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XXVII ENCONTRO NACIONAL DO CONPEDI SALVADOR – BA

DIREITO AMBIENTAL E SOCIOAMBIENTALISMO II

Apresentação

Esta publicação é o resultado de um conjunto de artigos científicos apresentados no XXVII 

Congresso do Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Direito (CONPEDI) 

SALVADOR - BAHIA, no GT “DIREITO AMBIENTAL E SOCIOAMBIENTALISMO II”. 

Vale registrar que esses eventos vêm se convertendo em momentos fundamentais na difusão 

de trabalhos de grande polêmica, das correntes jurisprudenciais, de conhecimentos técnicos, 

tradicionais e científicos e também de experiências no âmbito jusambientalista, merecendo 

destaque o rigor acadêmico de todos os que participam da coletânea.

Os trabalhos defendidos no GT “DIREITO AMBIENTAL E SOCIOAMBIENTALISMO II” 

mostraram-se conectados por um fio condutor: a busca pela sustentabilidade com as posturas 

impostas pelos tempos atuais, com o objetivo de transformação de institutos jurídicos 

amoldados e sintonizados com as necessidades atuais de defesa do ambiente.

Os trabalhos aprovados exploraram temas relevantes que ocorrem na atualidade e os desafios 

do Estado Democrático de Direito em face da cidadania e do desenvolvimento sustentável. 

Considerando a extensão do tema, o grupo de trabalho de Direito Ambiental e 

Socioambientalistmo II, ao qual participamos como coordenadores da mesa, concentrou sua 

abordagem em aspectos relacionados à sustentabilidade, à biodiversidade, da função social 

da propriedade e como pode servir aos propósitos e aos reflexos jurídicos e sociais que dele 

se emanam.

Nessa perspectiva, foram contemplados, sob a ótica do Grupo de Trabalhos, temas referentes 

à sustentabilidade, na suas mais distintas acepções, aos refugiados ambientais, aos 

conhecimentos tradicionais e seus marcos regulatórios, o princípio da sustentabilidade nas 

licitações travadas pela Administração Pública, a questão dos danos extrapatrimoniais 

coletivos durante as eleições e a responsabilização civil ambiental dos sujeitos eleitorais, 

problemas sobre a crise hídrica no País, a biodiversidade sustentável e o desenvolvimento 

sustentável como meio de proteção à paisagem, e, ainda, uma análise acerca dos vinte anos 

de Lei de Crimes Ambientais e sua aplicação como fórmula de proteção e repressão aos 

danos ambientais.

Representado o maior evento de pesquisa jurídica do Brasil, o CONPEDI objetiva estimular a 

temas controversos e a quebra de paradigmas relacionados aos mais diversos assuntos entre 



especialistas, mestrandos, mestres, doutorandos e doutores com a oportunidade para que 

todos manifestem suas reflexões e opiniões.

Observa-se, assim, que os artigos versam sobre assuntos que se relacionam à própria 

existência das presentes e futuras gerações, tal como preconiza o art. 225 de nossa 

Constituição, demonstrando a importância das produções científicas aqui apresentadas e, 

sobretudo, do debate acerca de demandas diretamente relacionadas à vida humana, 

sustentabilidade e todos os mecanismos dispostos na lei para a proteção do ambiente.

Desejamos uma ótima leitura a todos/as!

Profa. Dra. Fernanda Luiza Fontoura de Medeiros – UNILASALLE

Prof. Dr. Liton Lanes Pilau Sobrinho - UPF/UNIVALI

Prof. Dr. Edson Ricardo Saleme - UNISANTOS

Nota Técnica: Os artigos que não constam nestes Anais foram selecionados para publicação 

na Plataforma Index Law Journals, conforme previsto no artigo 8.1 do edital do evento. 

Equipe Editorial Index Law Journal - publicacao@conpedi.org.br.



1 Artigo indicado pelo Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Direito da Universidade Católica de 
Santos.

2 Artigo indicado pelo Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Direito da Universidade Católica de 
Santos.
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COMENTÁRIOS ACERCA DA APLICAÇÃO DA LEI DE CRIMES AMBIENTAIS

COMMENTS ON THE APPLICATION OF THE ENVIRONMENTAL CRIMINAL 
LAW

Edson Ricardo Saleme 1
Renata Soares Bonavides 2

Resumo

A Lei n. 9605, de 1998, logrou reunir em um texto único diversas normas penais em defesa 

do ambiente natural, flora e fauna. Já existiam algumas normas anteriores fixando sanções 

relacionadas às transgressões ao ambiente. Contudo, não tinham tipologia adequada e 

tampouco penalidades efetivas em seus dispositivos. Este estudo objetiva demonstrar os 

aspectos mais relevantes dessa norma, a possibilidade de punição de pessoas jurídicas e como 

o Judiciário tem tratado atualmente as penas aos infratores. Também será verificada a 

possibilidade de alternatividade das penas aos infratores. O método aplicado é o hipotético-

dedutivo e a metodologia é a bibliográfica.

