tenha que provar a relação de interdependência entre eles:
En definitiva, una cosa es que todos los bienes jurídicos hayan de tener
relación con el individuo y otra distinta es que de ahí se derive que los bienes
jurídicos supraindividuales dependan de los individuales y que esa
dependencia haya de mostrarse en la estructura de los tipos. Los bienes
jurídicos supraindividuais gozan, a mi entender, de plena autonomía respecto
de los individuales, con lo que no es necesario que los tipos que los protejan
se pongan en relación con éstos (DOBÓN, 2007, p. 222).

Insta salientar que, em que pese à relevância acerca do tema sobre a interdependência
ou autonomia do bem jurídico coletivo, crê-se, pois, que, no âmbito ambiental, pouca
diferenciação prática será perceptível em relação à teoria adotada. Seja dualista ou monista, o
bem jurídico coletivo ambiental traz, no seu âmago, indissociável relação com o bem jurídico
individual, mais especificamente com a garantia da sadia qualidade de vida do ser humano,
por meio da preservação do meio ambiente equilibrado.
Portanto, essa demonstração de interdependência é desnecessária e pode ser suprida
pela presunção constitucional de que um meio ambiente ecologicamente equilibrado é
essencial à sadia qualidade de vida e existência condigna do cidadão (art. 225 da Constituição
da República).
De qualquer forma, a lição da Professora Cármen amplia a abrangência do Direito
Penal, como forma de se coadunar com os novos riscos decorrentes da moderna
criminalidade.
Por seu turno, o filósofo Ulrich Beck (BECK, 2013, p. 361), em 2010, em entrevista
com Arthur Bueno, Professor de Pós-Graduação da Fundação Escola de Sociologia e Política
de São Paulo, ao responder a pergunta acerca do motivo pelo qual o conceito de sociedade de
risco é tão relevante para entender as dinâmicas e transformações sociais e políticas do início
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do século XXI, atestou que o conceito de sociedade de risco abarca, hoje, a acumulação de
riscos ecológicos, financeiros, militares, terroristas, bioquímicos e informacionais.
O “Direito Penal do Risco” é consequência imperativa da “sociedade de risco”. Como
dito, o direito penal clássico não consegue, em muitos casos, resolver questões sobre os
modernos riscos civilizatórios, de forma a se revelar obsoleto na proteção eficaz dos bens
jurídicos coletivos, na defesa da “macrovitimização” (CÂMARA, 2006, p. 227).
Preleciona Guilherme Costa Câmara:
De sublinhar que o “direito penal do risco”, por excelência direito penal
secundário, tem em mira “os novos grandes riscos” de que vimos falando,
com ênfase para a criminalidade meio ambiente, genética e nuclear, bem para
uma criminalidade que se estrutura e se organiza para desenvolver tais
condutas. Cuida-se de comportamentos desviantes que apresentam uma nota
distintiva que causa inquietação: colocam em perigo não apenas portadores
concretos (pese não raro de difícil identificação dada à natureza difusa, opaca
e fragmentada de ações delitivas que se prolongam no tempo e no espaço) de
bens jurídicos valiosos e necessitados de tutela penal, mas também se
projetam sobre um arco temporal lato e impreciso, podendo vir a alcançar até
mesmo
as
gerações
futuras
(vítimas
ultravirtuais)
(CÂMARA, 2006, p. 227).

Como posto, frente aos novos desafios da sociedade moderna, não se vislumbra outro
caminho viável que se afaste da utilização de novos mecanismos, no afã de acobertar todas as
situações que merecem proteção, mesmo que se tenha que lançar mão da aceitação de bens
jurídicos coletivos ou que se curve para a existência do crime de perigo abstrato ou se revisite
e reorganize conceitos e dogmas clássicos do Direito Penal para adequá-los à
responsabilização penal autônoma da pessoa jurídica.
Mais especificamente em relação ao Direito Ambiental, como uma das frentes de
atenção da sociedade contemporânea, os princípios da prevenção (THOMÉ, 2014, p. 66)60 e
da precaução (idem, 2014, p. 67)61 reforçam a necessidade de se antecipar à resposta estatal,
não carecendo esperar a efetiva lesividade do bem jurídico tutelado.
Desta forma e em que pesem vozes dissonantes dos tradicionais, a utilização dos
inovadores instrumentos de proteção, entre eles, a possibilidade de o legislador blindar o bem
jurídico com a norma de perigo abstrato, encontra amparo no citado princípio da precaução, já
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Princípio da Prevenção – é o princípio que norteia o Direito Ambiental, enfatizando a prioridade que deve ser
dada às medidas que previnam (e não simplesmente reparem) a degradação ambiental. A finalidade ou o objetivo
final do princípio da prevenção é evitar que o dano possa chegar a produzir-se. Para tanto, necessário se faz
adotar medidas preventivas.
61
Princípio da Precaução – impõe que, no caso de ausência de certeza científica formal, a existência do risco de
um dano sério ou irreversível requer a implementação de medidas que possam prever, minimizar e/ou evitar este
dano.
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que as velozes mudanças sociais e as vindouras experiências (nunca antes vivenciadas)
autorizam agir e reprimir no menor sinal de dúvida.
Nesse sentido, é o entendimento de Kátia Aparecida Ribeiro Leão Lara, em artigo
escrito em comunhão com o subscritor deste trabalho:
Assim, torna-se claro que a aplicação dos crimes de perigo abstrato está em
total consonância com o princípio da precaução, pois, para ambos, basta que
haja ameaça de dano, para haver tutela específica, ou seja, os dois trabalham
com probabilidade. (...) Vê-se, dessa forma, que o simples fato de o risco não
se mostrar cientificamente comprovado não quer dizer que ele não exista.
Pode haver a probabilidade de sua ocorrência e necessária tutela do poder
público, o que muitas vezes é realizado por meio da elaboração de figuras
típicas, sendo utilizados, para este fim, os crimes de perigo abstrato
(LARA; CRISTÓFORO, 2015, p. 140/141).

E continuam:
Nesse sentido, sabendo-se que atualmente a sociedade vivencia uma
transformação na qual os riscos são a ela inerentes e que o princípio da
precaução pode ser utilizado para proteger o meio ambiente quanto a estas
possíveis ameaças desconhecidas cientificamente, torna-se necessária a
análise de tais aspectos em âmbito penal constitucional, de forma a tornar
possível a aplicação dos crimes de perigo abstrato sem que haja violação ao
princípio da ofensividade, refutando-se,
dessa forma, uma possível
inconstitucionalidade (ibidem).

Apesar de haver discordância em relação ao desprendimento das amarras clássicas do
Direito Penal, urge abraçar uma ciência penal, que, a despeito de não virar as costas para o
passado (já que com ele se chegou ao ponto de conhecimento de hoje), não merece ficar
estagnada assistindo o avanço dos riscos, das potencialidades dos novos crimes (e seus
modernos instrumentos de execução) e seus novos criminosos menos lombrosianos 62 e
caricatos e mais coorporativos e engomados.
Silva Sánchez (apud FIGUEIREDO, 2013, p. 94) lembra que o direito contemporâneo
tutela “contextos” cada vez mais amplos, com proteção antecipada de condições para o
desfrute de bens jurídicos clássicos (vida ou patrimônio, por exemplo). Para ele, a proteção de
bens jurídicos individuais passa, doravante, pela guarida às necessidades coletivas, assumindo
estas últimas a roupagem de “unidades funcionais de valor”.
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O médico italiano Cesare Lombroso, nascido em 1835, em Verona, criou um estudo que finaliza com
paradigma de que o criminoso possui traços que indicam sua criminalidade. Alguns juristas costumam chamar
isso de “tipo lombrosiano” ou de “ladrão com cara de ladrão”. Concluiu que o homem, muitas vezes, possui
características físicas, que indicam seu potencial para o delito. Essa ideia não é mais aceita entre nós e sofre
fervorosas críticas da doutrina moderna (www.jusnavegandi.com.br – pesquisa em 06.05.2016).

74

Na mesma toada, Luiz Gustavo Gonçalves Ribeiro e Beatriz Souza Costa, em artigo
científico intitulado “A Tutela Penal como instrumento de Dignidade Ambiental na
perspectiva do Direito Iberoamericano”, expõem:
A grande questão diz respeito ao fato de que a magnitude do bem jurídico
difuso reclama ações prognósticas e não retrospectivas, o que significa dizer
que o direito penal deve renunciar a ideia de lesividade como um princípio
basilar que reclama dano efetivo – e, assim, pretérito – ao bem jurídico
tutelado. Este o desafio a ser superado, uma vez que, por tradição, o direito
penal remonta ao passado, o que levou Cornelius Prittwitz a sustentar, em
Congresso sobre globalização, risco e meio ambiente, realizado em Granada,
Espanha, que ‘o Direito Penal é o único ramo do Direito que não conhece
sentenças direcionadas explicitamente ao futuro’. Contudo, como sustenta
Figueiredo Dias, compete à dogmática penal ajustar-se ao novo da vida, e não
o contrário. Afinal, não haveria 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
protectora das vítimas do sistema, que somos todos nós
(RIBEIRO; COSTA, 2015, v.10).

Por outro lado, Guilherme Gouvêa de Figueiredo (2013, p. 95), em tom crítico, alerta
que antes o Direito Penal se servia do bem jurídico, para dar suporte material ao tipo, e, agora,
esse mesmo ramo se orienta na proteção de “funções”, cada vez mais amplas, antecipando,
como regra, a intervenção tão logo se exponha a perigo (abstrato) bens supraindividuais.
Essa fuga dos dogmas tradicionais levaram alguns doutrinadores a denominar o evento
de “administrativização do direito penal” (FIGUEIREDO, 2013, p. 95). Para eles, há o
rompimento com a tradição de se orientar à salvaguarda de bens jurídicos concretos e
determináveis e reagir a formas de lesão ou perigo de lesão concreta, tal como ocorre com o
Direito Administrativo, afeito a perseguir funções de ordenação de setores da atividade
administrativa.
Não é de hoje, contudo, que o Legislador optou por se valer de instrumentos como, por
exemplo, a tipificação do crime de perigo abstrato. Sabe-se que, além da Lei n. 9.605/98
existem, no Estatuto do Desarmamento (Lei n. 10.826/2003), na Lei de Drogas (Lei n.
11.343/2006) e no Código de Trânsito Brasileiro (Lei n. 9.503/97), entre outras leis, normas
de perigo abstrato, amplamente aplicadas entre nós.
De fato, não constitui óbice que o Legislador eleja um momento anterior ao efetivo
dano ao bem jurídico como gatilho a provocar a intervenção penal. Isso não quer dizer que
possa ele ignorar o “princípio da ofensividade ou lesividade”, já que estará autorizado apenas
a tipificar comportamentos que tenham condições e potencialidades efetivas de afetar bens
jurídicos.
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Disso, se extrai que o Legislador Penal pode, após filtrar os comportamentos com
potencial real de causar lesão a bens jurídicos com dignidade penal, escolher o melhor
momento para intervir. Não é obrigado a esperar a lesão para, só depois, dar início a atuação
penal, especialmente, no que tange à aplicação do Direito Penal Ambiental, regido pelo tom
da precaução.
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4. A PROTEÇÃO PENAL DO MEIO AMBIENTE NO BRASIL

Como visto, com o objetivo de salvaguardar o bem jurídico ambiental, visto estar
confirmado que o meio ambiente possui dignidade penal para receber a tutela da “última
ratio”, o Legislador abraça essa temática, apontando e regulando quais os comportamentos
serão reconhecidos como crimes ambientais.
Essa tarefa só pode lograr êxito se observados, além do princípio da legalidade e da
dignidade da pessoa humana, ainda, os princípios da ofensividade e da proporcionalidade

4.1 Princípio norteador – proporcionalidade

A propósito, antes de adentrar na Lei n. 9.605/98, propriamente dita, verifica-se ser
mais produtivo o avanço sobre a conceituação e aplicação da ofensividade e do princípio da
proporcionalidade, para, somente após, tratar dos dispositivos penais ambientais.
Tratando-se de um princípio basilador de outros, por ser “um princípio de controlo”, a
proporcionalidade pode ser observada e aplicada em várias vertentes no “balanceamento
concreto dos direitos ou interesses de conflito” (CANOTILHO, 2003, p. 268).
Na verdade, o homem deu um passo certo ao caminho da proporcionalidade, a partir
do momento em que substituiu a pena privada (aplicada por meio da vingança privada) pela
pena pública. A medida em que o aplicador da pena não guarde nenhuma relação com aquele
(ofendido) que reclame a sua aplicação ao ofensor e não havendo vinculação íntima ou
influência direta daquele na escolha sobre qual deveria ser a resposta retributiva correta, o
princípio da proporcionalidade começa a dar os primeiros passos.
É primordial que aquele legitimado a aplicar a pena não seja quem sofreu efetivamente
com o comportamento desviado.
Essas ideias podem ser encontradas em Francesco Carnelutti, ao explicar a pena
pública:
Que a evolução do Direito proceda no sentido da substituição da pena privada
pela pública, é outro dado de experiência, em relação ao qual se deve, agora,
estender a reflexão: a definição mais simples da pena pública poderia fundarse sobre a negação do caráter da pena privada e, portanto, sobre a diversidade
entre o que castiga e o ofendido.
A razão lógica da substituição está na necessidade do juízo a fim de que a
pena seja adequada ao delito; se a função do instituto penal se expressa
dizendo que a soma algébrica do delito e da pena tem de ser igual a zero, este
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é o modo eficaz para fazer entender não só que a determinação da pena
implica um juízo, mas qual seja a dificuldade do mesmo
(CARNELUTTI, 2015, p. 90).

Conforme Canotilho, a noção de proporcionalidade, como princípio limitador dos atos
dos soberanos, encontra história já nos séculos XVIII e XIX, na França. Todavia, este não era
propriamente um princípio de controle, roupagem que assumiu anos mais tarde. Tinha a
finalidade de apontar arbitrariedades ou as exorbitâncias dos atos administrativos
(CANOTILHO, 2003, p. 268).
No pós-guerra, foi crescente a demanda por justiça, motivo pelo qual foi ascendente o
número de adeptos ao citado princípio.
Na Inglaterra, como na França, os atos administrativos já passavam por um rigoroso
juízo de valor sobre o excesso em seu comando. Não demorou muito, o citado princípio caiu
nas graças da Itália, sendo amplamente aplicado.
Contudo, foi, na Alemanha, o local onde o citado princípio da proporcionalidade
encontrou terreno fértil para se erguer e expandir, sob o nome de princípio da proibição do
excesso (Übermassverbot), no campo constitucional, nos moldes atuais de controle dos atos
do Poder Público.
Na óptica da incidência do Legislativo, o princípio da proporcionalidade deve ser
observado com o escopo de adequar a reprimenda da norma coercitiva à reprovabilidade do
comportamento que se quer punir.
O princípio da proporcionalidade, também denominado, por Canotilho, como princípio
da proibição do excesso, tem que ser observado pelo Legislador, quando da criação abstrata
da norma coercitiva, seja para aplicação da sanção apropriada, seja para a imposição da justa
medida:
O princípio da proibição do excesso, atrás considerado como um subprincípio
densificador do Estado de direito democrático, significa, no âmbito específico
das leis restritivas de direitos, liberdades e garantias, que qualquer limitação,
feita por lei ou com base na lei, deve ser adequada (apropriada), necessária
(exigível) e proporcional (justa medida) (CANOTILHO, 2003, p. 457).

