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RESUMO 

O objetivo deste trabalho é demonstrar como a co- 
delinquência, tanto da pessoa física quanto da pessoa jurídica, atua sobre 
o meio ambiente e quais as suas formas de punição. Pretende, ainda, 
delimitar os conceitos de partícipe e co-autor, bem como a aplicação da 
Lei Ambienta1 (Lei n." 9605198) e a subsidianedade do Código Penal em 
relação a matéria. Aborda, também, a definição e a natureza jurídica dos 
bens ambientais, as espécies de meio ambiente e a sua classificação, os 
crimes contra o meio ambiente, a proteção ambiental em face da 
evolução dos direitos fundamentais, dentre outros. Aponta-se a 
responsabilidade penal da Pessoa Jurídica de Direito Privado e de 
Direito Público, a inovação da Lei Ambiental em face do Diploma 
Penal, pois a punição da pessoa jurídica já estava prevista na 
Constituição Federal de 1988. Portanto, o perfeito domínio de tais 
conceitos é de fundamental importância no estudo do concurso de 
agentes nos crimes contra o meio ambiente. Conhecendo-se as espécies 
de co-delinquência e os respectivos critérios do legislador para 
identificar a sua punição, estar-se-á abrindo caminho para uma efetiva 
proteção ambiental. 



ABSTRACT 

The aim of this essay is to prove how the co-delinquency, 
as much as the natural person or legal entity, works on the environment 
and which are its punishment ways. It also intends to limit the concepts 
of partaker and co-author, such as the environmentlaw enforcement 
(Law no 9605198) and the subsidiarity of the Penal Code related to this 
subject. It approaches as well the definition and the legal nature of the 
environment goods, the environment species and its classification, the 
crimes against the environment, the environment defense in view of the 
evolution of the fundamental rights, among others. It points out the 
penal responsability of the Legal Entity of Private Law and of Public 
Law, showing the innovation of Environment Law in face of the Penal 
Diploma, because the punishment of the legal entity was already 
foreseen at the Federal Constitution of 1988. Therefore, the perfect 
control of such concepts is of essential importante in the study of CO- 

operation of the agents in the crimes against the environment. When 
someone becomes acquainted with the species of co-delinquency and 
the lawmaker respective rules to identie its punishment, someone is 
making way to an actual environment support. 
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A presente dissertação tem por objetivo analisar o concurso 

de agentes em face dos crimes contra o meio ambiente e a problemática 

da aplicação da sanção penal em relação as pessoas jurídicas, tanto de 

Direito Público quanto de Direito Privado. Abrange, ainda, o meio 

ambiente sob quatro aspectos: a) natural, é aquele que independe da 

ação do homem; b) artificial, onde há uma interação do homem com o 

meio ambiente natural; c) cultural, que existe em face da integração do 

homem com o meio ambiente natural, enfocando o patrimônio artístico, 

arqueológico, turístico etc.; d) do trabalho, como sendo O local de 

desenvolvimento das atividades do trabalho humano. 

O tema foi escolhido tendo em vista a constante agressão ao 

meio ambiente e a atual consciência social de preservação, sendo uma 

tendência mundialmente difundida, pois visa garantir para as futuras 

gerações um ecossistema sustentável para a sobrevivência do homem e 

dos seres que o cercam. O nosso texto constitucional já espelha esta 

preocupação da proteção ambiental, conforme salienta Gianpaolo 

Poggio Smanio', o nosso texto constitucional encontra-se de acordo com 

a Declaração sobre o Ambiente Humano, realizado na Conferência das 

Nações Unidas em Estocolmo, em 1972, onde ficou estabelecido: 

"O homem tem o direito fundamental a 
liberdade, à igualdade e ao desfrute de 
condições de vida adequadas, em um meio 
ambiente de qualidade tal que lhe pennita 
levar uma vida digna, gozar de bem-estar e 
é portador solene de obrigação de proteger e 
melhorar o meio ambiente, para as gerações 
presentes e futuras. A esse respeito, as 
políticas que promovem ou perpetuam o 

' SMANIO, Gianpaolo Poggio, Tutela dos Interesses Difusos, p. 45. 