Palavras-chave: Lei de crimes ambientais, Penalidades ambientais, Atualidades da em 
defesa do ambiente

Abstract/Resumen/Résumé

The law n. 9605, of 1998, grants many environmental criminal standards in just one text in 

defense of the natural environment, flora and fauna. Already there were some previous rules 

establishing sanctions related to environmental violations. However, they had neither 

adequate typology nor effective penalties in their devices. This study aims to demonstrate the 

most relevant aspects of this norm, the possibility of punishment of legal entities and how the 

Judiciary has currently treated the penalties to violators. The possibility of alternative 

penalties for offenders will also be verified. The applied method is hypothetic-deductive and 

the methodology is bibliographical.

Keywords/Palabras-claves/Mots-clés: Environmental criminal law, Environmental 
penalties, Actualities of environmental law
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1. Introdução  

A promulgação da Lei dos Crimes Ambientais estabeleceu o que realmente faltava em

termos  de  legislação  no  Brasil,  pois  estabeleceu  tipificações  ao  crime  ambiental  e

reuniu, em um único texto, normas anteriormente esparsas. Portanto, qualquer pessoa

física ou jurídica que venha a praticar conduta típica descrita na norma ambiental ser

considerada  responsável  e  ter  sua  punição  decretada  por  órgão  ambiental  ou  pelo

Judiciário. A natureza passou a ser considerada relevante ao homem e deixou de ser

apenas um elemento servil, assim o objeto de proteção passou a ser a própria natureza e

seus elementos e com as normas vigentes foi possível combater o crime ao ambiente e a

impunidade relacionada aos bens ambientais. 

Um  dos  principais  aspectos  da  Lei  é  a  penalização  e  tipificação  de  condutas

consideradas lesivas ao meio ambiente. É absolutamente fundamental a manutenção do

bem ambiental para a existência das presentes e futuras gerações, conforme estabelece o

próprio art. 225 da Constituição Federal. Mesmo considerando as normas anteriormente

vigentes razoavelmente eficientes, tudo o que possa ser reprimido em matéria ambiental

vai ao encontro do que se quer proteger. Por este motivo elogiável é a publicação de

uma Lei dessa natureza que protege o próprio sustentáculo da vida. 

Dada essa condição de direito fundamental estaria, destarte, justificada a incidência da

norma penal em matéria ambiental, a fim de tutelar esse bem jurídico indispensável para

a própria existência humana. Nesse sentido, para que haja eficácia plena dessas normas

na seara ambiental se criminalizaram determinadas condutas consideradas lesivas aos

elementos da natureza. Estabeleceu-se que desnecessário o dano efetivo, pois a ciência

criminal ordenou o crime ecológico com característica de crime de perigo.

Neste sentido, o crime ecológico é enfocado em sua dimensão real, ou seja, se complexo

reparar o prejuízo uma vez ocorrido o dano, o direito penal do meio ambiente tem sua

vertente  concentrada  em prevenir  a  ocorrência  de  delitos  e  ofensas  em um caráter

essencialmente repressivo, o que não deixa de ter também seu caráter preventivo. Mais

importante do que punir, o objetivo é essencialmente prevenir o dano ao ambiente tendo

em vista sua fragilidade e qualidade de bem essencial, acima de interesses públicos e

privados.
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Este trabalho terá como objetivo fundamental verificar o quanto a Lei n. 9.605, de 1998,

é realmente importante na atualidade, sua repercussão e eventuais defeitos durante seus

vinte anos de existência.  Certo é que não há como enfocar seus múltiplos aspectos,

tendo em vista a ampla gama de relações que regula, aqui somente se verificarão as

penas,  a  responsabilidade  da  pessoa  jurídica,  as  penas  aplicáveis  e  se  a  LCA  está

adequada ao momento presente. Porém, se observará as mais freqüentes ocorrências de

punibilidade, se são adequadas as formas de punição e se elas estão de fato prevenindo o

crime, tal como se tinha em mente o legislador. Também se verificará se as autoridades

públicas e o Judiciário realmente impõem penas que possam efetivamente ter função

preventiva e repressiva, se houve alguma modificação em face de suas inovações. A

verdade é que esta norma é referência para aqueles que lidam com a ambiente e também

é  essencialmente  considerada  quando  alguém  intenciona  praticar  algum ilícito  nela

estabelecido.

Não  faltam  críticas  dirigidas  a  Lei  de  Crimes  Ambientais,  sobretudo  algumas  que

buscam impingir nela características negativas e tentam, a qualquer custo, desqualificá-

la por ser desnecessária, em sua visão, a criminalização dessas condutas. Na verdade, a

Lei é aplicada regularmente pelos tribunais do País com freqüência e tem trazido aos

que praticam ilícitos dessa natureza as respectivas penas. Não se pode de forma alguma

considerá-la inócua ou algo da espécie já que seus dispositivos são muito invocados e

sua  necessidade  é  realmente  comprovada  pelos  inúmeros  julgados  nos  tribunais

brasileiros.

As questões que se colocam são basicamente as seguintes:  a Lei n. 9.605/1998 tem

prevenido a contento os crimes ambientais? Quais foram suas principais novidades e

institutos  e  como ela  tem sido  frequentemente  sinalizada  pela  doutrina?  É  possível

afirmar que a Lei tem trazido avanços?