E continua:
Uma medida será então exigível ou necessária quando não for possível
escolher outro meio igualmente eficaz, mas menos ‘coactivo’, relativamente
aos direitos restringidos. O princípio da proporcionalidade em sentido estrito
(= princípio da justa medida) significa que uma lei restritiva, mesmo
adequada e necessária, pode ser inconstitucional, quando adote ‘cargas
coactivas’ de direitos, liberdades e garantias ‘desmedidas’, ‘desajustadas’,
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‘excessivas’ ou ‘desproporcionais’ em relação aos resultados obtidos
(CANOTILHO, 2003, p. 457).

Em sendo assim, aplicando-se, com maior razão no âmbito penal (sem prejuízo de seu
alcance entre outras áreas), a resposta estatal, prevista no preceito secundário da norma penal
incriminadora, deve observar uma proporcionalidade com o desvalor da conduta praticada e,
consequentemente, com o mal ou potencial que esta pode ocasionar.
Nesse sentido, Canotilho esclarece:
O campo de aplicação mais importante do princípio da proporcionalidade é o
da restrição dos direitos, liberdades e garantias por actos dos poderes
públicos. No entanto, o domínio lógico de aplicação do princípio da
proporcionalidade estende-se aos conflitos de bens jurídicos de qualquer
espécie. Assim, por exemplo, pode fazer-se apelo ao princípio no campo da
relação entre a pena e a culpa no direito criminal (CANOTILHO, 2003, p.
457).

Ainda, a coerência e a razoabilidade entre os preceitos primários e secundários da
norma penal traduzem a correta proporcionalidade na atividade legislativa.
Além disso, a coerência deve estar presente se comparados os dispositivos penais, de
modo que, após análise conjunta e sistemática, não reflita sensação de injustiça ou faça
transparecer uma desarmonia conjuntural.
Tudo que está prescrito na atual Constituição Federal, em tema de papéis institucionais
(como separação das atividades de acusar e julgar) ou em se tratando de princípios
garantidores de um processo isento, com atribuições aflitivas condizentes com o mal
praticado, encontra eco nas lições de Beccaria, com o clássico “Dos Delitos e das Penas”,
escrito no século XVII.
Com o princípio da proporcionalidade não foi diferente, já que o jovem bacharel em
Direito e economista de 25 anos, Marquês de Beccaria (assim chamado por pertencer à classe
burguesa da época), já ensaiava a importância da justa medida entre a conduta e a pena:
Se o prazer e a dor são a força motriz dos seres sensíveis, se entre os motivos
que impelem os homens para ações mais sublimes foram colocados, pelo
invisível legislador, o prêmio e o castigo, a distribuição inexata destes
produzirá a contradição, tanto menos observada, quanto mais comum, de que
as penas castigam os delitos a que deram origem. Se pena igual for cominada
a dois delitos que desigualmente ofendem a sociedade, os homens não
encontrarão nenhum obstáculo mais forte para cometer o delito maior, se
disso resultar maior vantagem (BECCARIA, 2006, p. 33).
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Nesse passo, a reprimenda estatal de um tipo penal deve guardar uma lógica
qualitativa e quantitativa com as demais construções penais, de tal forma que não se afaste da
ideia de sistema.
Canotilho enfatiza, ao explicar o princípio da proporcionalidade em sentido estrito ou
o também denominado princípio da justa medida, que, no momento “que se chegar à
conclusão da necessidade e adequação da medida coactiva do poder público para alcançar
determinado fim, mesmo neste caso deve perguntar-se se o resultado obtido com a
intervenção é proporcional à carga coactiva da mesma.” (CANOTILHO, 2003, p. 270).
Desse modo, como juízo preliminar (comparando o desvalor da conduta e a culpa do
agente, juntamente com a coação da medida, levando-se em conta a tônica do dispositivo
penal isolado e este inserido na sistemática penal), há que se avaliar se a medida prevista é
necessária e adequada para se chegar ao fim desejado, através da coerção penal. Se a resposta
for positiva, faz-se imprescindível verificar se a intervenção estatal é proporcional à
intensidade da medida. Faz-se, pois, um juízo de ponderação.
Encontra-se, na explicação de Humberto Ávila (citada também por Canotilho, 2003, p.
271), sua melhor conceituação e estruturação:
A ponderação de bens consiste num método destinado a atribuir pesos a
elementos que se entrelaçam, sem referência a pontos de vista materiais que
orientem esse sopesamento. Fala-se, aqui e acolá, em ponderação de bens, de
valores, de princípios, de fins, de interesses. (...) É preciso estruturar a
ponderação com a inserção de critérios. Isso fica evidente quando se verifica
que os estudos sobre a ponderação invariavelmente procuram estruturar a
ponderação com os postulados de razoabilidade e de proporcionalidade e
direcionar a ponderação mediante utilização dos princípios constitucionais
fundamentais (ÁVILA, 2009, p. 143).

Em verdade, como toda norma penal incriminadora tem, em si, um caráter aflitivo (por
sufocar o direito de liberdade), há que se fazer uma ponderação sobre a aplicação desta
medida, confrontando os bens jurídicos em jogo. Sopesam-se os direitos da sociedade e os
direitos do infrator, sendo certo que, nesta balança, deve estar, como ponto de equilíbrio, a
justa medida da resposta estatal.
Frise-se que, até aqui, o princípio da proporcionalidade assumiu uma tônica de
coerência e justa medida na resposta estatal, como forma de impedir excessos por parte do
agente público em desfavor do particular.
Paulo Queiroz, ao discorrer sobre a função da pena, explica:
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(...) por mais que motivos de prevenção geral reclamem a intervenção penal e
a exasperação das penas, tal terá de sempre guardar proporção com a lesão
jurídica praticada, inclusive por imposição constitucional, devendo orientarse pela culpabilidade do agente do delito. Quer isso significar também que a
pena ou medida de segurança supõem sempre o cometimento de um injusto
penal culpável e punível, devendo guardar proporção com ele. Nesse sentido,
a culpabilidade do autor constitui um limite à prevenção (QUEIROZ, 2008,
p. 119/120).

No entanto, a faceta do citado princípio que melhor se amolda às críticas
desenvolvidas no presente trabalho é a da “proibição por defeito” ou por “insuficiência de
proteção”.
É necessário, sob o viés da proteção, que a norma faça a cobertura tão extensa quanto
sugira o desvalor do comportamento que se quer punir; nem mais (como se viu na questão da
proibição do excesso), nem menos (de modo a evitar que a coerção seja ínfima fronte à
gravidade da conduta).
A “proibição por defeito” ou “por insuficiência de proteção”, nas palavras de
Canotinho, significa:
O sentido mais geral da proibição do excesso é, como se acaba de ver, este:
evitar cargas coactivas excessivas ou actos de ingerência desmedidos na
esfera jurídica dos particulares. Há, porém, um outro lado da proteção que,
em vez de salientar o excesso, releva a proibição por defeito
(Untermassverbot). Existe um defeito de proteção quando as entidades sobre
quem recai um dever de proteção (Schutzpflicht) adotam medidas
insuficientes para garantir uma proteção constitucionalmente adequada dos
direitos fundamentais. Podemos formular esta ideia usando uma formulação
positiva: o estado deve adotar medidas suficientes, de natureza normativa ou
de natureza material, conducente a uma proteção adequada e eficaz dos
direitos fundamentais (CANOTILHO, 2003, p. 271).

E continua:
A verificação de uma insuficiência de juridicidade estatal deverá atender à
natureza das posições jurídicas ameaçadas e à intensidade do perigo de lesão
de direitos fundamentais. O controlo da insuficiência pressupõe a verificação
‘se a proteção satisfaz as exigências mínimas na sua eficiência e se os bens
jurídicos e interesses contrapostos não estão sobreavaliados’ (CANOTILHO,
2003, p. 271).

Ao lado da proibição do excesso, na clássica função negativa de limitar o arbítrio das
intervenções estatais nas liberdades fundamentais, surge, na Alemanha, a figura da proibição
da insuficiência, com a qual se pode dizer que o cidadão tem o direito de proteção e garantia
da efetivação dos direitos fundamentais. O Estado não pode, assim, se esquivar de
desempenhar a tarefa de proteção (JUNIOR, 2010, p. 52), papel este que engloba, inclusive, a
atividade legiferante.
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Winfried Hassemer expõe:
Si se quiere adecuar el concepto de derecho penal y la concepción del bien
jurídico a la discusión de derecho constitucional acerca del derecho penal y
sus limites, se deben poner en el primer plano dos conceptos propios del
derecho constitucional y de la ciencia del derecho constitucional: la
prohibición de exceso y de insuficiencia. Ambas están en condiciones de
reconstruir desde la perspectiva del derecho constitucional aquellas
tradiciones del derecho penal en cuyo centro se ubica el bien jurídico, pues
ellas constituyen los dos polos que determinan de acuerdo con la
Constitución el derecho estatal a la injerencia (HASSEMER, 2005, p. 69).

E continua:
La tradición clasica del bien jurídico y la determinación de los derechos
fundamentales como derechos de defensa sólo han delimitado el ambito de
configuración del legislador penal, pero no le han dado contenido. Y ahora,
una comprensión modificada de la protección del bien jurídico sirve no sólo
para formularle propuestas al legislador penal sino también para convertirlo
en sus deber normativamente. Su deber de actuar protegendo se funda en una
necesidad poderosa, a veces, a partir de las tradiciones del derecho penal, y a
veces, a partir de la Constitución: el interés en la conservación de bienes
importantes (HASSEMER, 2005, p. 73).

Esse dever de proteção do Estado conduz, na mão inversa, o direito de proteção do
cidadão, ambos atrelados aos direitos e garantias fundamentais de um povo.
A existência desse direito de proteção é reluzente, ficando, para o campo da discussão,
a abrangência e intensidade desse direito. Pode, por exemplo, o legislador, no apagar das
luzes, suprimir uma norma penal incriminadora ou diminuir a pena de seu preceito
secundário? Poderia o legislador desaparecer com a tipificação do crime de homicídio? Ou,
ainda que não chegasse a tanto, poderia o Estado esvaziar o caráter aflitivo da pena do crime
de homicídio, tornando-a risonha e engraçadinha?
É aqui que a discussão ganha destaque. Karl-Eberhard Hain, citado por José Paulo
Baltazar Júnior, explica qual é o papel pretendido pelo princípio da proteção de insuficiência:
Com ajuda da proibição de insuficiência deveria ser dada uma resposta à
pergunta sobre qual é o padrão mínimo de medidas estatais com vista aos
deveres de proteção existentes, que poderão ser exigidos do legislador pelo
Tribunal Constitucional, conforme o caso e, nesse sentido, poderia
determinar um limite mínimo ao âmbito de conformação do legislador
(JUNIOR, 2010, p. 54).

Na Alemanha, a Constituição não impõe, de forma expressa, um dever geral de
proteção, mas somente um dever de proteção atrelado à dignidade da pessoa humana, no
artigo 1,1. (“A dignidade da pessoa humana é inviolável. Respeitá-la e protegê-la é
obrigação de todos os poderes estatais”). Por aqui, é possível dizer que o Estado Brasileiro
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assumiu, no artigo 1º, da sua Constituição Federal, entre seus fundamentos, resguardar “a
dignidade da pessoa humana” (inciso III).
Parece lógico que, como fundamento basilar de existência do próprio Estado, este não
está restrito ao respeito da dignidade da pessoa humana, mas deve protegê-la contra ataques
de terceiros, sejam de particulares, grupos sociais ou empresariais, outros Estados, etc. Muito
além do dever de proteção no sentido negativo (deixar de fazer algo que atinja a dignidade de
alguém), ao Estado, recai o dever de agir (sentido positivo) para afastar qualquer risco à
dignidade de seu cidadão (JUNIOR, 2010, p. 54).
Fazendo a sempre e salutar comparação com Estados desenvolvidos e precursores na
ciência do Direito, é bom que se diga que a Alemanha não se limitou a resguardar, por meio
da aplicação do princípio da proibição da proteção insuficiente, a dignidade da pessoa
humana. A jurisprudência e a doutrina alemãs defendem sua abrangência para a proteção de
outros direitos fundamentais, como, por exemplo, a proteção da juventude, da honra, de
segurança interna, do casamento e da família, de educação das crianças, da maternidade etc.
(JUNIOR, 2010, p. 55) Criou-se, desse modo, o imperativo de que há um dever geral de
proteção dos direitos fundamentais.
Tanto a proibição do excesso como a proibição de insuficiência são dois lados da
mesma moeda. Ambos funcionam como garantias estatais da liberdade, em dois níveis
diversos. Na verdade, elas se complementam na proteção do bem jurídico, pois todas forçam
uma resposta estatal razoável, na medida exata da lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico
(JUNIOR, 2010, p. 61).
Enquanto a proibição do excesso protege o bem jurídico, restringindo a intervenção
estatal, adequando e equilibrando a resposta e o desvalor da conduta (sob a óptica do ataque
ao bem jurídico), a proibição da insuficiência, por seu turno, não autoriza uma retribuição
acanhada, pífia e desproporcional em relação ao mal causado.
Pode-se dizer que as duas tutelam o bem jurídico. Uma limita o agigantamento estatal
e a outra atiça a intervenção penal inicialmente tímida.
É por isso que se diz que o dever de proteção estatal deriva de uma “solução de
colisões” (JUNIOR, 2010, p. 62), no caso concreto, entre o direito de defesa e o direito de
intervenção exigido pela sociedade.
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Na verdade, não se está aqui aplicando uma
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“Surgiram, a partir de então, críticas, na Alemanha, à teoria da proibição de insuficiência, pois não haveria
uma ordem de valores na Constituição, que autorizaria a sobreposição de um em relação aos outros. Outro
questionamento decorre da ausência de critério que defina como poderiam os direitos de proteção subjetivos
derivar do conteúdo objetivo dos direitos fundamentais. Por fim, não existe uma especificação de como o caráter
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sobreposição de valores (escala), mas de princípios, da qual o princípio da dignidade da
pessoa humana atinge o cume (idem, 2010, p. 62/63).
É sabido, pois, que o destinatário do dever de proteção é o Estado, no conjunto de suas
funções e poderes, sendo certo que o legislador é o destinatário principal, incumbindo a ele a
tarefa de fornecer, ao Poder Executivo e ao Judiciário, o aparato legislativo para intervenção
contra atentados e exposições a perigo de direitos fundamentais (idem, 2010, p. 63).
Oportuna a explanação de Baltazar Junior, no tocante aos destinatários do dever de
proteção e de corrigir qualquer falha, seja de excesso, seja de insuficiência:
O legislador não é, no entanto, o único destinatário do dever de proteção do
qual também devem se incumbir a administração e o Poder Judiciário.
Isso decorre, em primeiro lugar, da fundamentação jurídico-fundamental da
proibição de insuficiência, com o que vincula à sua execução todos os
poderes públicos, o que é expresso na Lei Fundamental alemã (CF, arts. 1º, 3
e 20, 3) e pressuposto no Brasil. Em segundo lugar, o dever de proteção não
se esgota na publicação da lei, mas abrange a sua aplicação, âmbito no qual o
Judiciário e o Executivo têm decisivo espaço para a concretização do dever
de proteção. (...) Em terceiro lugar, viola o dever de proteção não apenas o
legislador omisso, mas também o juiz que dá à legislação interpretação que
não assegure a proteção, como aquela que leva a um completo esvaziamento
ou impossibilidade de aplicação de normas penais ou processuais penais
(idem, 2010, p. 64).