"apartheid", a segregação social, a 
discriminação, a opressão colonial e outras 
formas de opressão e de dominação 
estrangeira permanecem condenadas e 
devem ser eliminadas. Os recursos naturais 
da Terra, incluídos o ar, a água, o solo, a 
flora e a fauna, especialmente, parcelas 
representativas dos ecossistemas naturais, 
devem ser preservados em benefício das 
gerações atuais e futuras. Deve ser mantida 
e, sempre que possível, restaurada ou 
melhorada a capacidade da Terra de 
produzir recursos renováveis vitais. O 
homem tem a responsabilidade especial de 
preservar e administrar judiciosamente o 
patrimônio representado pela flora e fauna 
silvestres, bem assim, o seu habitat, que se 
encontram atualmente em grave perigo, por 
uma combinacão de fatores adversos. Em 
conseqüência, ao planificar o 
desenvolvimento econômico, deve ser 
atribuída importância a conservação da 
natureza, incluídas a flora e a fauna 
silvestre." 

A tutela do meio ambiente é tão imprescindível para a 

existência do ser humano, que foi alçada a condição constitucional, 

tendo princípios e lei específica tratando do tema. Houve, também, uma 

maior preocupação com os bens ambientais, sua definição e natureza 

jurídica, pois, a nossa Constituição criou uma nova categoria de bens, OS 

de USO comum do povo e essenciais a sadia qualidade de vida, não 

podendo ser confundidos com os bens públicos, nem tarnpouco com OS 

privados. 

A Constituição Federal volta-se, principalmente, para os 

direitos de terceira dimensão, os quais se preocupam com O ser humano, 

não enquanto indivíduo, mas sim, como gênero, espelhando a 

contemporânea tendência mundial, que é a da solidariedade. 



A presente pesquisa foi realizada com enfoque na agressão 

ao meio ambiente pela co- delinquência das pessoas fisicas e jurídicas, 

por meio de consultas à jurisprudência, doutrinas nacionais e 

estrangeiras, periódicos, legislação constitucional e infraconstitucional 

(Lei Ambiental, Código Penal, Código de Processo Penal, Lei de 

Execução Penal etc), consultas na intemet sobre o desdobramento do 

tema. 

Este trabalho foi dividido em duas partes, no sentido de se 

aclarar a problemática do concurso de agentes em face dos crimes 

ambientais, tendo em vista a utilização da Lei Ambiental e do Código 

Penal, de forma subsidiaria. 

A primeira parte trata, em aspectos gerais, do Direito 

Ambiental, conceituado os bens ambientais, a sua natureza jurídica, a 

classificação do meio ambiente, os crimes ambientais, a proteção 

ambienta1 em face da evolução dos Direitos Fundamentais e a base 

constitucionai do Direito Ambiental. 

A segunda parte é dirigida, basicamente, A aplicação 

subsidiária do Código Penal aos delitos ambientais, sendo abordadas as 

formas de co-delinquência, 0s requisitos para a sua existência, 0s 

agentes arrolados na lei ambiental, a responsabilidade das pessoas 

físicas e jurídicas (Direito Público e Direito Privado), as espécies de 

crimes quanto ao concurso de agentes, a participação impunívei, a 

comunicabilidade de elementares e circunstâncias e a sanção penal. 