É  reiterado  pelos  doutrinadores  que  norma  penal  deveria  ser  a  ultima  ratio em  se

tratando de normas criminalizadoras. A ultima ratio da tutela penal ambiental significa

afirmar que esta somente deveria ocorrer nos casos em que as agressões aos valores

fundamentais da sociedade alcancem o ponto do intolerável, ou seja, aquelas que sejam

repudiadas  pela  sociedade.  A  LCA  trouxe  grande  avanço  em  termos  de  punições

ambientais. Sua importância é reiterada por grande número de doutrinadores inobstante

ter alguns problemas tal como sanções leves e possibilidade de se alternar a pena. Sua

grande  inovação  foi  reunir  em um único  texto  as  normas  esparsas  relacionadas  ao

ambiente e trazer maior número de condutas para a seara Ambiental.  A importância é
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reiterada pelas decisões dos tribunais e também por leis e medidas provisórias que são

editadas com o intuito de adequar a Lei, hoje com vinte anos, à realidade local e as

necessidades hodiernas.

Deve-se registrar, outrossim, que além da esfera penal, a responsabilidade ambiental

pode  também  ocorrer  nas  esferas  civil  e  administrativa.  A  primeira,  que  trata  da

reparação de danos pelo princípio da responsabilidade objetiva, já possui previsão legal

anterior  à  Constituição  Federal  de 1988,  na Lei  nº.  6.938/1981,  que  dispõe sobre a

Política Nacional do Meio Ambiente. A administrativa está prevista em diversas normas

e também na Lei n. 6938, de 1981, na qual se prevê diversas sanções na verificação de

condutas lesivas ao ambiente. O eixo de discussão será em torno de como a Lei n. 9605,

de 1998, é conveniente ou não e como tem sido tratado seus diversos institutos que, à

época da edição, foram considerados verdadeiras inovações na área.

1. Especificidades da Lei e sua evolução

A Política  Nacional  do  Meio  Ambiente (PNMA) previu,  inicialmente,  algumas

penalidades disciplinares e compensatórias entre seus instrumentos. No entanto, não há

previsão na Constituição ou na PNMA penalidades específicas a serem aplicadas aos

infratores. É neste ponto a importância da Lei nº 9.605, de 1998. Ela agrupou e criou

novas sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao

ambiente. Também há previsões em outras leis que estabelecem sanções diversas aos

que  venham  a  transgredir  os  dispositivos  penais.  É  verdade,  entretanto,  que

anteriormente existia alguma legislação esparsa, sem muita expressão ou aplicação, que

sancionava atos ilícitos praticados em prejuízo do meio ambiente, como, por exemplo, a

Lei de Contravenções Penais, a Lei nº. 6.938/1981 e a Lei nº. 5.197/1967 (proteção à

fauna). Além disso, essas normas previam condutas sem sanções e outras inconsistentes

tal como a de considerar crime inafiançável matar animal, mesmo que fosse para se

alimentar. De outra forma, maus tratos a eles eram consideradas apenas contravenções

penalizadas com simples multa.

Crime ambiental é uma infração penal que fere os elementos do ambiente, a flora ou a

fauna.  Também  se  penaliza  empreendimentos  sem  o  necessário  licenciamento.  Há

previsão normativa tipificada em face dos que praticarem crimes ecológicos. Schecaira

e Corrêa Junior (1995, p. 50) afirmam que o legislador penal deve observar, além da

técnica jurídica geralmente empregada nas normas da espécie, todos os princípios de
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Direito Penal e sobretudo os consagrados constitucionalmente.  É a Constituição que

dará validade à norma na medida em que esta esteja em harmonia com aquela. 

Crimes, como são subdivididos na doutrina, podem ser de dano e de perigo. O primeiro

exige comprovação do efetivo prejuízo. Os de perigo não o exigem. Exigem o perigo

concreto. Luiz Regis Prado (2001, p.33) alerta que a orientação político-criminal mais

acertada é a de que a intervenção penal na proteção do meio ambiente deve ser feita de

forma limitada e cuidadosa. Não se pode esquecer, desta forma, que a matéria penal está

submetida aos princípios da legalidade, da intervenção mínima e da fragmentariedade,

entre outros.

Observe-se  que  o  meio  ambiente,  em  termos  constitucionais,  é  um  bem  jurídico

precioso, que deve estar sujeito a restrições próprias do direito penal. Nesse sentido,

devem-se delimitar contornos bem claros e precisos na estruturação normativa própria

em que incidirá a conduta típica. A norma geral é a Lei 9.605, de 1998, que interage

com outras leis, inclusive com o próprio Código Penal, sem se olvidar que é uma norma

especial. Isso, nos termos da LINDB, significa dizer que diante de possível conflito de

normas na interpretação haveria, em tese, primazia sobre a norma especial diante da

geral, o Código Penal, que não deixa de ter grande valor na aplicação das normas da

espécie.  Ainda,  nos  termos  do  art.  21  da  Constituição  Federal  é  da  competência

privativa  da  União  legislar  sobre  direito  penal.  O  que  torna  inviável  o  exercício

legislativo dos demais entes federativos. Diante dessa competência a União editou essa

norma com o respaldo de juristas de peso a exemplo de Gilberto Passos de Freitas entre

outros.