Nesse particular, a atividade estatal legiferante, administrativa ou judicante deve
encontrar eco no ideário da justa proteção do bem jurídico, de modo a permitir e exigir
interpretações focadas na coletividade e na certeza de estar servindo e prestando um serviço à
altura da tutela confiada.
Como visto, o legislador deve criar normas que possibilitem os demais poderes e
funções de bem exercer o múnus, observando o equilíbrio entre o “aquém e o além”. Aos
demais poderes (Administrador e Julgador), balizados pelo primeiro (através das leis), cabe à
aplicação de princípios e regras que privilegiam a proteção de bens jurídicos, readequando,
supletiva e residualmente, qualquer deslize do parlamento.
Com efeito, por ser o primeiro e o principal destinatário do dever de proteção, o
Legislador deve exercer sua função com cautela redobrada, a fim de evitar defeito de
balizamento de outros poderes, passível de dificuldades e grande complexidade na correção
dos rumos.
Ousa-se dizer que é, neste pilar, que reside, na Lei n. 9.605/98, o principal ataque ao
princípio da proporcionalidade.
de proteção de caráter objetivo se relaciona com a proteção da dignidade da pessoa humana, sendo certo que não
há nenhuma definição do Tribunal Constitucional Federal” (JÚNIOR, 2010, p. 62).
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Não se vislumbra um alargamento punitivo, a sugerir a aplicação do citado princípio,
em sua faceta inibidora (proibição do excesso estatal). Ao contrário, verifica-se que as normas
penais incriminadoras, contidas na Lei de Crimes Ambientais, deixam descobertos os bens
jurídicos, que se desejavam, ab initio, tutelar (insuficiência de proteção).
A justa medida e a proibição por defeito (insuficiência de proteção) são necessárias
para que, na prática, não se incite a vingança privada (em caso de resposta penal aquém do
desejado pela vítima imediata) ou faça nascer o sentimento de piedade e complacência com o
infrator (quando a sanção é muito maior do que a culpabilidade do agente).
Se é verdade que o excesso punitivo gera a sensação de “dó” em relação ao infrator,
deslegitimando, por ser desmedida, uma resposta estatal inicialmente necessária e adequada,
não é menos certo que uma sanção de pouca envergadura punitiva torna-se insuficiente para
salvaguardar o bem jurídico que se buscava proteger.
Por ser a última ratio, a eleição da via penal demanda, como requisito necessário, que
o desvalor da conduta seja tamanho, que outras medidas de natureza não penal sejam tidas
como inócuas. Assim, pela lógica (até mesmo porque o Direito Penal só lida com
comportamentos extremamente graves e reprováveis), a resposta penal estatal jamais poderá
ficar aquém da gravidade da conduta criminosa (fato gerador), a sugestionar o retorno da
vingança privada 64.
Reale Júnior, Ariel Dotti, Andreucci e Pitombo, em obra conjunta, relembram:

Enquanto a pena não seja muito pouco severa, reduzirá a possibilidade de
vingança privada e as formas de autojustiça. Enquanto não seja
excessivamente elevada e desproporcional ao fato, evitará a punibilidade de
formas de simpatia pública para com o condenado, o que enfraquece a
legitimidade do ordenamento jurídico (REALE JR; DOTTI; ANDREUCCI;
PITOMBO, 1985, p. 165).

Exemplo de destempero entre a pena aplicada e a infração, o Código de Hammurabi,
escrito em 1780 antes de Cristo (aproximadamente), veio, de fato, para substituir o direito de
vingança da vítima. O Estado tomava seu posto e aplicava as sanções conforme o previsto no
citado Código.

64

Intervenção mínima: “O direito penal deve ser enfim a extrema ratio de uma política social orientada segundo
os valores constitucionais. Semelhante intervenção há de pressupor o insucesso das instâncias primárias de
prevenção e controle social, família, escola, trabalho etc., e de outras formas de intervenção jurídica, civil,
trabalhista, administrativa. Vale dizer: a intervenção penal, quer em nível judicial, quando da sua
interpretação/aplicação, somente se justifica quando seja realmente imprescindível” (QUEIROZ, 2008, p. 116).
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Nota-se, entretanto, que a penalidade, por ser tão desproporcional, sugeria a ideia de
que a vingança continuava a existir, mas a figura do vingador não era mais privada e sim
pública (o próprio Estado).
Conhecido como o Código que instituiu a noção de “olho por olho, dente por dente”,
verifica-se que há regras, ali, que exorbitam o poder punitivo do Estado para muito além do
razoável.
Apenas a título de exemplo, a primeira regra contida no Código de Hammurabi, dizia
que “se qualquer pessoa amarrar outro, proibindo-a de algo, sem provar nada contra ela, então
aquela que amarrou deverá ser condenada à morte” (KING, 2004, p. 41).
Na hipótese acima, a resposta estatal foi extremamente mais severa que a
reprovabilidade da infração em si.
Contudo, há, também, situações em que o impulso punitivo se transnuda muito mais
tímido do que o necessário. É o caso da regra número 199, que diz: “se ele arrancar o olho do
escravo de um homem, ou quebrar o osso do escravo de um homem, deverá pagar metade de
seu valor” (KING, 2004, p. 64).
Se, atualmente, salta aos olhos que a reposta repressora do Estado explicitada no
Código de Hammurabi era absurdamente desproporcional, é forçoso reconhecer que, naquela
época, ele assumiu o símbolo de justiça.
Passados milênios de evolução, o Legislador ainda insiste em falhar no quesito
razoabilidade.

4.2 Visão geral – (des)proporcionalidade da Lei n. 9.605/98

Christoph Burchard, ao discorrer sobre a proporcionalidade e o Tribunal
Constitucional na Alemanha, atesta que o princípio citado fica satisfeito se preenchidos os
seguintes requisitos:
1) Se a lei persegue um objetivo legítimo;
2) Se a lei está capacitada para alcançar este objetivo;
3) Se a lei é necessária, ou seja, para alcançar este objetivo determinado não
deve existir um meio menos severo que tenha a mesma efetividade;
4) Se a lei é adequada, ou seja, se a medida não é desproporcional ao
propósito ou objetivo da ação (este último conceito também é conhecido
como princípio da proporcionalidade em sentido estrito ou como uma
proibição de excesso) (BURCHARD, 2013, p. 36).
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Emprestando os requisitos supracitados, pode-se concluir que a Lei n. 9.605/98 se
afasta da proporcionalidade, porquanto, apesar de perseguir um objetivo legítimo (proteção da
vida condigna, através da manutenção de um meio ambiente ecologicamente equilibrado,
essencial à sadia qualidade de vida), não possui estrutura, nem carga punitiva para alcançar o
fim visado.
Comprovar-se-á, além disso, que muitos dispositivos ali contidos são ineficazes para
atingir o nível de salvaguarda ao meio ambiente, além de não ser, por muitas vezes, a via
necessária e adequada para alcançá-lo. A proteção pela norma penal, por incontáveis
situações, não foi suficiente para agasalhar o bem ambiental, por fragilidade coercitiva e
inconsistência punitiva.
A Lei 9.605/98 é subdivida em capítulos (artigos 29 a 37), sendo certo que, no capítulo
dos crimes contra a fauna, há sete artigos que definem condutas delituosas.
Nesse capítulo, a maioria dos crimes não chega a ter pena máxima privativa de
liberdade superior a 1 ano. Poucos crimes atingem 3 anos de pena (artigos 33 e 34) e somente
uma norma incriminadora tem previsão de pena máxima de 5 anos (artigo 35). Existem
previsões de algumas majorantes e outras reduções de pena.
Por sua vez, no capítulo dos crimes contra a flora (artigos 38 a 52), existem quinze
dispositivos penais tipificando comportamentos criminosos. Há crimes com penas privativas
de liberdade máximas de 1 ano, 3 anos, 4 anos e até 5 anos. Há, também, previsão de
majorantes e reduções de penas.
Há, ainda, o capítulo de crimes de poluição (artigos 54 a 61), contendo cinco normas
penais incriminadoras. Já, no capítulo de delitos contra o ordenamento urbano e o patrimônio
cultural (artigos 62 a 64), existem dois dispositivos penais prevendo delitos. Por fim, no
capítulo dos delitos contra a Administração Ambiental, estão previstos cinco normas penais
incriminadoras (artigos 66 a 69-A).
Não se duvida que o advento da Lei de Crimes Ambientais robusteceu o aparato legal
contra as práticas atentatórias ao meio ambiente, eis que acresceu a possibilidade de o infrator
cumprir pena privativa de liberdade, multas e uma série de sanções restritivas de direito
(autônomas ou por substituição à primeira).
Ademais, houve previsão da responsabilização penal da pessoa jurídica, como forma
de facilitar a punição, outrora tão difícil, pela complexa estrutura corporativa. A demonstração
do dolo ou da culpa dos proprietários da empresa “degradadora”, não raras vezes,
impossibilitava a responsabilização pelo evento danoso ao meio ambiente.
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Não se quer, aqui, discutir somente o conteúdo de proteção da referida norma penal
incriminadora, mas, sim, trazer à baila reflexões sobre a forma eleita pelo legislador para
colocar o Direito Ambiental em um patamar nunca antes pensado.
É vasta e densa a afronta ao princípio da Proporcionalidade, seja na equiparação penal
de condutas distintas dentro do mesmo tipo penal, seja na equivalência sancionatória de
comportamentos com graus de “danosidade” e potencialidade lesivas díspares, além, é claro,
de excesso punitivo em algumas situações menos graves e previsão irrisória de pena em
hipóteses desastrosas ao meio ambiente.

4.3 (Des)proporcionalidade – comparativo entre a Lei n. 9.605/98 e outras e a visão
sobre o filtro da ofensividade

Comparando normas penais incriminadoras contidas na Lei n. 9.605/98 e outras do
próprio Código Penal, constata-se, em várias situações, o assaque ao princípio da
proporcionalidade.
Exemplo disso é a injusta situação ocasionada pelo comparativo do artigo 32 da Lei n.
9.605/98 e o artigo 136 do Código Penal. O artigo 32 da Lei n. 9.605/98 65, que transcreve a
conduta de praticar ato de abuso ou maus tratos aos animais, tem pena superior à do artigo
136 do Código Penal 66, que versa sobre maus-tratos à pessoa. Isto ocorre porque o Diploma
Penal contempla a pena de detenção de 2 meses a 1 ano ou multa, enquanto que a lei
ambiental estipula a aplicação da mesma pena privativa de liberdade, cumulada (ao revés da
imposição alternativa) com a pena pecuniária.
Ora, nem o mais enfronhado dos adeptos da teoria não-antropocêntrica (SANTANA,
2003, p. 313) concluiria ser justo que o delito de maus tratos a animais mereceria ser punido

com maior rigor do que os maus tratos ao ser humano.
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Artigo 32 da Lei n. 9.605/98- Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres,
domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. Pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa (destaque nosso).
Parágrafo 1º – Incorre nas mesmas penas quem realiza experiência dolorosa ou cruel em animal vivo, ainda que
para fins didáticos ou científicos, quando existirem recursos alternativos.
Parágrafo 2º – A pena é aumentada de 1/6 a 1/3, se ocorre a morte do animal.
66
Artigo 136 do CP – Expor a perigo a vida ou a saúde de pessoa sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para
fim de educação, ensino, tratamento ou custódia, quer privando-a, para fim de educação, ensino, tratamento ou
custódia, quer privando-a de alimentação ou cuidados indispensáveis, quer sujeitando-a a trabalho excessivo ou
inadequado, quer abusando de meios de correção ou disciplina. Pena – detenção, de 2 meses a 1 ano ou multa
(destaque nosso).
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Assim, não se pode olvidar que o dispositivo ambiental atingiu, sobremaneira, o
princípio da proporcionalidade, notadamente porque a Constituição Federal acolheu o modelo
antropocêntrico (intergeracional) (SANTANA, 2003, p. 311) e não o modelo nãoantropocêntrico (e, ainda que o fizesse, seria, no mínimo, o mais correto a equiparação das
penas e não a superioridade de uma em relação a outra).
Seguindo orientação adotada no Brasil, não haveria motivos para uma apenação maior
para o crime de maus tratos aos animais, quando, na verdade, sua objetividade jurídica é a
fauna, enquanto que, no crime do artigo 136 do Código Penal, o alvo a ser protegido é a vida
e a saúde das pessoas.
De mais a mais, se não for correta a conclusão de que o tipo de maus tratos aos
animais “externalizou” um excesso proibitivo, decorrerá, a partir daí, a noção de que o tipo do
delito de maus tratos às pessoas (artigo 136 do Código Penal) não contém a necessária carga
punitiva a dar guarida ao relevante bem jurídico, que lhe deu vida e suporte. Seja pelo
excesso de um ou acanhamento de outro, o correto é que, na balança das prioridades, não haja
penas contraditórias ou similares em situações diferentes.
Tal fato não passou desapercebido por Luiz Regis Prado, ao discorrer sobre a
comparação do crime do artigo 136 do Código Penal e o artigo 32 da Lei de Crimes
Ambientais:
Mais um absurdo legal, e, por certo, inconstitucional por transgressão ao
princípio da proporcionalidade, decorrente da incongruência sistemática e
teleológica havida entre o disposto no Código Penal e na Lei n. 9.605/1998,
no
tratamento
de
bens
jurídicos
de
relevância
diversa
(PRADO, 2012, p. 201).