PARTE I 

1. EVOLUÇÃO DO DIREITO AMBIENTAL NO BRASIL 

Nas Constituições, podemos fazer um breve apanhado da 

evolução da proteção ao meio ambiente. Portanto, na Constituição 

Imperial de 1824 não havia qualquer referência à matéria ambiental; a 

Constituição de 1891, no artigo 34, n. 29, atribuía competência 

legislativa a União para legislar sobre as suas minas e terras; a 

Constituição de 1934, no artigo 5O, inciso XIX, j, atribuía a União 

competência legislativa sobre as riquezas do subsoio, mineração, água, 

energia hidrelétrica, florestas, metalurgia, caça e pesca e a sua 

exploração; a Constituição de 1937, no artigo 16, inciso XIV, 

determinava que competia privativamente à União o poder de legislar 

sobre minas, metalurgia, energia hidrhulica, águas, florestas, caça e 

pesca e sua exploração; a Constituição de 1946, no artigo S0, XV, alínea 

1, determinava a competência da União para legislar sobre riquezas do 

subsoio, mineração, metalurgia, águas, energia elétrica, florestas, caça e 

Pesca; a Constituição de 1967, no artigo 8", inciso XVII, alíneas h e i, 

dispunha ser competência da União legislar sobre jazidas, minas e 

Outros recursos minerais, metalurgia, florestas, caça e pesca, águas, 

energia elétrica; a Emenda Constitucional n.1 de 1969 manteve os 

termos do que já foi apontado. 

Vale observar que a Política Nacional do Meio Ambiente, 

consubstanciada na Lei 6.93818 1, foi editada com base nesses preceitos 



constitucionais e ainda na defesa da saúde (artigo 200, VIII, CF), que 

visa à proteção do meio ambiente, incluindo o do trabalho. 

A atual Constituição, além de ser dotada de capítulo próprio 

referente ao meio ambiente, ao longo de vários artigos, trata deste e das 

imposições legais de preservá-lo. 

Em face de lei infraconstitucional, temos a lei ambiental n." 

9605198 que estabelece as regras e princípios gerais da proteção 

ambiental e que no seu artigo 79 prevê a aplicação subsidiária do 

Código Penal. 

2. DIREITO CRIMINAL AMBIENTAL E DIREITO 

PENAL AMBIENTAL 

Tradicionalmente, para as matérias referentes ao crime e às 

suas consequências, existem as denominações Direito Penal e Direito 

Criminal. 

A primeira é definida como um complexo de regras e 

princípios que definem os delitos (crime e contravenção) e assinala as 

penas, fixando, assim, a sua justa aplicação ao sujeito que praticou o 

fato delitivo. Afirma-se, ainda, que o Direito Penal admite divisões em 

comum e especial. 0 Direito Penal comum é aquele que se encontra 

regulado pelo Código Penal Brasileiro; já o Direito Penal Especial é 

aquele exclusivo para apenar certos crimes e certas pessoas, podendo ser 

exemplificado com o Código Penal Militar. Dentro dessa espécie, 

podemos inserir, também, o Direito Penal Ambienta]. 



Com relação ao Direito Criminal, Júlio Fabbrini Mirabetez 

ensina que se trata de expressão mais abrangente, relacionada que está 

com o fato principal do fenômeno jurídico (crime), alongando-se aos 

seus efeitos jurídicos, um dos quais é a pena. Portanto, conforme o 

conceito genérico de Direito Criminal, também adotado por Celso 

Antonio Pacheco Fiorillo, o Direito Ambiental transcende o Direito 

Penal, tendo incidência em outras áreas do Direito, tais como no Direito 

do Trabalho. Podemos exemplificar, no caso, com a tutela do 

trabalhador no meio ambiente do trabalho, quando ocorre o 

descumprimento das normas regulamentadoras do Ministério do 

Trabalho, tais como, a NR-18, sobre condições e meio ambiente de 

trabalho na indústria da construção, ou a NRR-5, sobre a utilização de 

agrotóxicos e afins, fertilizantes e corretivos utilizados no trabalho rural. 