Como referido por Sheikara e Corrêa Júnior (1995, p. 120,121) o tipo não deve ser pura

criação mental.  Deve, outrossim, ser uma descrição específica de indivíduos,  coisas,

objetos  ou  fenômenos.  Não  é  apenas  uma  imagem  orientadora   ou  indicador  de

antijuridicidade.  Sua  função  é  distinguir  comportamentos  humanos  cujas  condutas

sejam dignas de reprovação.

A norma penal, como lhe deve ser próprio, deve eleger os tipos que sejam, na visão do

legislador,  condutas indignas, contrárias à natureza,  seus elementos, flora e fauna. É

importante que as normas sejam claras, pois há sérios óbices em sua aplicação, pois sua

prática ficou muito tempo sem qualquer tipo de reprovação de conduta.

Anteriormente, como alerta Paulo Fernando Airoldi (2011, pg.265-281), grande parte

das infrações e ilícitos florestais e os abusos contra a fauna não tinham respaldo da lei
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penal para que a sanção devida fosse imposta ao agente. Havia apenas previsões por

portarias.  Ainda,  segundo  o  autor,  a  proposta  original  do  Poder  Executivo,  na

elaboração dessa  Lei  era  sistematizar  as  penalidades  e  unificar  valores  de  multas  a

serem impostas aos infratores.

Outra das vantagens da LCA, sob o escólio do autor, foi ainda reunir e consolidar em

um só texto as  sanções penais e  administrativas  derivadas  de condutas  e atividades

lesivas ao ambiente. Também deu amparo legal as multas administrativas em valores

significativos.  Anteriormente,  as  normas que fixavam multas  eram estabelecidas  em

regulamentos e portarias.

Outro aspecto significativo a se destacar é que a Lei de Crimes Ambientais (LCA), em

seu artigo 8º, estabeleceu as penas restritivas de direitos aplicáveis às pessoas físicas,

sem se olvidar que, em seus dispositivos, também se contemplam penas de prestação de

serviços à comunidade, interdição temporária de direitos, suspensão parcial ou total das

atividades, prestação pecuniária e o recolhimento familiar. 

Quanto às pessoas jurídicas o art. 22 dispôs que é possível a suspensão parcial ou total

de atividades, interdição temporária de estabelecimento, obra ou atividade, proibição de

contratar com o Poder Público, bem como dele obter subsídios, subvenções ou doações. 

Algumas das previsões já existiam em leis esparsas e sobretudo na Lei n. 6.938/1981,

que estabelece a Política Nacional do Meio Ambiente. Não obstante, a norma em tela

trouxe grande avanço já  que  contou com o estabelecimento  criminal  de  condutas  e

sistematizou, em um único texto, sanções a serem impostas aos que se enquadrarem no

tipo descrito pela norma.

Aspecto importante também é que o crime pode ser praticado por uma só pessoa ou

ainda por mais de uma pessoa. Neste último caso observa-se a co-autoria que é prevista

expressamente na norma.  Crítica é  feita  neste último aspecto à  lei  que,  ao falar  em

responsabilidade  de  pessoas  físicas  autoras  ou  co-autoras,  deixa  claro  que  pessoas

jurídicas devem ser co-responsabilizadas com as pessoas físicas, conforme sublinham

Paulo  José  da  Costa  Júnior  e  Edis  Milaré  (2002,  p.42).  Quanto  a  este  aspecto  há

interpretação  de  nossa  Corte  Máxima  de  maneira  a  não  associar,  em determinadas

circunstâncias, a responsabilidade da pessoa jurídica da pessoa física, como será visto

adiante.
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A responsabilidade  conjunta  de  pessoa  física  e/ou  jurídica  é  considerada  diante  da

leitura do art. 3º da Lei nº 9.605, de 1998, ao se exigir que a infração penal ambiental

tenha sido cometida por determinação de seu representante legal ou contratual ou ainda

seu órgão colegiado, no completo interesse da entidade. Conforme alertam Wladimir de

Passos Freitas e Gilberto Passos Freitas (2000, pg. 65) é complexa a questão ao verificar

quem a norma imputa responsabilidade. Isso é fundamental, em um primeiro momento.

Por esse motivo o contrato social ou os estatutos devem ser consultados para se saber

exatamente de qual órgão o ato decisório é emanado. Caso seja um órgão colegiado

seria  o  conselho  de  administração o  responsável  eventual  pelo  crime cometido.  Há

interpretações modernas acerca dessa responsabilização como será visto adiante.

A esse fato se adiciona o elemento de que o ato deve ter sido efetivado no interesse e

benefício da entidade. Nesse sentido, são excluídos os fatos estranhos aos interesses da

companhia.  É  claro  que  esse  fato  somente  poderá  ser  apreciado  diante  dos  fatos

concretos. O Ministério Público ao denunciar a empresa deve juntar copia do contrato

social ou documento análogo. A vantagem que o ato produz já deixa claro se ele de fato

foi praticado em benefício da empresa.