Destaca-se, também, como sendo o exemplo mais evidente do ataque ao princípio da
proporcionalidade, a comparação entre os artigos 38 e 39, ambos da Lei n. 9.605/98 67, pois
igualam, pela semelhante punição, o comportamento de “cortar árvores” em floresta de
preservação permanente e o ato de “destruir” floresta considerada área de preservação
permanente.
Não é razoável, portanto, que se equiparem comportamentos providos de gravidade e
potencialidades lesivas tão díspares como cortar árvores e destruir uma floresta inteira, na
67

Artigo 38 – Destruir ou danificar floresta considerada de preservação permanente, mesmo que em formação ou
utilizá-la com infringência das normas de proteção: Pena – detenção, de 1 a 3 anos, ou multa ou ambas as penas
cumulativamente.
Parágrafo único. Se o crime for culposo, a pena será reduzida da metade.
Artigo 39 – Cortar árvores em floresta considerada de preservação permanente, sem permissão da autoridade
competente. Pena de detenção de 1 a 3 anos, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.
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medida em que a primeira conduta é apenas passagem para se atingir o resultado previsto no
segundo exemplo.
Ainda, em uma análise intrínseca e isolada do artigo 38 da Lei n. 9.605/98, o
legislador demonstra “atecnia” e descaso com o princípio em comento, ao igualar, no mesmo
tipo penal, as condutas de “destruir” (PRADO, 2012, p. 220) 68 e “danificar” floresta de
preservação permanente.
Não se duvida, pois, que o ato de destruir é muito mais gravoso, que o ato de danificar
floresta, porquanto o primeiro implica na ideia de aniquilar, dar sumiço à vegetação na
totalidade da área, enquanto o segundo pode se traduzir em dano parcial daquilo que se quer
proteger. Ao igualar as penas dos dois “verbos-núcleos”, o legislador golpeia, sem dó e a um
só tempo, o princípio aqui tratado.
Mas não é só! Basta uma simples análise do artigo 38 da referida lei ambiental para
concluir que a pena prevista no preceito secundário é muito tímida, principalmente em relação
ao crime de “destruir” floresta de preservação permanente. A pena privativa de liberdade
prevista autoriza a aplicação de substituição por sanção restritiva de direito, em caso de
eventual condenação (artigos 6º, 7º, 8º, 9º, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 21, 22, 23, 24). Por sua vez,
a pena mínima de 1 (um) ano permite, se preenchidos os demais requisitos do artigo 89 da
Lei n. 9.099/95 69 , a incidência da medida despenalizadora da suspensão condicional do
processo.
Não parece, assim, que a carga punitiva esteja em harmonia com a gravidade do delito,
mormente se levar em conta a função ecológica de uma floresta de preservação permanente. A
situação em comento revela um defeito e insuficiência de proteção, a sugerir afronta ao
princípio da proporcionalidade.
Ainda nesse particular, o dispositivo legal supramencionado (artigo 38 da Lei n.
9.605/98) traz pena similar àquela tratada no artigo 30 da mesma lei 70, que descreve a conduta
de exportar peles e couro de anfíbios e répteis, não manufaturados.
Esqueceu-se o Legislador que a destruição de uma floresta de preservação permanente
inteira ofende muito mais o meio ambiente do que ser flagrado com peles de animais abatidos,
68

Por destruir entende-se fazer desaparecer, aniquilar, desfazer; danificar significa deteriorar, produzir dano,
inutilizar.
69
Artigo 89 da Lei n. 9.099/95 – Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano,
abrangidas ou não por esta Lei, o Ministério Público, ao oferecer denúncia, poderá propor a suspensão do
processo, por dois a quatro anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado
por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena (artigo 77 do
Código Penal)...
70
Artigo 30 – Exportar para o exterior peles e couros de anfíbios e répteis em bruto, sem autorização da
autoridade competente. Pena de reclusão de 1 a 3 anos, e multa.
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na medida em que o aniquilamento total do habitat natural gera, sem sombra de dúvidas, a
mortandade de incontáveis animais. Correu, pois, longe do princípio da proporcionalidade.
O que dizer, então, da equiparação sancionatória dos crimes dos artigos 38 e 34,
ambos da Lei n. 9.605/98? Seria a pesca, em período proibido, mais gravosa, do que a
destruição completa de uma floresta de preservação permanente? Sem desprezar a gravidade
da conduta do artigo 34 da Lei dos Crimes Ambientais 71, não é preciso muito conhecimento
de ecologia ou biologia para perceber que a resposta é negativa.
Um bom exemplo de desproporção em razão de “proibição por defeito” ou “por
insuficiência de proteção” é o artigo 38-A da Lei n. 9.605/98 72, na medida em que a norma
deixou descoberta de proteção o bioma Mata Atlântica 73 , em seu estágio inicial 74 de
regeneração, abrigando somente os estágios médio 75 e avançado76 , conforme texto expresso
da lei. Esse equívoco não passou desapercebido por Regis Prado:

71

Artigo 34 – Pescar em período no qual a pesca seja proibida ou em lugares interditados por órgão competente:
Pena de detenção de 1 a 3 anos ou multa, ou em ambas as penas cumulativamente.
Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem:
I – pesca espécies que devam ser preservadas ou espécimes com tamanhos inferiores aos permitidos;
II – pesca quantidades superiores às permitidas, ou mediante a utilização de aparelhos, petrechos, técnicas e
métodos não permitidos;
III – transporta, comercializa, beneficia ou industrializa espécimes provenientes de coleta, apanha ou pesca
proibidas.
72
Artigo 38-A – Destruir ou danificar vegetação primária ou secundária, em estágio avançado ou médio de
regeneração, do Bioma Mata Atlântica, ou utilizá-la com infringência das normas de proteção: Pena – detenção
de 1 a 3 anos, ou multa, ambas as penas cumulativamente.
73
O Bioma Mata Atlântica é constituído, de acordo com o artigo 2º da Lei n. 11.428/2006, das seguintes
formações florestais nativas e ecossistemas associados, com as respectivas delimitações estabelecidas em mapa
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, conforme regulamento: Floresta Ombrófila Densa;
Floresta Ombrófila Mista, também denominada de Mata de Araucárias; Floresta Ombrófila Aberta; Floresta
Estacional Semidecidual; Floresta Estacional Decidual, bem como os maguezais, as vegetações de restingas,
campos de altitude, brejos interioranos e encraves florestais do Nordeste.
74
Estágio inicial (características) – fisionomia herbácea/arbustiva de porte baixo, com cobertura vegetal variando
de fechada a aberta; espécies lenhosas com distribuição diamétrica de pequena amplitude; epífitas, se existentes,
são representadas principalmente por líquenes, briófitas e pteridófitas, com baixa diversidade; trepadeiras, se
presentes, são geralmente herbáceas; serapilheira, quando existente, forma uma camada fina pouco decomposta,
contínua ou não; diversidade biológica variável com poucas espécies arbóreas ou arborescentes, podendo
apresentar plântulas de espécies características de outros estágios; espécies pioneiras abundantes; ausência de
sub-bosque (art. 3o, inciso III, Resolução 10/1993 Conama).
75
Estágio médio – fisionomia arbórea e/ou arbustiva, predominando sobre a herbácea, podendo constituir
estratos diferenciados; cobertura arbórea, variando de aberta a fechada, com a ocorrência eventual de indivíduos
emergentes; distribuição diamétrica apresentando amplitude moderada, com predomínio de pequenos diâmetros;
epífitas aparecendo com maior número de indivíduos e espécies em relação ao estágio inicial, sendo mais
abundante na floresta ombrófila; trepadeiras, quando presentes são predominantemente lenhosas; serapilheira
presente, variando de espessura de acordo com as estações do ano e a localização; diversidade biológica
significativa; sub-bosque presente (art. 3o, inciso II, Resolução 10/1993, Conama).
76
Estágio avançado – fisionomia arbórea, dominante sobre as demais, formando um dossel fechado e
relativamente uniforme no porte, podendo apresentar árvores emergentes; espécies emergentes, ocorrendo com
diferentes graus de intensidade; copas superiores, horizontalmente amplas; distribuição diamétrica de grande
amplitude; epífitas, presentes em grande número de espécies e com grande abundância, principalmente na
floresta ombrófila; trepadeiras, geralmente lenhosas, sendo mais abundantes e ricas em espécies na floresta
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é lamentável não ter a construção típica objetiva se referido também ao
estágio inicial. Isso porque deixa lacuna de punibilidade dessa hipótese, não
sendo delito destruir bioma de Mata Atlântica, primária ou secundária, em
estágio inicial (PRADO, 2012, p. 227).

Nesse passo, não pode ser considerada crime a supressão de vegetação (primária 77 ou
secundária78), em estágio inicial de regeneração, ainda que se tenha desejado que o Bioma
Mata Atlântica fosse, em sua totalidade, alvo de especial proteção da lei.
Como bem lembrou Luiz Flávio Gomes e Silvio Maciel, a Mata Atlântica teve 93% de
sua área devastada, limitando-se hoje a uma extensão de 100.000 km2 em razão do processo
de

industrialização

e

de

ciclos

econômicos

do

ouro,

café

e

cana-de-açucar

(GOMES; MACIEL, 2011, p. 187).
A extensão e velocidade da devastação da referida área sugere que o Legislador foi
aquém do que deveria, quando contemplou proteção especial apenas para o estágio médio ou
avançado de regeneração. Feriu, desse modo, o princípio da proibição da proteção
insuficiente.
Comparando o preceito secundário dos artigos 38 (destruir floresta considerada de
preservação permanente – pena de 1 a 3 anos) e 38-A (destruir vegetação do Bioma Mata
Atlântica – pena de 1 a 3 anos) com a medida sancionatória do artigo 40 (causar dano direto
ou indireto às unidades de conservação – pena de 1 a 5 anos) 79, todos da Lei n. 9.605/98, é
forçoso reconhecer que, malgrado a pena máxima prevista para este seja quase o dobro dos
dois primeiros, a reprovabilidade e consequência do último é bem inferior em relação aos
demais. É cristalino que, na escala de gravidade, o ato de danificar (parcialmente) direta ou
indiretamente vegetação de unidade de conservação está abaixo, em regra, dos
estacional; serapilheira abundante; diversidade biológica muito grande devido à complexidade estrutural; estratos
herbáceo, arbustivo e um notadamente arbóreo; florestas nesse estágio podem apresentar fisionomia semelhante
à vegetação primária; sub-bosque normalmente menos expressivo do que no estágio médio; dependendo da
formação florestal, pode haver espécies dominantes (art. 3o, inciso III, Resolução 10/1993 Conama).
77
Vegetação primária é a vegetação de máxima expressão local, com grande diversidade biológica, sendo os
efeitos das ações antrópicas mínimas, a ponto de não afetar significativamente suas características originais de
estrutura e de espécies (art. 2º, inciso I, Resolução 10/1993).
78
Vegetação secundária (em regeneração) – vegetação resultante dos processos naturais de sucessão, após
supressão total ou parcial da vegetação primária por ações antrópicas ou causas naturais, podendo ocorrer
árvores remanescentes da vegetação primária (art. 2o, inciso I, da Resolução 10/1993).
79
Artigo 40 - Causar dano direto ou indireto às unidades de conservação e às áreas de que trata o art. 27 do
Decreto 99.274, de 6 de junho de 1990, independentemente de sua localização. Pena de reclusão de 1 a 5 anos.
§1º - Entende-se por Unidades de Conservação de Proteção Integral as Estações Ecológicas, as Reservas
Biológicas, os Parques Nacionais, os Monumentos Naturais e os Refúgios de vida silvestre.
§2º - A ocorrência de dano afetando espécies ameaçadas de extinção no interior das Unidades de Conservação de
Proteção Integral será considerada circunstância agravante para a fixação da pena.
§3º - Se o crime for culposo, a pena será reduzida à metade.
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comportamentos de destruir, em sua totalidade, floresta de preservação permanente e floresta
do Bioma Mata Atlântica. Não se justifica, portanto, que a pena seja tão dispare.
Aliás, o artigo 40 da citada lei 80 trouxe a questionável figura do dano indireto e do
dano culposo como inovações não previstas em outras legislações penais. Para completar a
falta de técnica legislativa, o legislador previu, no parágrafo 2º, uma majorante inserida na
própria norma penal incriminadora; maneira pouco usual no ordenamento legal penal pátrio
(no qual as agravantes vêm previstas na parte geral).
Revisitando o artigo 39 da Lei de Crimes Ambientais, analisado, agora, isoladamente,
pode-se questionar a incidência do Direito Penal, porquanto o corte de poucas árvores não
ofende, sozinho, o bem jurídico (patrimônio natural). Assim, não seria proporcional uma
resposta penal estatal a um comportamento que não chega a ferir o bem ambiental.
É tema fluido e sem precisão, saber a partir de quantas árvores, o ataque ao bem
jurídico se inicia e se concretiza. Apesar de tormentosa e não pacífica 81, crê-se, pois, que o
corte de apenas uma árvore não chega a resvalar no bem jurídico tutelado, o que, fronte ao
princípio da ofensividade ou lesividade, torna o fato atípico.
Como quantificar, então, o número de árvores cortadas em área protegida a tornar
legítima a intervenção penal? Quantas árvores cortadas seriam suficientes para autorizar a
criminalização da conduta? Por fim, quantas árvores cortadas bastam para atestar que houve
ofensa ao bem ambiental?
Por serem respostas de difícil formulação, melhor seria que, uma vez não atingido o
bem jurídico, o Direito Administrativo Sancionatório, menos sisudo e aflitivo e mais
pragmático, se ocupasse com tais questões.
Adentrando em um terreno ainda mais arenoso, as condutas de fabricar, vender,
transportar ou soltar balões vieram tipificadas no artigo 42 da Lei de Crimes Ambientais.
Trata-se de crime de perigo abstrato, no qual o legislador optou por criminalizar o
comportamento sem condicionar a responsabilização do agente à premência de ocorrência de
dano ou de lesão ao bem jurídico.
Urge, pois, estabelecer uma relação entre a ofensividade ao bem jurídico e o princípio
da proporcionalidade. É proporcional uma resposta penal estatal a uma conduta que não
chega, em concreto, a por em perigo o bem jurídico tutelado? Não está o legislador se

81

“O corte de uma única árvore, a nosso ver, é atípico, porquanto o tipo penal utiliza a expressão “árvores” (mais
de uma árvore). Vladimir e Gilberto Passos de Freitas, ao contrário, entendem que o corte de uma árvore
configura o crime” (GOMES; MACIEL, 2011, p. 189/190).
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excedendo ao ampliar demasiadamente o âmbito de proteção da norma, antecipando e
punindo atos considerados preparatórios?
Antes de responder a estas indagações, urge divagar sobre os desdobramentos de
crime de perigo abstrato e noção de lesividade, acrescendo o que já fora dito em relação ao
tema quando da explanação acerca da sociedade de risco e os novos mecanismos do Direito
Penal (item 16 - Bem jurídico individual e coletivo em perfeita harmonia).
Fabio Roberto D´Avila explica:
Embora a noção de ofensividade remonte ao princípio latino nullum crimen
sine iniuria, já não encontra estrita correspondência com denominado
princípio da lesividade. Em sua atual forma, resultado de inúmeros
contributos jurídicos, em especial da doutrina italiana, a ofensividade
compreende não só a lesão, mas também o perigo de lesão a bens jurídicopenais. A lesão (dano) e o perigo, enquanto resultados prejudiciais ao bem
jurídico e proibidos pela norma penal, são, nesta medida, formas de
ofensividade (D’ÁVILA, 2009, p. 106/107).