Complementa, ainda, Celso Antonio Pacheco Fiorillo3, O 

tema de Direito Criminal ao dizer que: o artigo 225 da CF aponta os 

critérios de proteção do bem ambienta1 reputado, antes de mais nada, 

aquele considerado essencial a sadia qualidade de vida da pessoa 

humana, em obediência ao que determina o artigo I.", inciso 111, da 

Constituição Federal, que estabeleceu de forma pioneira a possibilidade 

de sujeitar todo e qualquer infrator, ou seja, aqueles que praticam 

condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente, a sanções 

penais conforme determina de forma clara e inequívoca o artigo 225, 

parágrafo 3." da Constituição Federal. Os fundamentos constitucionais 

para que possam ser estabelecidas sanções penais ambientais são: a) 

obediência aos fundamentos do Estado Democrático de Direito (artigo 

1 .O da CF): somente terão eficácia as sanções ambientais, desde que 

' MIRABETE, Júlio Fabbrini, Manual de Direito Penal - Parte Geral, p.22. 
' FIORILLO, Celso Antonio Pacheco, Curso de Direito Ambienta1 Brasileiro, p. 299 



implementadas de acordo com os critérios da República Federativa do 

Brasil. Portanto, serão incompatíveis tanto o crime quanto as penas 

quando houver critérios atentatórios a dignidade da pessoa humana; b) 

obediência aos objetivos fundamentais da República Federativa do 

Brasil (artigo 3." da CF): tanto as penas quanto os delitos ambientais 

devem ser adequados a realidade brasileira; c) adequação ao Direito 

Criminal Constitucional e ao Direito Penal Constitucional como 

instrumentos de defesa da vida de brasileiros e estrangeiros residentes 

no país (artigo 5." da CF). Busca efetivar uma integração do Direito 

Penal vigente com normas de Direito Criminal, ou seja, procura dar 

maior abrangência e aplicabilidade ao Direito Ambiental; d) adequação 

ao piso vital mínimo como valor fundamental a ser tutelado pelo Direito 

Criminal Ambiental (artigo 6." da CF). Trata-se do rendimento mínimo 

necessário para o ser humano viver com dignidade. Busca o Direito 

Criminal Ambiental, primordialmente, a proteção ao ser humano, 

através de normas de educação, trabalho, lazer, segurança, proteção i 

infincia etc., preservando, mediatamente, o meio ambiente; e) 

obediéncia e adequação ao Direito Penal Ambiental (artigo 225 da CF): 

garante a todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 

garantindo a sadia qualidade de vida, impondo ao Poder Público e a 

sociedade o dever de preservá-lo e defendê-lo para as presentes e futuras 

gerações. 



3. OS BENS AMBIENTAIS 

A atual Constituição Federal volta-se, principalmente, para 

os direitos de terceira geração, os quais se preocupam com o ser 

humano, não enquanto indivíduo e, sim, como gênero. 

Procurou a Constituição, conforme salienta Celso Antonio 

Pacheco ~ io r i l l o~ ,  criar uma nova categoria de bens, os de uso comum 

do povo e essenciais à sadia qualidade de vida, não podendo ser 

confundidos com os bens públicos, nem tampouco com os privados. 

Nessa nova categoria de bens, procura proteger e criar um 

meio ambiente ecologicamente equilibrado, visando não somente à vida 

humana, mas também ao ecossistema. 

Os bens de uso comum são aqueles que qualquer pessoa 

poderá desfmtar dentro dos limites estabelecidos pela lei. 

Contudo, não basta apenas que o bem seja de uso da 

coletividade; deve, também, ter uma finalidade de buscar uma sadia 

qualidade de vida, ou seja, garantir os direitos fundamentais e a 

dignidade da pessoa humana; portanto, uma vida sadia é uma vida com 

dignidade. 