A norma, não tão recente, já foi objeto de inovações, tais como a da Lei n. 10.259, de

2001, nos termos do art. 2º parágrafo único, que tratou dos Juizados Especiais Criminais

no âmbito federal. Nessa norma está a previsão de que crimes de infração penal de

menor potencial ofensivo possam ser tratados por esse Juizado. Nos termos do art. 3o 

compete  ao  Juizado  Especial  Federal  Cível  processar,  conciliar  e  julgar  causas  de

competência da Justiça Federal até o valor de sessenta salários mínimos, bem como

executar as suas sentenças.

Nesse sentido, alertam Lanfredi et al. (2004, p.17) que o Ministério Público, ao oferecer

denúncia,  pode  propor  a  suspensão  do  processo,  desde  que  o  acusado  não  esteja

sofrendo outro processo e nem tenha sido condenado por outro crime. Ademais, deve-se

observar a presença das circunstâncias que venham a autorizar a suspensão condicional

da pena.

2 – A pessoa jurídica e a prática de ilícitos penais ambientais.

Fator claro nas entidades morais é o de que a personalidade jurídica está dissociada da

pessoa  de  seus  sócios,  isso  em  grande  parte  dessas  entidades.  Nesse  sentido,  a

desconsideração da personalidade jurídica é um artifício legal por meio do qual,  na
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hipótese  de  inadimplência  da  empresa,  os  sócios  deverão  responder  pelos  prejuízos

causados. 

Sob o escólio de Freitas (2000, p. 67) esse dispositivo tem finalidade mais preventiva do

que essencialmente repressiva e é aplicado raramente. Isso para os crimes praticados

nos termos do art. 24 da LCA que prevê que a pessoa jurídica constituída ou utilizada

com o  fim preponderante  de  permitir  ou  ocultar  a  prática  de  crime  ambiental  terá

decretada sua liquidação forçada e seu patrimônio será declarado perdido em favor do

Fundo Penitenciário Nacional.

Seja qual for a penalização da pessoa jurídica, seja de natureza civil, administrativa ou

mesmo penal, fica claro que sua responsabilização estaria aliada a das pessoas físicas

autoras, coautoras e partícipes do mesmo fato, nos termos do art. 3º da LCA. Isso já foi

objeto  de  contestação  do  Judiciário  e  conforme  bem  esclarece  Carlos  Ernani

Constantino (1999, p.8) cria  um intolerável  bis in  idem uma vez que o sócio como

poderes  de  administração  que  cometer  crime  ambiental  doloso  ou  culposo  deve

responder duas vezes pelo mesmo fato: um como pessoa jurídica e outro como pessoa

física.

Outra discussão interessante está na possibilidade da pessoa jurídica de direito público

ser responsabilizada criminalmente. Pela própria letra da norma não há exceções como

se pode verificar em sua simples leitura. Além disso, é comum a prática de crimes por

dirigentes de empresas públicas. Shecaira (2011, pg.144) cita o famoso caso do exercito

de tiros em Abrolhos pelo Exército Nacional, que impactou terrivelmente o santuário

ecológico mencionado. É notório que se deve punir esses casos com responsabilização

criminal contra seus mandantes. Para o autor o Estado estaria inviabilizado de empregar

os  jus puniendi nesses casos pois  “tendo o Estado do monopólio do direito de punir,

não deve sancionar-se a si próprio.”

A  punição  da  pessoa  jurídica  como  referido  não  implica  necessariamente  na

responsabilidade de determinadas  pessoas físicas  que tenham agido na qualidade de

mandantes de atos que possam ter produzidos efeitos negativos em face do ambiente,

não obstante o texto expresso da LCA. Tourinho Filho (2013, p. 224) bem esclarece

essa circunstância da norma ao afirmar que a norma estabelece a punição de  pessoas

jurídicas por via oblíqua, utilizando-se um artifício. Nesse sentido Nullum crimem sine

conducta.  Considerando que  a  conduta  necessariamente  deve  ser  voluntária,  não  há

como  imputar  na  pessoa  jurídica  qualquer  vontade  mas  sim  na  pessoa  do  seu
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representante  legal  ou  contratual,  ou  ainda  seu  órgão  colegiado,  no  interesse  ou

benefício do ente moral.

De outra forma, uma vez constatada que a infração foi tomada por terceiro empregado

ou ainda qualquer representante que seja, tenha cometido ato sem ordem do respectivo

representante  legal,  a  pessoa  jurídica  não responderá  pelos  atos  praticados por  esse

agente. Assim, não terá qualquer punição contra ela.

A responsabilização da  pessoa jurídica  pela  Lei  de Crimes Ambientais  trouxe nova

percepção da impunidade quando ocorre crime ambiental, transformando a lei em um

dos principais instrumentos legais no combate a quem degrada a natureza. O ambiente

está subjugado ao homem. Isso tem produzido considerável modificação geoclimática.

Esse  é  o  principal  motivo  de  existirem  informações  múltiplas  sobre  o  que  gera  a

degradação e acerca da necessidade da conservação do meio ambiente. A decisão de

agredir  o  ambiente  é  considerada  crime em algumas  circunstâncias  e  isso  deve  ser

punida com maior rigor. Aquele que, deliberadamente, atua em interesse próprio, contra

a natureza deve responder por seus atos. 