Como se extrai da citação acima, pode-se concluir que a ação que coloca em perigo o
bem jurídico (assim como a própria lesão a este) é, também, uma forma de ofensividade.
Entretanto, não basta que a conduta seja mera desobediência aos interesses do Estado.
É importante, em primeiro lugar, verificar se há um bem jurídico dotado de dignidade penal
como objeto de proteção da norma. Em segundo plano (e não menos importante), deve-se
avaliar, no caso concreto, se há ofensa ao bem jurídico, considerando esta como lesão ou
perigo de lesão ao bem jurídico.
No caso do artigo 42 da Lei n. 9.605/98, verifica-se que a norma penal não é apenas
uma tipificação a um comportamento de desobediência a um comando legislativo vazio.
Existe, em seu âmago, um bem jurídico digno de ser protegido, ou seja, o patrimônio natural e
urbano (florestas e outras formas de vegetação e áreas urbanas). Além disso, não se duvida
que, ao praticar os “verbos-núcleos” do tipo, o agente contribui para aumentar a probabilidade
de ocorrência de incêndios em matas e edificações.
É, neste aspecto, que o crime de perigo abstrato ganha legitimidade. Há que se fazer
um juízo de probabilidade de ocorrência do dano. Se a conduta típica for suficiente para
contribuir de maneira efetiva para ofensa ao bem jurídico, pode ela ser punível.
D´Avila propõe esse critério de verificação de situação de perigo abstrato:
O critério limite de verificação de uma situação de perigo abstrato é, desse
modo, um critério misto, objetivo-normativo, expresso na ideia de
possibilidade não-insignificante de dano ao bem jurídico, a ser constatada
pelo magistrado, através de um juízo ex ante de base total – ou seja, um juízo
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em que são consideradas todas as circunstâncias objetivas in casu relevantes
(...) (D’ÁVILA, 2009, p. 113).

Por exemplo, o Juiz poderá entender como atípica a conduta de soltar balões em área
desértica ou em espaço sem qualquer vegetação ou habitação (onde já houve completo
desmatamento por quilômetros e mais quilômetros de distância de qualquer outro local). Não
haverá, na hipótese, “possibilidade não-insignificante de dano ao bem jurídico”.
Ainda, não haverá crime, também, em caso de o balão não ser “alimentado” por
combustível líquido, pois estes se apagam instantaneamente quando atingem o chão. Ocorre
aqui a modalidade de crime impossível, prevista no artigo 17 do Código Penal 82.
Na proposta de D´Avila, continua a existir uma diferenciação entre o crime de perigo
abstrato e o crime de perigo concreto, haja vista que, no primeiro, não há necessidade de se
comprovar a efetiva existência de situação de perigo (como é exigida nos crimes de perigo
concreto), bastando, entretanto, que a conduta criminosa seja potencialmente causadora de
dano ao bem jurídico (após juízo de “possibilidade não-insignificante de dano ao bem
jurídico”).
Conforme dito em linhas anteriores, se o crime de perigo abstrato já era empregado
sem maiores problemas pelo Legislador Penal (vide Lei de Armas, Código de Trânsito
Brasileiro, Lei de Drogas etc.), com maior substrato e justificação, poderá, em tópico
ambiental, lançar mão dessa modalidade de norma penal incriminadora, fronte à vigência dos
princípios da precaução e prevenção.
Interessante entendimento do doutrinador acima, quando trouxe a ideia de que o artigo
29 de Lei de Crimes Ambientais é delito de perigo abstrato:
Diversamente do que pode sugerir em um primeiro momento, o art. 29 não se
trata de um crime de dano/violação, mas sim de perigo abstrato.
Considerando a sua primeira modalidade típica, isto é ‘matar espécimes da
fauna silvestre, nativos ou em rota migratória’, fica bastante claro que o
objeto de proteção da norma não é a vida de um animal em si mesma e
isoladamente considerada, o que poderia ser aceito apenas em uma
perspectiva exacerbadamente ecocêntrica do bem jurídico, através de uma
analogia com o crime de homicídio, a todas as luzes, juridicamente
insustentável. O que temos aqui é, por outro lado, a tutela da fauna silvestre,
a ser devidamente concretizada em uma determinada espécie e a partir de um
dado ecossistema. É a continuidade e o equilíbrio existencial,
normativamente exigidos, das espécies nativas, concretizados em um
determinado ecossistema, que consiste o objeto de tutela da norma. Daí que a
morte de um único animal, embora seja, in casu, um resultado material
exigido pelo tipo, não só não consiste, per se, em um dano ao bem jurídicopenal, como apenas em casos excepcionais, como, v.g. na hipótese de
82

Artigo 17 – Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do
objeto, é impossível consumar-se o crime.
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espécies animais em extinção, poderia ser suficiente para consubstanciar o
perigo indispensável à existência do crime. Para além da constatação da
referida morte, é preciso considerar o seu significado para o objeto de
proteção da norma. Vale dizer, se a morte de um animal ou de determinada
quantidade de animais significa, à luz do caso concreto, uma possibilidade
não-insignificante de dano à respectiva espécie e um dado ecossistema, e,
portanto, uma ofensa de cuidado-de-perigo. Somente a partir de um juízo
positivo acerca desta possibilidade, é que poderemos reconhecer a existência
do crime em questão (D’ÁVILA, 2009, p. 125).

Todavia, ousa-se discordar do posicionamento acima, no aspecto alvo de tutela, pois,
apesar de os animais não serem “sujeitos de direitos” (como desejado na Proclamação dos
Direitos dos Animais83 e na Declaração Universal dos Direitos dos Animais, proclamada pela
UNESCO, em 27.01.1978, em Bruxelas 84 ), não há como descartar que eles foram eleitos
como alvo de proteção especial, inclusive por comando constitucional previsto no artigo 225,
parágrafo 1º, da Constituição Federal 85 .
Assim, como patrimônio do Estado (artigo 1º da Lei n. 5.197/67)86, ao eliminar um
animal da fauna silvestre, o agente está a ofender o montante do patrimônio natural, ainda que
considerado de maneira localizada.
O artigo 41 da lei 87 em comento tipifica o ato de provocar incêndio (doloso ou
culposo) em mata ou floresta. Assim, seja essa área protegida ou não, o fato de causar
incêndio já é suficiente para que a conduta se subsuma ao citado dispositivo.
83

Robustecendo os instrumentos de proteção dos animais, surgiu a Proclamação dos Direitos dos Animais, em
abril de 1989, que em dezessete artigos firma, de uma vez por todas, os princípios “não-antropocêntricos”. O
documento garantiu a proteção dos animais com a proibição de classificações discriminatórias, com a vedação
do abate de animais para consumo ou com a proibição de experimentação científica por meios cruéis. O texto
impede, também, a realização de exibições ou espetáculos públicos com animais.
Os
signatários
da
Proclamação dos Direitos dos Animais devem se comprometer a buscar, como objetivo nacional, a
implementação de seu texto, devendo promover seu cumprimento nacional e internacional, por meio de
designação de pessoas, com poderes legais para instaurar processos ou para patrocinar a defesa da fauna.
84
A Declaração Universal dos Direitos dos Animais, proclamada, em 27 de janeiro de 1978, pela UNESCO, em
sessão realizada na Bélgica (Bruxelas), adotou a visão “não-antropocêntrica” do direito ambiental, ao dispor que
“todo animal possui direitos”.
O texto do documento internacional supracitado reza que “todos os animais nascem iguais perante a vida e têm
os mesmos direitos à existência (artigo 1º) e que o homem, como espécie animal, não pode exterminar os outros
animais ou explorá-los violando esse direito; além de ter o dever de colocar os seus conhecimentos a serviço dos
animais, que têm direito à atenção, aos cuidados e á proteção do homem” (artigo 2º).
85
Artigo 225. Todos têm direito a meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e
essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e
preservá-lo para presentes e futuras gerações.
§1º - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:
(...) VII – proteger a fauna e flora, vedadas, na forma da lei, às práticas que coloquem em risco sua função
ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade.
86
Artigo 41 – Provocar incêndio em mata ou floresta.
Pena de reclusão de 2 a 4 anos, e multa.
Parágrafo único. Se o crime é culposo, a pena é de detenção de 6 meses a 1 ano, e multa.
87
Artigo 41 da Lei n. 9605/98 – Provocar incêndio em mata ou floresta.
Pena de reclusão, de 2 a 4 anos, e multa
Parágrafo único. Se o crime é culposo, a pena é de detenção de 6 meses a 1 ano, e multa.
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Ora, a Lei n. 9.605/98 não diferencia as condutas de causar incêndio em mata comum
ou em floresta de preservação permanente (ou, ainda, em unidade de conservação), quando,
na verdade, deveria fazê-lo, para adequar a norma ao princípio da proporcionalidade (já que a
área de preservação permanente é, pela biodiversidade e função ecológica, uma área que
merece especial proteção).
Na prática, no afã de minorar essa incongruência, o Juiz, no momento de dosimetria da
pena, observado o sistema trifásico, poderá majorar a pena em razão das consequências do
crime (no caso de o incêndio atingir área protegida), socorrendo-se às circunstâncias judiciais
desfavoráveis (artigo 59 do Código Penal). É bem verdade que as áreas protegidas são
escolhidas em razão de sua relevante função ecológica, de forma que, qualquer tipo de
prejuízo a elas, pode, direta ou indiretamente, ocasionar uma das figuras e causas de aumento
de pena, previstas no artigo 53 da Lei n. 9.605/98, entre elas, resultar na diminuição de águas
naturais, ocasionar erosão do solo ou modificação climática.
Desse modo, na hipótese de incêndio em área protegida, se houver demonstração do
prejuízo, com encaixe em uma das situações aventadas pela lei, justificará a incidência da
causa de aumento de pena do artigo 53 da lei. Lado outro, se não for possível comprovar
diretamente o prejuízo, de modo a subsumi-lo ao dispositivo supra, prevalecerá a
circunstância judicial desfavorável pelo simples fato de o incêndio atingir área que desfruta de
proteção legal.
Ainda, nessa tocada, convém lembrar que o artigo 41 da lei não distingue a extensão
do incêndio, de modo que queimar uma pequena área é, segundo o Legislador, similar à
devastação de hectares de mata. Seria oportuno harmonizar a citada norma ao princípio da
proporcionalidade e, até mesmo, ao princípio da lesividade (definindo qual a porcentagem de
mata seria razoável para provocar a intervenção penal, levando em conta o momento em que o
objeto jurídico é atingido).
Seguindo esta linha, como foi visto, se o incêndio ocorrer em área de preservação
permanente ou outra área protegida terá, como consequência punitiva, a reclusão de 2 a 4 anos
(se for intencional). Entretanto, se o incêndio se alastrar em lavoura ou pastagem, pela
incidência do artigo 250, §1º, inciso II, alínea “h”, do Código Penal 88, a reposta estatal será de
03 a 06 anos (com acréscimo, ainda, de 1/3) (GOMES; MACIEL, 2011, p. 196)89.
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Artigo 250 do Código Penal – Causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio
de outrem.
Pena de reclusão, de 3 a 6 anos, e multa.
§1º - As penas aumentam-se de um terço:
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Esse é o entendimento de Luiz Regis Prado:
Se o agente faz fogo, por qualquer modo, em lavoura ou pastagem, sem
tomar as precauções adequadas, responde pelo delito ancorado no artigo 250,
§1º, II, h, do Código penal, visto que o artigo 41 da Lei 9.605/1998, ora em
comento, versa apenas sobre mata ou floresta (PRADO, 2012, p. 239).

Se assim for, a hipótese mais gravosa ao meio ambiente terá pena consideravelmente
menor do que a menos lesiva ao bem ambiental, configurando mais uma hipótese de afronta à
razoabilidade.
Não bastassem as situações já apontadas, os descalabros não param por aí.
O artigo 44 da lei 90 criminaliza a extração de pedras, areias, cal ou qualquer outro
mineral, em florestas de domínio público ou de preservação permanente. Com a mesma pena
incorre quem executa pesquisa, lavra ou extração de recursos minerais sem a competente
autorização, permissão, concessão ou licença, ou em desacordo com a obtida (artigo 55 da
lei91 - detenção de 6 meses a 1 ano, e multa) .
O texto da Lei n. 9.605/98 abrange todo o tipo de trabalho levado a efeito no terreno
mineral, desde a pesquisa, passando pela lavra ou extração de recursos minerais, sem prévia
intervenção do Poder Público (autorização, permissão, concessão ou licença ou em desacordo
com a obtida) (MACHADO, 2014, p. 825).
É sabido que a atividade de mineração é extremamente lesiva ao meio ambiente, eis
que necessita de supressão de toda a vegetação da superfície para retirar os minerais do
subsolo. Não raras vezes, a atividade minerária compromete a qualidade de aquíferos