Essa dignidade não deve ser interpretada de forma restrita, 

mas abrangente, uma vez que os bens ambientais tutelados pela 

C~ns t i tu i~ão  Federal, nas citações de Celso Antonio Pacheco Fiorillo5, 

não podem se resumir apenas àqueles direcionados i. vida humana, 

devendo ser interpretados em sua forma mais abrangente pelos bens 

ambientais; portanto, todo e qualquer bem essencial a uma qualidade de 

vida sadia e de uso comum do povo tem característica de bem 

"IORILLO, Celso Antonio Pacheco, Ação Civil Pública, p. 105 e Curso de Direito Ambienta1 
Brasileiro, p. 48. 



ambiental, tais como: o patrimônio cultural brasileiro, o patrimônio 

genético dos pais, a saúde, a organização social e urbana das cidades, o 

solo, a água, o ar atmosférico, o espectro eletromagnético, a flora, a 

fauna, o ambiente de trabalho, o ambiente prisional, dentre outros, todos 

essenciais a dignidade humana e a qualidade de vida dos seres vivos. 

O bem ambiental, conforme Celso Antonio Pacheco 

Fiorillo" é a somatória de dois aspectos: 1. bem de uso comum do povo 

e 2. bem essencial à sadia qualidade de vida, os quais formam a 

estrutura constitucional do bem ambiental. 

Assim, diante desse quadro apresentado, podemos verificar 

que os bens de uso comum do povo são direitos transindividuais, 

sobrepondo-se ao direito de propriedade. 

4. A NATUREZA JURÍDICA DOS BENS AMBIENTAIS 

Conforme acima mencionado, os bens ambientais tratam de 

direitos transindividuais ou metaindividuais, os quais formam uma 

Categoria intermediária de interesses, pois se encontram entre o interesse 

particular e o interesse público. Os transindividuais constituem o gênero 

do qual são espécies os interesses difusos, coletivos e individuais 

homogêneos. 

Os interesses difusos, assim entendidos, os transindividuais, 

de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e 

ligadas por circunstâncias de fato (artigo 8 1, inciso I do CDC). Possuem 

titulares indetermináveis, ainda que possam ser estimados 

' Ibid., cit., p. 106 e 107. 
"FIORILLO, Celso Antonio Pacheco, Curso de Direito Ambienta1 Brasileiro, p. 5 2 .  



numericamente. A relação entre eles é fática, ou seja, não há uma 

relação jurídica entre eles. O objeto da relação é sempre indivisivel, 

igual para todos. Não se pode identificar os lesados e individualizar os 

prejuízos. Ex.: dano ao meio ambiente. 

Os interesses ou direitos coletivos, assim entendidos os 

transindividuais de natureza indivisível, de que seja titular grupo, 

categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária 

por uma relação juridica base (artigo 81, inciso I1 do CDC). Seus 

titulares são determináveis ou determinados, unidos por uma situação 

jurídica. Usualmente, formam grupos, classes ou categorias de pessoas. 

O seu objeto é indivisivel. Ex.: fechamento de uma casa noturna cujo 

barulho perturba a vizinhança. Os moradores da redondeza estão 

ligados, ocasionalmente, pelo fato de residirem nas imediaçaes do local 

da casa noturna (meio ambiente urbano). 

Os interesses individuais homogêneos, assim entendidos os 

decorrentes de origem comum (artigo 8 1, 111 do CDC). Têm a mesma 

origem, a mesma causa. Por serem homogêneos, a lei permite proteção 

coletiva. Os titulares são determináveis, compartilham prejuízos 

divisíveis, originários da mesma circunstância de fato. Ex.: loteamentos 

localizados em manancial, onde os mutuários são lesados, uma vez que 

tal local é impróprio para este fim, visto ser área de preservação 

ambiental. 



Quando se fala em classificação do meio ambiente, na 

verdade não se quer estabelecer divisões isolantes ou estanques deste, 

até porque, se assim fosse, estaríamos criando dificuldades para o 

tratamento da sua tutela. 