A defesa do meio ambiente não é tarefa simples. Todos estão a cargo deste mister,

sejam graduados ou não. É sabido que a conservação da natureza é essencial para as

presentes e futuras gerações. As pessoas estão gradualmente tomando consciência da

necessidade de preservar o meio ambiente e os recursos naturais. 

3 – Penas aplicáveis aos infratores 

Como  referido,  as  sanções  são  elementos  fundamentais  para  que  as  normas  sejam

obedecidas. Ao contrário do que se verifica no direito internacional em que a soft law

ocupa espaço cada vez mais amplo, no direito penal os diversos tipos de sanção ainda

são essenciais para reprimir as ações tipificadas e dificilmente poderia ser substituída

por outra forma. Na verdade, observa-se que a sanção é fundamental para a repressão.

A Lei de Crimes Ambientais teve o condão de uniformizar as penas que devem ser

aplicadas de acordo com a gravidade da infração. Nesse sentido, quanto mais reprovável

a conduta mais grave será a sanção. Ivete Senise Ferreira (1995, p.69) entende que “[...]

a construção de tipos penais para isso destinados seja feita de modo correto e adequado

evitando-se os defeitos e impropriedades que tem caracterizado a elaboração das normas

ambientais penais das últimas décadas.” 
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Diante  dessa  necessidade  de  se  manter  razoavelmente  íntegro  o  meio  ambiente,  o

legislador, conforme afirmou Ivan da Silva (2009. p.51) legitima o Ministério Público,

como instituição dotada de autonomia e independência, como estruturação orgânica e

funcional, com profissionais habilitados a atuar na defesa judicial dos interesses difusos

e  coletivos,  a  agir  com  desenvoltura  e  destemor,  sem  temer  por  despesas  de  atos

processuais,  nem sujeita  aos ônus da sucumbência como regra geral.  Ademais,  seus

membros têm completa segurança, pois são vitalícios e inamovíveis.

Relativamente a uma lei adequada para a repressão de crimes contra o ambiente Edis

Milaré  e Costa Junior ( 2002, p.87) bem se referiram à situação ao afirmar que não

bastaria   que  o  capitulo  do  meio  ambiente  da  Constituição  Federal  fosse  o  mais

avançado do mundo: “é preciso que a legislação  infraconstitucional tenha à sua testa

um instrumento normativo.”

Realmente,  ainda  que  a  Constituição  Federal  aborde  de  maneira  adequada  o  meio

ambiente e venha a prever sanções é fundamental que a lei infraconstitucional delimite e

estabeleça quais seriam as infrações objeto de repressão pela norma penal,  já que a

tutela penal dedicou-se a essa tutela em vista da necessidade e também do fato de ser o

bem ambiental precioso para as espécies existentes no Planeta.

A LCA dispôs em oito capitulo as infrações penais e administrativas em um único texto

e seus dispositivos já ensejariam uma norma regulamentadora. No capitulo inicial (I)

refere-se ao concurso de pessoas na prática de crimes; em seu texto responsabilizou a

pessoa jurídica administrativa e penalmente, uma vez comprovada que a ação lesiva ao

ambiente tenha sido objeto de decisão de seu administrador; permite a desconsideração

da personalidade  jurídica,  quando esta  tornar-se obstáculo  à  responsabilização pelos

prejuízos causados ao ambiente.  No capitulo seguinte dispõe acerca da aplicação da

pena criminal; o capitulo III dispõe sobre a apreensão do produto e do instrumento de

infração administrativa ou mesmo do crime. No próximo (IV) refere-se a ação e ao

processo penal. No capitulo V há a tipificação dos crimes ambientais; no capitulo VI

tem-se a indicação das infrações administrativas e se estas são consideradas como sendo

toda  ação  ou  omissão  que  viole  as  regras  jurídicas  de  uso,  gozo,  promoção  e

recuperação do meio ambiente.  Com isso permitiu-se que qualquer  cidadão pudesse

denunciar a infração, sempre que dela tiverem conhecimento. No capítulo VII tratou do

importante instituto da cooperação internacional. Fundamental para os tempos atuais e

que  permite  a  preservação  da  natureza  no  âmbito  transnacional  já  que  a  poluição

desconhece barreiras. No último capitulo (VIII) trouxe esclarecimentos adicionais no
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sentido  de  que  o  as  disposições  do  Código  Penal  e  de  Processo  Penal  seriam  de

aplicação subsidiária.

Essa norma inovou definitivamente o cenário ambiental brasileiro e o artigo 80 previa

sua  regulamentação  pelo  Poder  Executivo  no  prazo  de  90  dias  a  partir  de  sua

publicação, o que foi seguido pelo Decreto 3.179, de 1999.