(...) II – se o incêndio é:
(...) h) em lavoura, pastagem, mata ou floresta.
89
“É bem verdade que há distanciamento doutrinário acerca do tema. Luiz Flávio Gomes e Silvio Maciel
entendem que se o incêndio não acarretar perigo à incolumidade alheia o crime será o do artigo 41 da Lei
9.605/98. Do contrário, haverá o crime do artigo 250 do Código Penal. Cezar Roberto Bittencourt, assim como
os dois doutrinadores, também coloca que o delito do artigo 41 da Lei Ambiental ocorrerá quando o incêndio não
ocasione perigo à incolumidade pública, pois se isso acontecer será o crime do artigo 250 do Código Penal. Já
Guilherme de Souza Nucci entende que, independentemente se houver perigo à incolumidade pública, ocorrendo
incêndio em mata ou floresta, estará caracterizado o crime do artigo 41 da Lei 9.605/98, pelo princípio da
especialidade. Por outro lado, se o incêndio se estender por lavoura ou pastagem será o crime do artigo 250 do
Código Penal” (GOMES; MACIEL, 2011, p. 196).
90
Artigo 44 – Extrair de florestas de domínio público ou consideradas de preservação permanente, sem prévia
autorização, pedra, areia, cal ou qualquer espécie de minerais.
Pena de detenção de 6 meses a 1 ano, e multa.
91
Artigo 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 6 meses a 1 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.
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subterrâneos ou da superfície 92, tornando-os impróprios para consumo humano, sem contar o
desperdício deste “preciosíssimo” bem vital.
Não por outro motivo, a própria Constituição Federal determina que haja
licenciamento ambiental, com prévio estudo de impacto ambiental (EIA/RIMA) 93, como fase
necessária à aprovação de exploração de minério, por ser esta potencialmente lesiva ao meio
ambiente. Se é assim, salta aos olhos o quão foi insuficiente o manto de proteção da norma
penal, ao prever pena privativa de liberdade de 6 meses a 1 ano, em caso de exploração
mineral, sem prévia autorização.
Se é verdade que o Direito Penal deve socorrer o bem ambiental em situações
extremas, não é menos certo que as situações previstas no artigo 44 da lei autorizam sua
incidência com seu melhor aparato e armamento. É, aqui, que o Direito Penal, com sua
roupagem mais sisuda, cabe como uma luva, já que o poderio econômico dos grandes grupos
de exploração mineral, faz dos outros ramos do Direito (civil e administrativo) mecanismos
inócuos ao desestímulo da exploração ilegal.
Ao revés, poucos foram os artigos, nos quais foi prevista, em toda lei, pena menor do
que a contemplada no presente dispositivo.
Será proporcional a punição por atividade criminosa, profissional, extremamente
lucrativa e potencialmente lesiva ao meio ambiente com penas agasalhadas pelo Juiza do
Especial Criminal (face ao caráter de crime de menor potencial ofensivo)?
Vale lembrar que muitos crimes ambientais são de menor potencial ofensivo e estão
no alcance das normas despenalizadoras. Apesar de a reparação do dano ambiental ser sempre
precedente necessário para aplicação dessas medidas mais brandas, fica a mensagem de que a
prática do crime ambiental ainda compensa!
Coloca-se na balança, sopesa-se! Empresas desmatam, devastam, exploram
indiscriminadamente e o que sobra? Se pegas forem (com baixa probabilidade em razão da
péssima fiscalização ou quando não contam com a conivência de algumas autoridades),
buscam argumentos preparados por bem preparados Defensores especializados e suas perícias
bem lançadas e chanceladas por algum signatário de autoridade, escolhido a dedo.
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Vide o maior desastre ecológico, no Brasil, com o rompimento da barragem de rejeito da Mineradora
Samarco, em Mariana, que soterrou casas, pessoas, destruiu e contaminou toda a vegetação no entorno, além das
matas ciliares, rios, bacias hidrográficas, mar, atingindo diretamente vários Estados da Federação.
93
Artigo 225, §1º, da Constituição Federal – Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder
Público:
IV – exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa
degradação do meio ambiente, Estudo Prévio de Impacto Ambiental, a que se dará publicidade;
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Se não der certo nada disso, paga-se alguma coisa como medida de despenalização (já
contabilizada e amortizada na margem de lucro estratosférica obtida com a atividade ilícita).
Acorda-se, ainda, por Termo de Ajustamento de Conduta, o ressarcimento do dano ambiental,
premeditando (e mascarando a verdadeira intenção) que nada será cumprido, após pedidos e
mais pedidos de dilação de prazo, para, ao final, questionar a validade do referido termo como
renúncia ao jus puniendi do Estado.
Ao criminoso administrador, a blindagem pela complexa organização corporativa e a
tão “dificultosa” prova do dolo.
Após, se tudo der certo para o Ministério Público (e, claro, para a sociedade de bem),
resta a risível (e porque não dizer risonha e engraçadinha!) pena de 6 meses a 1 ano de
detenção, que não passará sem a substituição por pena restritiva de direito, confortavelmente
cumprida.
O que fica de tudo isso são contas bancárias com somas intermináveis por gerações e
os filhos dessa geração ficarão com a sobra de um meio ambiente aos meios, em frangalhos.
Onde está o princípio da proporcionalidade nisso?
Esse ciclo vicioso (ou melhor, virtuoso, para o criminoso) pode ser perfeitamente
percebido nos artigos 45 94 e 4695, ambos da Lei n. 9.605/98, já que, o elemento subjetivo do
injusto e o especial fim de agir sugerem que o autor do fato, nos dois casos, é um criminoso
profissional, que aufere grandes somas em dinheiro. Apesar disso, a pena prevista nos dois
dispositivos (embora sejam diferentes) não possui o condão de desmotivar novos delitos, já
que autorizam a aplicação de todas as medidas de despenalização previstas em nosso
ordenamento jurídico.
Sem perder o fôlego, o legislador trouxe para sua coleção de violações ao princípio da
ofensividade (e de resposta estatal desproporcional), o artigo 49 da Lei n. 9.605/98 96.
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Artigo 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 de reclusão de 1 a 2 anos, e multa.
95
Artigo 46 – Receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira, lenha, carvão e outros produtos
de origem vegetal, sem exigir a exibição de licença do vendedor, outorgada pela autoridade competente, e sem
munir-se de via que deverá acompanhar o produto até final beneficiamento.
Pena de detenção de 6 meses a 1 ano, e multa.
Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem vende, expõe à venda, tem em depósito, transporta ou guarda
madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem licença válida para todo o tempo da viagem ou
do armazenamento, outorgada pela autoridade competente.
96
Artigo 49 – Destruir, danificar, lesar ou maltratar, por qualquer modo ou meio, plantas de ornamentação de
logradouros públicos ou em propriedade privada alheia:
Pena de detenção de 3 meses a 1 ano, ou multa, ou ambas cumulativamente.
Parágrafo único. No crime culposo, a pena é de 1 a 6 meses, ou multa.

100

Quis ele tipificar a conduta de destruir, danificar, lesar ou maltratar plantas
ornamentais em logradouros públicos ou em propriedades privadas alheias. Ora, qual é a
ofensa ao bem jurídico (patrimônio natural) ao se danificar uma planta em logradouro
público?
Prado, com propriedade, expõe:
Impende ressaltar que não há na hipótese em exame nenhum atentado ao bem
jurídico ambiente. Tem-se, portanto, uma vez mais, flagrante violação de
princípio fundamental da exclusiva proteção de bens jurídicos, sendo,
portanto, o artigo 49 inconstitucional. Tal princípio reveste-se de capital
importância, pois não há delito sem que haja lesão ou perigo de lesão
(princípio da lesividade ou ofensividade) a um bem jurídico determinado
(PRADO, 2012, p. 250).

De fato, não havendo lesividade ao bem ambiental, não há que se falar em resposta
penal proporcional, porquanto está o Direito Penal desautorizado a intervir. Se há resposta
penal, esta é desproporcional e excessiva.
Apenas a título de curiosidade, o citado dispositivo traz, em seu caput, a situação de o
agente direcionar sua ação para plantas em logradouros públicos e propriedades alheias.
Ora, dentro de sua propriedade, o autor poderia destruir todas as suas plantas de
ornamentação, sem que tais estivessem agasalhadas pela proteção legal, restando, no campo
de salvaguarda, apenas as plantas em propriedade alheia (particular ou pública).
Não se duvida, assim, que o objetivo de proteção ambiental sucumbiu fronte ao
interesse eminentemente patrimonial, afastando-se do razoável, já que a construção penal
deve ter seu olhar focado no bem jurídico a ser protegido (bem ambiental), de modo a não
fazer distinção entre o dano a uma planta ornamental com raízes fincadas em propriedade
particular alheia ou própria?
Por derradeiro, cumpre alertar que o legislador previu, além da conduta intencional, a
modalidade culposa, o que torna ainda mais alarmante a afronta ao princípio da ofensividade.
Qual é o desvalor e a reprovabilidade na conduta de danificar, por descuido, uma planta em
logradouro público? Nem a política de “tolerância zero” seria capaz de chegar a um extremo
desse. Qualquer que fosse a resposta penal estatal a uma situação como essa seria
desproporcional em seu nascedouro, já que esse é um típico caso que melhor se amoldaria ao
Direito Administrativo Sancionatório (D´AVILA, 2014, p. 9). 97
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“Propõe-se uma diferença material entre o ilícito penal e o ilícito administrativo. Para ele, o ilícito penal exige
a proteção de um bem jurídico penal, dotado de dignidade penal, de consistência axiológica, a partir da qual se
pode concretizar a análise da ofensa. A ofensividade é o principal dado identificador do ilícito penal, como
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Dando continuidade aos apontamentos, o artigo 50 da lei 98descreve, como crime, o ato
de destruir ou danificar florestas nativas ou plantadas ou fixadora de dunas 99 (PRADO, 2012,
p. 252) ou protetora de mangues (idem, 2012, p. 252)100 . É desproporcional e insignificante a
pena prevista do citado dispositivo (detenção, 3 meses a 1 ano) para uma norma que tem
como objeto a preservação de áreas tão importantes para a manutenção do equilíbrio do
ecossistema.
Não se discute que os manguezais (idem, 2012, p. 252)101 são fonte rica em vida, tanto
aquática, como terrestre, servindo a toda cadeia alimentar. Ademais, o próprio tipo penal
equipara a conduta de “destruir” e “danificar” (como em outros tipos penais analisados
anteriormente), fechando os olhos para a ideia de que o primeiro significa aniquilação
completa e o segundo pode ser o acarretamento de dano parcial. De mais a mais, não se
questiona que a destruição de um manguezal inteiro atinge, em grau muito maior, o bem
jurídico tutelado (patrimônio natural), do que cortar algumas poucas árvores (artigo 39 da lei).
É crime, também, a conduta de desmatar, explorar economicamente ou degradar
floresta, plantada ou nativa, em terras de domínio público ou devolutas, sem autorização do
órgão competente (artigo 50-A da lei).
Ora, o artigo 50-A da lei102 deixa de lado o seu principal objetivo, qual seja, a proteção
do patrimônio natural, ao conferir maior importância ao ato de desmatar em terras do poder
público ou devolutas, do que em qualquer outra de preservação permanente ou em espaços
protegidos (artigo 38 da lei). A pena privativa de liberdade do presente artigo é de 2 a 4 anos,
ou seja, bem superior a do artigo 38 da lei. Para o legislador, é mais relevante personificar o
proprietário da área, do que, propriamente, a função ecológica da vegetação que cobre aquele
espaço.
exigência de dano ou perigo ao bem jurídico-penal, que o distingue das infrações de simples desobediência, pois
se requer possibilidade não insignificante de dano ao bem jurídico” (D´ÁVILA, 2014, p. 9).
98
Artigo 50 – Destruir ou danificar florestas nativas ou plantadas ou vegetação fixadora de dunas, protetora de
mangues, objeto de especial preservação:
Pena – detenção de 3 meses a 1 ano, e multa.
99
Dunas são montes ou colinas de areia formados pela ação dos ventos à beira-mar.
100
Mangues são terrenos pantanosos situados junto às praias, rios, lagos e desaguadouros, caracterizados pela
presença de várias plantas, especificamente a Rhizophora mangle.
101
O manguezal vem a ser um ecossistema litorâneo de vegetação localizado em terrenos baixos sujeitos à ação
das mares, formando uma cadeia alimentar de rica produção biológica. De certa forma, constitui uma separação
entre o marinho e o terrestre.
102
Artigo 50-A – Desmatar, explorar economicamente ou degradar floresta, plantada ou nativa, em terras de
domínio público ou devolutas, sem autorização do órgão competente.
Pena de reclusão de 2 a 4 anos e multa
§1º Não é crime a conduta praticada quando necessária à subsistência imediata pessoal do agente ou de sua
família.
§2º Se a área explorada for superior a 1000 ha (mil hectares), a pena será aumentada de 1 ano por milhar de
hectare.
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E mais, o referido dispositivo traz uma causa especial de aumento de pena, no
parágrafo 2º, que determina o acréscimo de 1 ano de pena para 1 milhar de hectare desmatado.
A crítica reside no fato de que o aumento poderá atingir “o infinito e o além” se a área
desmatada for demasiadamente grande.

Por mais que se considerem baixas as sanções

trazidas na Lei n. 9.605/98, levando em consideração a relevância do bem jurídico em
salvaguarda, concluindo, ainda, que mereçam ser aumentadas, não se pode concordar com um
acréscimo sancionatório, que não dispõe de um limite máximo.
No mais, procedem as críticas de que esse dispositivo não confere liberdade ao
Magistrado, no momento de aplicação da pena, pois não existe uma margem entre um mínimo
e o máximo. O dispositivo engessou o Magistrado, podendo ferir de morte o princípio da
“individualização da pena” e, consequentemente, o princípio da proporcionalidade.
Essa é a posição de Regis Prado, ao discorrer sobre o parágrafo 2º do artigo 50 -A da
Lei n. 9.605/98:
Essa causa de aumento é mais um evidente exemplo de falta de técnica
legislativa e ofensa ao princípio da proporcionalidade da pena, quando
comparada a outros delitos previstos nesta lei (vg., arts. 38, 38-A, 41, da Lei
n. 9.605/980 (PRADO, 2012, p. 255).

A flagrante desproporção não passou desapercebida por Luiz Flávio Gomes e por
Silvio Maciel, ao trazerem um caso prático de injustiça ocasionado por essa majorante:
Suponha-se duas pessoas que cometam tal delito e sofram a pena-base de 2
anos. O agente que desmatou 1999,9 ha sofrerá a pena final de 2 anos
(podendo obter o sursis); o agente que desmatou 2,01 mil ha sofrerá pena de
3 anos. A pena do segundo infrator será 50% superior à pena do primeiro,
embora ambos tenham desmatado praticamente a mesa extensão de floresta.
Penas, portanto, totalmente desproporcionais (GOMES; MACIEL, 2011, p.
219).