Por esse motivo, para buscar uma maior identificação com a 

atividade degradante e o bem imediatamente agredido, é que podemos 

dizer que o meio ambiente apresenta pelo menos quatro formas (1. 

natural; 2. cultural; 3. artificial; e 4. do trabalho). 

Portanto, é importante salientar que O maior objeto tutelado 

é a vida saudável e, desta forma, a classificação retromencionada apenas 

identifica sob o aspecto do meio ambiente aqueles valores que foram 

aviltados. 

Diante desse quadro apresentado, podemos concluir que o 

meio ambiente recebe uma tutela imediata e outra, mediata. 

A tutela mediata seria a própria Constituição Federal, em 

seu artigo 225 "caput", que determina o conceito de meio ambiente, bem 

ambiental, o direito ao meio ambiente, os titulares desse direito, a 

natureza jurídica do direito, dentre outras determinações. 

"Art. 225. Todos têm direito ao meio 
ambiente ecologicamente equilibrado, bem 
de uso comum do povo e essencial a sadia 
qualidade de vida, impondo-se ao poder 
Público e a coletividade o dever de defendê- 
10 e preservá-lo para as presentes e futuras 
gerações." 

Todavia, o legislador constituinte não parou por aí, 

procurando, por via dessa divisão, que não são peremptórias ou 



estanques, alcançar a efetiva salvaguarda desse direito, fazendo, pois, o 

que didaticamente denomina-se de tutela imediata. 

5.1 MEIO AMBIENTE NATURAL 

A legislação que trata do meio ambiente, posteriormente a 
Declaração de Estocolmo, contribuiu para que vários países se 

esforçassem por realizar a adoção dos princípios desta no plano interno, 

caracterizando, em uma primeira fase, por dirigir-se, principalmente, a 

proteção dos recursos da natureza, diversificados em complexos 

referidos como patrimônio biológico, patrirnônio genético, patrimônio 

mral, patrimônio florestal e patrimônio mineral, como subespécies do 

patrirnônio nacional. 

A Lei 6.902181 criou as Estações Ecológicas e as áreas de 

Proteção Ambienta1 como espaços de particular proteção ao meio 

ambiente natural. 

As estações ecológicas são áreas representativas de 

ecossistemas brasileiros, destinados a realização de pesquisas básicas e 

aplicadas de Ecologia, a proteção do ambiente natural e ao 

desenvolvimento da educação conservacionista. 

Já as áreas de proteção ambienta1 são espaços do território 

nacional, assim declarados: 
"a fim de assegurar o bem-estar das 
populações humanas e conservar ou 
melhorar as condições ecológicas locais. 
São sujeitas a algumas restrições e 
proibições, mas nelas se permite moradia e 
atividade produtivas, desde que fiscalizadas 
pela entidade ambiental. Nesta categoria 
foram acrescentadas, por meio do Decreto 



89.936184, as áreas de relevante interesse 
ecologico, que são aquelas que "possuem 
características extraordinárias ou abriguem 
exemplares raros da biota regional, 
exigindo cuidados especiais de proteção por 
parte do Poder Público". 

O Código Florestal, Lei 4.771165, por sua vez, instituíra a 

categoria das florestas de preservação permanente, objeto especial de 

tutela, sendo imunes à exploração, e a dos Parques nacionais, estaduais e 

municipais, que são áreas estabelecidas para proteção e conservação das 

belezas cênicas naturais, educativos, segundo O Decreto 84.0 17/79 que 

as regulamenta. 

Por outro lado, a Lei 5.197167, que dispôs sobre a proteção 

a fauna, no seu artigo 1°, já atribuíra a propriedade do Estado a fauna 

silvestre, constituída pelos animais de qualquer espécie que vive 

naturalmente fora de seu cativeiro, proibindo a sua utilização, 

perseguição, destruição, caça ou apanha. 