As  penas  previstas  pela  Lei  de  Crimes  Ambientais  são  aplicadas  de  acordo  com a

infração e sua respectiva gravidade. Nesse sentido, previu-se que se uma conduta for

muito reprovável pior será a punição respectiva. Em principio, pode ser a pena privativa

de liberdade, na qual a pessoa que obteve condenação deve cumprir sua pena em regime

penitenciário.  Previu-se,  de outro lado,  a  pena restritiva de direitos,  uma vez que a

autoridade aplicadora da pena pode, diante de seu poder discricionário, preferi-la em

face da prisão. Também se estabeleceram penalidades mais brandas como a prestação

de  serviços  à  comunidade,  multa,  interdição  temporária  de  direitos,  suspensão  de

atividades, prestação pecuniária e recolhimento domiciliar.

Sob o escólio de José Geraldo da Silva et al. (2005, p.46) o art. 6º da Lei ambiental deve

ser analisado conjuntamente com o art. 59 do Código Penal, que disciplina os critérios

para  fixação  da  pena  privativa  de  liberdade  nos  casos  em  que  ela  seja  aplicável.

Também se aplicam aos crimes ambientais as causas de aumento ou diminuição de pena

previstas  na  Parte  Geral  do  Código Penal.  A possibilidade  da  substituição  da  pena

privativa  de  liberdade  pela  restritiva  de  direitos  será  possível  nos  casos  de  crimes

culposos ou em que a pena privativa de liberdade aplicada seja inferior a quatro anos e

também quando  a  culpabilidade,  antecedentes,  conduta  social  e  a  personalidade  do

condenado indicarem que a substituição seja  adequada para efeitos de reprovação e

prevenção do crime.

Já se observou anteriormente que a pessoa jurídica que venha a desobedecer dispositivo

legal  e  assim  venha  a  violar  prescrição  ambiental  é  sujeita  a  penalidades  próprias

aplicáveis à pessoa jurídica, de forma isolada, cumulativa ou alternativamente as penas

de multa,  restritivas  de direitos,  suspensão parcial  ou total  de  atividades,  interdição

temporária de estabelecimento, obra ou atividade, a proibição de contratar com o Poder

Público, ou ainda dele obter subsídios, subvenções ou doações. Nesse diapasão é viável

também a condenação em termos de prestação de serviços à comunidade por meio de

custeio de programas e de projetos ambientais, execução de obras de recuperação de
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áreas degradadas ou ainda contribuições a entidades ambientais ou culturais, nos termos

fixados na lei.

A norma viabilizou uma certa versatilidade ao magistrado já que apena determinados

tipos  penais  de  forma  alternativa,  a  exemplo  da  pena  privativa  de  liberdade  ou

pecuniária. Estabelece igualmente a possibilidade de cumulação. Nesses termos o juiz,

diante da gravidade do delito em face do meio ambiente, pode impor pena privativa de

liberdade cumulada com multa.

À pessoa física é possível impor penas restritivas de direitos a exemplo da prestação de

serviços  à  comunidade;  recolhimento  domiciliar;  prestação  pecuniária;  interdição

temporária de direitos; suspensão parcial ou temporária de atividades. Relativamente à

pessoa jurídica é possível impor penas de proibição de contratar com o Poder Público,

bem como dele obter subsídios ou outras subvenções; suspensão pcial das atividades e

interdição temporária de estabelecimento, obra ou atividade.

A sanção penal  tem diversos  objetivos.  Pode ser  retributiva  ou  preventiva.  A pena

privativa  de  liberdade  é  vista  como sendo a  última opção por  não ter  o  caráter  de

reeducação que se imaginava. Ademais de repressivo a pena tem caráter preventivo, a

fim de  que  outros  não sigam a  mesma senda do condenado  e  não tragam efetivos

prejuízos ao ambiente. Diante da análise da lei penal observou-se que sua opção certeira

é  de  que  o  violador  do  ambiente  só  possa  ser  efetivamente  preso  em  casos

extremamente excepcionais. 

Como  bem  observou  Ivan  da  Silva  (2009,  p.  82)  “Praticamente  a  totalidade  das

condenações pela prática de crime ambiental permitirá a substituição da pena privativa

de liberdade fixada por restritiva de direitos, pois a maior pena cominada é a de cinco

ano de reclusão (arts. 35, 40, 54, parágrafo 2º ).

A realidade comprova que os magistrados evitam impor penas restritivas de liberdade

nas hipóteses de crimes ambientais. Na maioria, há a alternância de pena, considerando

as características do crime, o praticante do crime ou infração e ainda se a pena a ser

aplicada cumprirá de fato seu papel repressivo e preventivo.

4 – Aspectos atuais da Lei

Atualmente discute-se a dupla imputação dada pela LCA. Observou-se que a norma é

branda na aplicação dos crimes relacionados à pessoa física, uma vez observado que sua

sanção máxima é de cinco anos de encarceramento. É sabido que o ambiente demora a
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recuperar os efeitos gerados pela maléfica ação antrópica, sobretudo nas queimadas e

outras  formas de bosqueamento.  Há situações em que o ambiente não recupera sua

vitalidade ou mesmo não logra manter equilíbrio no sistema impactado.

O  STF  remarcou  em  decisão  que  o  art.  225,  §  3º,  da  Constituição  Federal  não

condiciona  a  responsabilização  penal  da  pessoa  jurídica  por  crimes  ambientais  à

simultânea  persecução  penal  da  pessoa  física  em  tese  responsável  no  âmbito  da

empresa. 