O parágrafo 1º do artigo 50-A da lei 103 traz uma causa de exclusão de ilicitude, que
tem incidência quando o desmatamento recebe motivação na subsistência familiar do autor do
fato. Entretanto, essa causa justificante deve ser analisada com cautela, sob pena de se
conferir “carta branca” para o desmatamento indiscriminado, pois a prática da conduta deve
ser limitada a estrita necessidade de subsistência.
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Art. 50-A. Desmatar, explorar economicamente ou degradar floresta, plantada ou nativa, em terras de domínio
público ou devolutas, sem autorização do órgão competente.
Pena - reclusão de 2 (dois) a 4 (quatro) anos e multa.
1o Não é crime a conduta praticada quando necessária à subsistência imediata pessoal do agente ou de sua
família.
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Assim, desmatar uma floresta inteira é desproporcional à subsistência de uma única
família. Ademais, essa situação cria uma modalidade de mitigação da importância das áreas
protegidas, sopesando, com maior relevância, a subsistência familiar em detrimento de um
direito metaindividual (difuso), deixando de lado outras soluções que não privilegiassem o
ataque ao bem jurídico ambiental, como a realocação da família em condições dignas ou, por
exemplo, proporcionar outra fonte de renda que não esteja atrelada à degradação do meio
ambiente (soluções que seriam tomadas, certamente, por um Estado sério e sustentável).
Os desmandos da Lei n. 9.605/98 teimam em não se esgotar. O artigo 51 da lei 104
criminalizou o comportamento de comercializar motosserra ou utilizá-las em florestas e nas
demais formas de vegetação, sem licença ou registro da autoridade competente. O citado
dispositivo é dividido em duas condutas criminosas. Na conduta de utilizar motosserra em
florestas ou outras formas de vegetação, não se verifica nenhum problema de incidência da
norma penal.
Ao reverso, o crime, ali descrito, servirá, não raras vezes, como passagem para a
prática de outros delitos previstos na Lei n. 9.605/98. O princípio da consunção resolverá,
muitas vezes, a hipótese de se utilizar motosserra para cortar árvores em área de preservação
permanente (artigo 39 da lei) ou para a destruição de área de proteção (artigo 38 da lei).
Contudo, subsistirá o crime de utilização da motosserra, quando as florestas ou demais
vegetações não forem as especificadas nos artigos 38 e 39, ambos da Lei de Crimes
Ambientais (ou seja, quando não forem áreas de preservação permanente).
No entanto, será que o Legislador observou o princípio da proporcionalidade ao
prever, no preceito secundário da norma penal incriminadora, pena de detenção de 3 meses a
1 ano, no caso de utilização de instrumento com grande capacidade destrutiva, como a
motosserra?
O legislador não fez distinção, também, entre a utilização da motosserra para a
derrubada de uma árvore ou de uma floresta inteira. Apesar de sugerir que o crime se
consuma com a mera utilização da motosserra, independentemente da área desmatada
(tratando a derrubada de árvores como mero exaurimento do crime), não poderia ter o
legislador ignorado as consequências da ação criminosa, para fim de eleição de pena mais
severa.
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Artigo 51 – Comercializar motosserra ou utilizá-la em florestas e nas demais formas de vegetação, sem
licença ou registro da autoridade competente.
Pena – detenção de 3 meses a 1 ano, e multa.
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É, por demais, irrisória a pena na hipótese de a ferramenta ser utilizada para a
derrubada de uma floresta inteira, a ponto de sugerir que houve uma insuficiência do âmbito
de proteção da norma. Entretanto, a pena seria suficiente para reprimir conduta de utilizar
motosserra para a derrubada de poucas árvores.
E mais, se o ato de cortar uma única árvore pode ter a incidência do Direito Penal
questionada, por ausência de ofensividade ao bem jurídico ambiental, o mesmo estaria
autorizado a ocorrer com o comportamento de se utilizar motosserra para cortar apenas uma
árvore. Mais uma vez, houve um defeito de proteção da norma.
Se a situação já era complicada para o crime de utilização de motosserra, o que não
dizer para o delito de comercialização da citada ferramenta? O crime em comento (artigo 51
da lei) é de perigo abstrato, com inquestionável carga inconstitucional, por ataque ao princípio
da ofensividade.
Luiz Gustavo Gonçalves Ribeiro e Alexandre Luiz Alves de Oliveira, ao discorrerem
sobre a análise do artigo 51 da Lei de Crimes Ambientais, sob o prisma do princípio da
ofensividade, expõem:
Não se discute a importância de um meio ambiente ecologicamente
equilibrado para a perpetuação da vida. O Direito Ambiental é um ramo de
grande importância no ordenamento jurídico; no entanto, o princípio da
precaução encontra no Direito Penal clássico uma limitação. Criminalizar
condutas sem que essas não exponham o bem jurídico a um real risco é uma
antecipação penal inaceitável. São crimes de mera conduta, quando nem
lesão nem risco de lesão há. O fato de comercializar motosserras não gera
nenhum prejuízo ao meio ambiente. Realiza-se uma presunção e um exercício
de futurologia que toda motosserra comercializada irregularmente será
utilizada para o desmatamento ilegal (RIBEIRO; OLIVEIRA, 2014, p. 88).

A inconstitucionalidade não decorre somente do fato de este ser de perigo abstrato
(sem potencialidade lesiva ao bem jurídico ambiental), mas, porque a compra e venda de
motosserra é apenas precedente necessário para a prática do crime de utilização da ferramenta
e para o desmatamento ou corte de árvores. É, pois, ato preparatório antecedente ao iter
criminis, que não deveria ser punido pelo Direito Penal.
Atinge, dessa maneira, o princípio da ofensividade em dois momentos: na criação de
uma norma sem potencial para ofender o bem jurídico ambiental e na escolha do momento da
intervenção penal, antecipando demasiadamente a tal ponto de criminalizar atos preparatórios.
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Seja como for, melhor seria que o Direito Administrativo Sancionatório (RIBEIRO;
OLIVEIRA, 2014, p. 88)105 assumisse, para si, a tarefa de disciplinar e penalizar condutas
ligadas à comercialização desta ferramenta.
Estendendo o passeio aos dispositivos penais da Lei n. 9.605/98, percebe-se, ao
adentrar no capítulo referente aos crimes de poluição, que a falta de jeito legislativo não
deixou o criador da citada lei, nem só por um segundo.
Inaugurando o capítulo, o artigo 54 da lei 106 traz a conduta de causar poluição de
qualquer natureza “em níveis tais” que resultem ou possam resultar em danos à saúde
humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição da flora.
A escolha por terminações extremamente vagas enfraquece a proteção da norma penal.
A expressão “em níveis tais” deixa o tipo aberto, admitindo manobra de interpretação capaz
de comprometer a certeza e a precisão que se deve ter ao descrever uma conduta criminosa.
A pena prevista no preceito secundário do caput do artigo 54 da lei autoriza a
incidência de medida de despenalização, como a suspensão condicional do processo, além de
possibilitar a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direito, em caso de
eventual condenação. O abrandamento da resposta penal estatal com essas medidas de
suspensão condicional do processo e de substituição de pena privativa liberdade por restritiva
de direito fere de morte o princípio da proporcionalidade, se levada em conta à gravidade da
conduta de causar poluição, que atinge a saúde de um número indeterminado de pessoas, além
de mortandade de animais e destruição significativa da flora.
E mais, o que dizer do ato de poluir a ponto de se exigir a retirada de uma comunidade
inteira do local ou de causar a interrupção do abastecimento público de água? 107
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Conclui-se, pelo exposto, que, se o legislador almeja reprimir condutas que não afetem, nem realmente
coloquem em perigo o bem jurídico, não deve se utilizar do Direito Penal, mas se servir de outros instrumentos
idôneos como o Direito Administrativo.
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Artigo 54 – Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à
saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora:
Pena – reclusão, de 1 a 4 anos e multa.
§1º - Se o crime é culposo:
Pena – detenção, de 6 meses a um ano, e multa.
§2º - Se o crime:
I – tornar uma área, urbana ou rural, imprópria para a ocupação humana;
II – causar poluição atmosférica que provoque a retirada, ainda que momentânea, dos habitantes das áreas
afetadas, ou que cause danos diretos à saúde da população;
III – causar poluição hídrica que torne necessária a interrupção do abastecimento público de água de uma
comunidade;
IV – dificultar ou impedir o uso público das praias;
V – ocorrer por lançamento de resíduos sólidos, líquidos ou gasosos, ou detritos, óleos ou substâncias oleosas,
em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou regulamentos:
Pena – reclusão, de 1 a 5 anos.
§3º - Incorre nas mesmas penas previstas no parágrafo anterior quem deixar de adotar, quando assim o exigir a
autoridade competente, medidas de precaução em caso de risco de dano ambiental grave ou irreversível.
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Será que é proporcional a previsão de medida de despenalização, como a suspensão
condicional do processo, como resposta a uma conduta que compromete os bens mais caros
para a humanidade: o ar e a água? A resposta negativa surge cristalina e reluzente.
A propósito, o crime de poluição hídrica, incutido no artigo 270 do Código Penal 108 ,
que prevê a conduta de envenenar água potável, de uso comum ou particular, tem, em seu
preceito secundário, a pena privativa de liberdade de reclusão de 10 a 15 anos. A mesma
sanção recebe quem comercializa água ou substância envenenada.
Servindo como parâmetro para outros delitos de poluição, conclui-se que a pena dos
demais crimes são desproporcionais e risíveis.
O artigo 56 da lei 109 traz, em si, uma desproporção entre o desvalor do comportamento
criminoso descrito e a pena prevista em seu preceito secundário, permitindo a aplicação do
sursis processual e de substituição da pena privativa de liberdade por sanção restritiva de
direito. Ainda, afasta-se da razoabilidade ao equiparar as penas de guardar substância tóxica
ou utilizar a mesma substância, em desacordo com as normas ambientais ou de segurança.
Ainda, a pena será acrescida de 1/6 a 1/3 se essa substância for nuclear ou radioativa
(aumento de 1/6 a 1/3). Repita-se: substância nuclear ou radioativa!
Não é preciso ser gênio ou ter conhecimento especial para saber que esse tipo de
substância (radioativa e nuclear), se manuseada sem cuidados próprios e específicos, pode
causar morte em massa ou atingir, sobremaneira, a saúde de todos.
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Vide desastre ambiental de rompimento de barragem de rejeito de mineração da Samarco, em Mariana, cuja
dimensão de sua consequência sequer pôde ser mensurada.
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Artigo 270 do Código Penal – Envenenar água potável, de uso comum ou particular, ou substância
alimentícia ou medicinal destinada a consumo:
Pena – reclusão, de 10 a 15 anos.
§1º - Está sujeito à mesma pena quem entrega a consumo ou tem em depósito, para o fim de ser distribuído, a
água ou a substância envenenada.
Modalidade culposa
§2º - Se o crime é culposo:
Pena – detenção, de 6 meses a 2 anos.
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Artigo 56 – Produzir, processar, 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 u nos seus regulamentos:
Pena – reclusão, de 1 a 4 anos, e multa.
§1º - Nas mesmas penas incorre quem:
I – abandona os produtos ou substâncias referidos no caput ou os utiliza em desacordo com as normas ambientais
ou de segurança;
II – manipula, acondiciona, armazena, coleta, transporta, reutiliza, recicla ou dá destinação final a resíduos
perigosos de forma diversa da estabelecida em lei ou regulamento.
§2º - Se o produto ou substância for nuclear ou radioativa, a pena é aumentada de 1/6 a 1/3 terço.
§3º - Se o crime é culposo:
Pena – detenção, de 6 meses a 1 ano, e multa.
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Ademais, o aumento é muito diminuto, principalmente se levados em conta o desvalor
do ato e a potencialidade lesiva desse material, que poderá levar a aniquilação da vida no
entorno e na vastidão.
De mais a mais, é intuitivo dizer que a construção de um injusto penal, que aborda
matéria tão específica e grave, não deveria estar alicerçado em uma majorante de um tipo
penal qualquer. Ela deveria vir na forma de um dispositivo penal próprio, autônomo (sem
qualquer relação de assessoriedade com outra norma penal incriminadora). Aliás, ousa-se
dizer que, por cautela, a matéria que versa sobre substância radioativa e nuclear deveria vir
em lei especial, separada da Lei de Crimes Ambientais.
Esse é o entendimento de Prado:
Teria sido preferível a não inclusão da matéria nuclear no âmbito dos delitos
contra o ambiente de modo genérico. Na verdade, os delitos relativos à
energia nuclear, pela sua grande especificidade e pela extrema gravidade que
encerram, com atentados a bem jurídicos fundamentais como vida, saúde
pública, integridade corporal e ambiental, ficariam melhor se alocados em lei
específica, já que exigem também proporcionalmente ao desvalor do ato e do
resultado uma sanção penal mais severa (PRADO, 2012, p. 283).

O criador da Lei Ambiental pecou, mais uma vez, ao ignorar que o artigo 299 do
Código Penal 110 criminalizou a conduta inserir conteúdo falso em documento, prevendo pena
de 1 a 5 anos de reclusão, acrescida de 1/6 (no caso de funcionário público). Isto porque, o
artigo 66 da Lei de Crimes Ambientais 111 previu a pena de 1 a 3 anos de reclusão para o
funcionário público que fizer afirmação falsa ou enganosa, ou, ainda, no caso de omitir a
verdade, sonegar informação ou dados técnico-científicos, em procedimentos de autorização
ou de licenciamento ambiental.
Ora, a pena de falsear conteúdo de qualquer documento público é maior do que a de
documento em procedimento de autorização ou de licenciamento ambiental. Por acaso, o
meio ambiente ecologicamente equilibrado (essencial à sadia qualidade de vida) não ganhou
status de direito fundamental? Se é assim, por qual motivo a resposta penal estatal é menor?
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Artigo 299 do Código Penal – Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar,
ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar
direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.
Pena – reclusão, de 1 a 5 anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de 1 a 3 anos, e multa, se o
documento é particular.
Parágrafo único. Se o agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a
falsificação ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de sexta parte.
111
Artigo 66 – Fazer o funcionário público afirmação falsa ou enganosa, omitir a verdade, sonegar informações
ou dados técnicos-científicos em procedimentos de autorização ou de licenciamento ambiental.
Pena – reclusão, de 1 a 3 anos, e multa.
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Não se pode olvidar que o funcionário público que modifica conteúdo em documento
que embasa licenciamento ambiental, sem o qual não se obteria a autorização de lavra (por
exemplo), contribui e muito na cadeia causal com o vasto dano ambiental de uma atividade de
degradação ilegal.
Ao analisar outros delitos em que há envolvimento de funcionário público (artigos 67
e 68, ambos da lei ambiental), constata-se que a pena restritiva de liberdade é de 1 a 3 anos
(permitindo a aplicação dos institutos da suspensão condicional do processo e substituição por
pena restritiva de direitos), ou seja, muito aquém do que se espera da punição de um agente do
Estado, que tem o dever de lealdade e fé-pública, além de seus atos serem dotados de
presunção de legitimidade.
Não se duvida, ainda, que o funcionário público que tem autoridade para conceder
licença, autorização ou permissão para atividades, obras ou realização de serviços, ocupam
cadeiras de calibre administrativo e, portanto, é lícito se exigir deles confiabilidade e
responsabilidades maiores. Se é assim, o desvio de conduta merece maior punição em razão
de superior reprovabilidade.
Ademais, as consequências de uma autorização sem respaldo em normas ambientais
são, não raras vezes, catastróficas e desastrosas, de modo que uma pena de 1 a 3 anos revela se insuficiente para proteger o bem ambiental.
Apenas para não deslegitimar as críticas, o presente trabalho legislativo comporta
elogios também. O artigo 69-A da Lei de Crimes Ambientais tipifica a conduta de “elaborar
ou apresentar, no licenciamento, concessão florestal ou qualquer outro procedimento
administrativo, estudo, laudo ou relatório ambiental total ou parcialmente falso ou enganoso,
inclusive por omissão”. Na sequência, prevê pena de reclusão de 3 a 6 anos, e multa. Ainda, o
legislador trouxe majorante de 1/3 a 2/3, se o dano for significativo para o meio ambiente, em
decorrência do uso da informação falsa, incompleta ou enganosa.
O citado dispositivo privilegia o princípio da proporcionalidade ao prever pena
significativa para aquele que deveria auxiliar o Poder Público, no procedimento de
licenciamento ambiental. A confiabilidade depositada no perito ou no técnico torna o desvio
de conduta muito mais reprovável, a sugerir uma pena mais severa. Ademais, o legislador
previu acréscimo de pena em razão das consequências do crime, que podem ser
demasiadamente graves, principalmente porque os licenciamentos ambientais só são exigidos
em casos em que a atividade exploratória dos recursos naturais é potencialmente lesiva ao
ecossistema.
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Na verdade, é isso que se deveria esperar do legislador ao tratar de matéria tão
importante, quanto à repercussão penal da proteção ambiental. Com piedade é que se chega a
conclusão de que a técnica legislativa aplicada ao supracitado dispositivo não encontrou eco
nas demais normas penais incriminadoras.
É cediço que a coerência do sistema penal (que advém da harmonia entre o desvalor
da conduta punível, a ofensa ao bem jurídico e a resposta estatal proporcional) é o que o
legitima.
A retribuição proporcional da pena tem o condão de fortalecer a prevenção geral e a
prevenção especial.
É sabido que a prevenção geral é a carga exemplar que a pena proporcional bem
aplicada e executada tem perante terceiros, desmotivando a prática de comportamentos ilícitos
similares àquele que deu origem à punição.
Por sua vez, a prevenção especial decorre de um juízo de valor do próprio condenado,
que mentaliza se a pena foi justa e proporcional ao mal causado, como forma de desmotivá-lo
a reincidir, por não mais desejar a punição.
Na concepção de José Antonio Paganella Boschi, a prevenção pode ser:
(...) a prevenção pode ser geral ou especial, por se endereçar simultaneamente
aos cidadãos em geral (prevenção geral) e ao criminoso (prevenção especial).
A prevenção é classificada, ainda, como positiva ou integradora e negativa,
porque, com a pena, se corrige o réu (prevenção integradora especial) e, ao
mesmo tempo, se reforça a autoridade do Estado e o sentimento, nas pessoas,
de necessidade de respeito às leis (prevenção integradora geral); como
prevenção negativa, porque, com ela, ao mesmo tempo em que se neutraliza
(castiga-se) o réu (prevenção especial negativa), dissuadem-se os cidadãos
‘honestos’ a não praticarem crimes de qualquer espécie (prevenção geral
negativa) (BOSCHI, 2004, p. 120-121).