Nesse  sentido,  a  norma  constitucional  não  impõe  a  dupla  imputação.   Existem

cooperativas  espalhadas  pelo  território  cuja  responsabilização  é  complexa,  pois  não

pode responder pelos atos de seus múltiplos cooperados. Realmente, considerando o

exemplo  desse  ente  coletivo  a  realidade  nacional  demonstra-se  complexa.  Imputar,

portanto, um fato ilícito a uma pessoa concreta parece muitas vezes injusto. 

Como referido na decisão do RE 548181 (2014) a identificação dos setores e agentes

internos da empresa determinantes da produção do fato ilícito tem relevância. Nesse

sentido todos os agentes envolvidos devem ser observados e deve-se  esclarecer se esses

indivíduos ou órgãos atuaram ou deliberaram no exercício regular de suas atribuições

internas  à  sociedade.  Essa investigação é  de grande relevância a  fim de  se imputar

determinado delito à pessoa moral.  Isso não se confunde, conforme bem delineou a

Ministra Rosa Weber em sua decisão, “com subordinar a responsabilização da pessoa

jurídica à responsabilização conjunta e cumulativa das pessoas físicas envolvidas.”

Nesse  diapasão  é  fundamental  que  se  observe  que  nem todas  as  responsabilidades

internas pelo fato possam ser duplamente imputadas. Há casos que as decisões estão

diluídas  ou mesmo  não se  pode realmente  saber  de  fato  se  houve ou não decisão

superior relacionada ao fato considerado crime ambiental. 

Considerações finais

A Lei de crimes ambientais nada mais estabeleceu que uma centralização da normas

punitivas de âmbito penal de proteção ao ambiente. Nesse sentido, além de uniformizar,

trouxe uma gradação mais adequada,  já que as normas,  antes esparsas e com claras

contradições,  não  logrou  definir  claramente  as  infrações  e  tampouco  trouxe  melhor

proteção  ao  bem  ambiental  protegido  pelas  diversas  conferências  e  convenções

internacionais e internalizados pela Constituição Federal brasileira em seu artigo 225.
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A  fixação  da  penalidade  pelo  magistrado  tem  mais  um  caráter  educativo  do  que

efetivamente punitivo, considerando que a maioria das penas pode ser alternativamente

substituída  por  outra,  mais  branda.  Se por  um lado isso  pode ser  considerado uma

evolução em termos normativos, por outro, pode ser considerado perigoso ao ambiente

pois o efeito repressivo da norma penal perde-se em face da possiblidade de se atribuir

penalidade  mais  branda,  reduzindo  seu  efeito  repressivo  e  reeducativo.  O  juiz  está

obrigado se na imputação da pena o efeito da norma não se perde e mantém esse caráter

punitivo e pedagógico.

O que se pode dizer da legislação anteriormente existente a LCA era que grande parte

dos ilícitos, infrações ou mesmo abusos contra a natureza, flora e fauna não tinham

respaldo da lei penal para que a sanção devida fosse devidamente imposta à pessoa

praticante  do  ilícito.  Existiam previsões  esparsas  e  contraditórias.  Talvez  o  intuito,

quando na fase de elaboração por equipe de juristas elaboradores da LCA, fosse apenas

reunir em um único texto normas e condutas criminais. Porém, logrou-se tipificar maior

número de condutas e trazer a reponsabilização da pessoa jurídica, inclusive permitindo

a  desconsideração  da  personalidade  jurídica,  quando  esta  tornar-se  obstáculo  à

responsabilização pelos prejuízos ambientais causados.

No  tocante  à  penalização  da  pessoa  jurídica,  por  infração  de  natureza  civil,

administrativa ou penal é evidente que a responsabilização estaria aliada a das pessoas

físicas autoras,  coautoras e partícipes do mesmo fato,  pois não há como dissociar a

vontade  de um e  a  ação do outro.  Na verdade esse  bis  in  idem foi  contestado por

diversas ações jurídicas, pois o sócio como poderes de mando responde duas vezes pelo

mesmo fato.  Por  este  motivo a  responsabilização da  pessoa jurídica  muitas  vezes  é

contestada em determinados casos.  Pela  decisão do STF a Constituição Federal  não

autoriza a dupla imputação. 

Outra discussão interessante esta na possibilidade da pessoa jurídica de direito público

ser responsabilizada criminalmente. Pela própria letra da norma não há exceções como

se pode verificar em sua simples leitura. 

As penalidades aplicáveis nos termos da LCA devem ser efetivadas após a verificação

da infração e de sua gravidade. Quanto mais reprovável a conduta a punição respectiva

deve ser pior. A pena restritiva de direitos é preferencialmente aplicável em face da

restritiva de liberdade. A autoridade por meio de seu poder discricionário pode optar,

alternativamente,  entre  uma  e  outra.  Outras  penalidades  mais  brandas  podem  ser
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aplicadas no caso concreto a exemplo da prestação de serviços à comunidade, multa,

interdição  temporária  de  direitos,  suspensão  de  atividades,  prestação  pecuniária  e

recolhimento domiciliar.
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