Oportuno o esclarecimento de José Cerezo Mir, no tocante a relação entre a
proporcionalidade do delito e da pena com a prevenção geral e especial:
La proporcionalidad del delito y de la pena es una exigencia de la justicia,
pero sirve, sin duda a la prevención general, que consiste primordialmente en
la ejemplaridad y sólo en segundo término (cuando se trate de infracciones de
carácter político o económico irrelevantes desde el punto de vista ético-social
o cuya relevancia sea escasa) en la intimidación. La proporcionalidad del
delito y de la pena sirve también en muchos casos a la prevención especial.
Una pena justa, adecuada a la gravedad del delito es más favorable a la
corrección o enmienda del delincuente que una pena desproporcionada o
injusta. El esfuerzo por conseguir la corrección o enmienda del delincuente
es, por otra parte, en nuestra época, como ha señalado Antón Oneca, una
exigencia de la ejemplaridad de la pena y por tanto, de la prevención general
(MIR, 2008, p. 46).

110

Nesse passo, se os fatos geradores e as sanções não estão em harmonia e compasso e
se a retribuição estatal é, por vezes, pífia e, noutras, demasiada, como pode a Lei de Crimes
Ambientais ser considerada um avanço na proteção do bem ambiental?
Metaforicamente, a situação é similar a de uma cidadela distante, que espera,
ansiosamente, há muitos anos, para asfaltar uma estrada de ligação até uma cidade grande e
desenvolvida, onde se encontram hipermercados, shopping, lojas, médicos e dentistas
qualificados, hospitais e tudo mais que possa ser útil para os cidadãos daquela pequena
cidade. A estrada atual é de terra batida e o tempo de viagem é de 3 horas. Com o asfalto, a
viagem duraria apenas 1 hora. Ocorre que, ao asfaltar a estrada, apesar de dispor de material
de primeira, a técnica empregada no asfalto daquela via não foi a das melhores, acarretando,
em curto espaço de tempo, face ao tráfico pesado de caminhões, verdadeiras crateras ao longo
de todo o percurso, exigindo atenção redobrada do motorista e desvios repentinos, propícios à
acidentes frequentes e mortes. Em média, após o asfalto, a viagem passou a perdurar 3:30
horas. Pergunta-se: levando-se em consideração o aumento do tempo de viagem e a
vertiginosa probabilidade de acidentes, a população preferiria a estrada de terra batida ou o
asfalto? É óbvio que o chão de terra batida! Pois é, ousa-se dizer que a Lei 9.605, apesar de
vir ao mundo jurídico com a promessa de melhores dias a todos, é o asfalto da história!
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5. CONCLUSÃO

Com efeito e à guisa de conclusão, buscou-se demonstrar que o Direito Penal de hoje
guarda resíduos daquele tradicional de 1940, que, sem sombra de dúvidas, merece servir de
figura estruturante como alicerce a permitir a ousadia da mudança, como um pai ou uma mãe
que transmite a segurança necessária ao filho, para que este, no auge de sua curiosidade e
desejo pelo desconhecido, saia a buscar novas experiências e descobertas.
Essa viagem rumo ao “por vir”, na busca da “terceira margem do rio”, parafraseando
Guimarães Rosa (1988, p. 32), só tem sentido se o viajante planejou e se preparou para a
jornada, construindo um barco seguro, com ripas bem pregadas e posicionadas, leme sempre à
mão, na condução e na certeza para onde se quer chegar.
É assim o Direito Penal contemporâneo: bem estruturado em conceitos tradicionais,
figurando como leme o bem jurídico, a permitir a condução segura, ainda que por águas
revoltas, metaforicamente substituídas pela criminalidade organizada e pela bem equipada e
instrumentalizada delinquência corporativa ou empresarial.
Agarrado a este Direito Penal de hoje está uma sociedade acuada, aflita e agonizante,
que, como ato de último suspiro, exige da ciência criminal a solução de seus problemas e a
atualização de seus instrumentos.
É nesse contexto e pano de fundo, que o Direito Penal, arraigado às estruturas do
passado, com problemas do presente e previsão pessimista nada holística do futuro, lança mão
de mecanismos atrelados ao Direito Penal Secundário, à terceira velocidade do Direito Penal,
às normas de perigo abstrato, responsabilidade penal da pessoa jurídica e outras frentes para
tentar frear o “desenfreável”, a criminalidade criativa, poderosa e globalizada, em uma
sociedade de risco.
Nesse particular, como visto, a Lei n. 9.605 andou bem, pois inova na aplicação de
vários desses institutos modernos, na tentativa de refrear a sanha do criminoso contemporâneo
e corporativo. Falhou, contudo, na forma como esses mecanismos foram implementados,
confundindo, em algumas situações, o momento em que estaria autorizado a lançar mão deles,
sem desprezar os pilares do Direto Penal clássico.
Apesar desses instrumentos, o Direito Penal está preso, em sua estrutura, à legalidade,
ao princípio da ofensividade e proporcionalidade, entre outros. As mudanças estão a sugerir
novos mecanismos, mas a tradição confere a segurança necessária a impedir um Estado
demasiadamente intervencionista e autoritário.
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É por tal motivo que se está a reforçar a necessidade de anuir e aceitar estas novas
figuras frente ao desafio da criminalidade atual, mas não se pode perder de vista as conquistas
vinculadas à legalidade, ofensividade e proporcionalidade. Essas três palavras têm um
significado imensurável em um Estado Democrático de Direito e delas não é possível abrir
mão, sob pena de retrocesso inaceitável.
A legalidade traz a segurança do Direito posto. A ofensividade confere a tranquilidade
de se considerar crime somente aquilo que lesa ou expõe a perigo de lesão o bem jurídico,
lembrando que este só pode ser assim considerado se a sua tutela possuir uma relação
umbilical com a harmonização e sobrevivência da sociedade e, principalmente, com a
dignidade humana.
Já a proporcionalidade deve ser vista tanto sob ângulo da escolha correta dos bens
jurídicos que se deve tutelar, como, também, sob o prisma da intensidade da resposta penal
retributiva, que se pode implementar. O malabarismo dessas duas figuras (importância do
bem jurídico e justeza da resposta penal retributiva) faz do princípio da proporcionalidade o
principal objeto de estudo desse trabalho.
Como foi visto, o desequilíbrio da balança pende ora para o excesso de proteção do
bem jurídico, ora para a timidez da tutela, sendo certo que o Legislador deve ser um
equilibrista, na corda bamba, desafiado, a todo tempo, pelas pressões da sociedade fatigada e,
por outro lado, pelos representantes dos direitos e garantias do indivíduo acusado.
Há que se ter em mente, quando da escolha da modalidade de tutela, que o Direito
Penal deve preocupar-se com o que há de mais relevante, afastando de sua incidência, pela
eleição da resposta cível ou administrativa, o ataque ou a exposição de perigo a bem que não
possua dignidade penal.
Eleito qual deve ser o bem que mereça proteção pela norma penal, a intensidade da
resposta penal estatal deve ser adequada e proporcional ao desvalor da conduta, critério que
guarda, com o poder vulnerante e intimidatório da sanção, relação com a suficiente densidade
e importância do bem jurídico abraçado pela tipificação penal.
Vale lembrar, contudo, que a legitimação da intervenção do Direito Penal deve
quedar-se reservada apenas para blindar bem jurídicos de calibre “harmônico-social”, de sorte
que a noção de infração penal de menor potencial ofensivo, ainda que associada ao predicado
“pouco expressiva”, tem, em essência, relevância suficiente para elevá-la ao soalho penal.
Na medida em que vai se afastando do cume, sem, contudo, abandonar o traçado
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constitucional, a resposta punitiva penal estatal perde fôlego e intensidade, mas, guarda em si,
uma dose suficiente de sofreguidão, condizente com a pequena monta lesiva
O equilíbrio entre a importância do bem que se quer proteger e a legitimação do
Direito Penal, além da equidistância entre a intensidade da resposta penal estatal na justa
medida do desvalor da conduta, sob o critério da efetiva ou potencial lesão ao bem jurídico,
torna sensível, a olhos nus, a noção de proporcionalidade e razoabilidade.
A justa medida da resposta penal estatal, levando em consideração o bem jurídico em
jogo, afasta, por óbvio, o excesso e a timidez sancionatórios. Os extremos não encontram
receptividade constitucional e, por via de consequência, colidem com a estruturação do
Direito Penal.
A escolha da via penal deve ser criteriosa, não sendo tolerada, com o arrepio da
tradição criminal, a utilização de mecanismos de outras frentes, com a importação de
conceitos e instrumentos largos, que não se acomodam no direito repressor.
Para o Direito Penal, quedam-se as condutas com desvalor e odor fétidos, sem os quais
os comportamentos devem ficar ao talante dos demais ramos da ciência.
O cinza, o que não é nem preto, nem branco, aquilo que transita no limbo, deve ser
tratado pelo Direito Administrativo. Contudo, se o desvalor da conduta se aproxima mais do
Direito Penal (afastando-se da mera regulação publicista do Direito Administrativo)
autorizada estará a inserção das medidas de despenalização, por assumir a conduta a
roupagem de infração penal de menor potencial ofensivo.
O adequado catálogo e a distribuição entre os ramos da ciência do Direito (cível,
administrativo ou penal), apontando qual deve intervir, não é tarefa fácil, sendo certo que se
exige conhecimento, preparo jurídico e máximas de experiência.
Assim, no campo da análise da Lei n. 9.605, crê-se que algumas condutas poderiam
ser sancionadas pelo Direito Administrativo, especialmente as que não representam, de per si,
um ataque substancioso ao patrimônio natural. Outras, menos lesivas, mas não desprezíveis
para o Direito Penal, poderiam ficar sob o crivo do Direito Criminal “fraternal” e
despenalizador (infrações de menor potencial ofensivo)
Por fim, as mais graves deveriam receber tratamento mais ríspido, de um Direito Penal
sem meias verdades, sem “meias penas”, com uma coloração mais fechada. Um Direito Penal
proporcional à gravidade da conduta, mais sisudo, portanto, no trato com o criminoso
ambiental profissional, com empresas e administradores inescrupulosos, que surrupiam o
patrimônio natural e a esperança de perpetuação da vida.
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Que o Direito Penal Ambiental não tenha, como sanção mais temida, aquela de
natureza cível e que é chamada de “reparação do dano”.
A vida é uma série de colisões com o futuro 112 , de modo que as escolhas de hoje
definem a vida do amanhã.
Desse modo, já é hora de repensar o Direito Penal, principalmente na seara Ambiental,
desde o processo legislativo, até sua aplicação final. Que venha uma legislação que não
pecasse no conteúdo ou na forma; que fosse estudada com cautela, criada por pessoas bem
preparadas; que fosse isenta de interesses de ruralistas ou de qualquer outro grupo; que
aproveitasse os avanços da legislação atual, mas que “aterrasse”, sem qualquer “chorume” ou
resquício, os equívocos de uma legislação “atrapalhada”.
Já é hora de pensar no homem em sociedade; integrado e fazendo parte de algo maior;
inserido no grande ecossistema chamado “Terra”.
Passou da hora em que “pensar na vida” era simplesmente ficar parado, com olhar
vago e distante. Pensar na “vida” é a ordem do dia, não cabendo mais qualquer miopia
jurídica que for o reverso da ideia de que o Direito foi criado para a “vida” e não o contrário.
Nessa senda, o Direito Penal, como produto do homem, poderá auxiliar, desde que
modificado, robustecido, arejado a novas ideias que vierem para proteger a vida no planeta,
sem ajoelhar-se ou perder eficácia fronte a argumentos arquitetados, planejados e projetados
por pessoas que não visam outra coisa senão o lucro pelo lucro, que trocam, sem titubear, a
vida no planeta pela ganância e o dinheiro imediato, como se tivessem uma procuração
global, com poderes especiais, para ceder ou transigir com a vida alheia.

112

Como advertia José Ortega y Gasset112, em 1883 a 1955, na Espanha (O Livro de Filosofia, 2011, p. 242).
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