A Lei 6.938181, após ter considerado, no seu artigo 1°, 

inciso I, o meio ambiente como "patrimônio público a ser 

necessariamente assegurado e protegido, tendo em vista O uso coletivo", 

faz referência aos bens ambientais merecedores da tutela legal, no seu 

artigo 3", inciso V, sob a denominação de recursos ambientais, 

enumerados: " a atmosfera, as águas interiores, superficiais e 

subterrâneas, os estuários, O mar territoriai, O solo, O subsolo e os 

elementos da biosfera. 

Mais tarde, a Constituição Federal de 1988, com a ampla tutela 

que faz do meio ambiente e a declaração de seus princípios 

fundamentais no artigo 225, após reconhecer O direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado como: 



"bem de uso comum do povo e essencial A 
sadia qualidade de vida, impôs ao Poder 
Público e a coletividade o dever de defendê- 
10 e preservá-lo para as presentes e futuras 
gerações". 

Houve, também, uma grande inovação na proteção dos 

espaços territoriais e seus componentes, assim entendidos os Parques 

nacionais, estaduais e municipais, as reservas biológicas, as estações 

ecológicas e as áreas de proteção ambiental, determinando que a sua 

alteração e supressão somente se façam através de lei, e que a sua 

utilização seja feita de modo a não comprometer a totalidade dos 

atributos que justificam a sua proteção. 

Uma das mais recentes criações em face de espaços 

ambientais é a reserva particular do patrimônio natural por destinação 

do proprietário, instituída pelo Decreto 98.914190, medida que atende ao 

disposto no artigo 6", do Código Florestal (Lei 4.771/65), que faculta ao 

proprietário de floresta não preservada, gravá-la com perpetuidade se 

verificada a existência de interesse público pela autoridade florestal. 

5.2 MEIO AMBIENTE ARTIFICIAL 

Por meio ambiente artificial entende-se aquele constituído 

pelo espaço urbano construido, consubstanciado no conjunto de 

edificações (espaço urbano fechado) e dos equipamentos públicos 

(espaço urbano aberto). Portanto, podemos entender como sendo urbano 

a idéia de e aplicando esses conceitos aos Seus habitantes. 

Com relação ao tratamento dispensado constitucionalmente 

ao meio ambiente artificial, devemo-nos ater aos artigos 182 e seguintes, 

não se desvinculando a interpretação do artigo 225, mas também, 



verificando-se o artigo 21, inciso XX e O artigo 5", inciso XXIII, dentre 

outros. 

Visa o meio ambiente artificial, dentre outras finalidades, a 

busca do direito a sadia qualidade de vida, bem como aos valores da 

dignidade humana e da própria vida. Portanto, não basta o direito à vida 

(direito de primeira geração), busca-se uma qualidade de vida para o ser 

humano (direito de terceira geração). 

Quando a Constituição passou a cuidar da política urbana, 

invariavelmente, acabou por tutelar o meio ambiente artificial. 

Essa política urbana está delimitada por normas gerais e 

diretrizes que deverão nortear não SÓ os parâmetros, mas, 

principalmente, os lindes constitucionais que OS Estados e Municípios 

deverão possuir. 

A política urbana tem como objetivo o desenvolvimento 

das funções sociais da cidade e o bem-estar dos seus habitantes. 

Com relação ao artigo 182, podemos desde já destacar que 

não se trata, simplesmente, de uma regra de desenvolvimento urbano, 

mas, também, de estabelecer uma política de desenvolvimento, ou seja, 

assume fundamental importância na medida em que deve estar em 

perfeita interação com o tratamento global reservado ao meio ambiente e 

a defesa de qualidade. Portanto, o desenvolvimento urbano deverá ser 

norteado por princípios e diretrizes. 

Dois são os objetivos da política de desenvolvimento 

urbano: 

a) pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade, 

visando assegurar o pleno desenvolvimento social das cidades, ligando- 

se as nomas voltadas ao direito à vida com saúde, lazer, segurança, 

infância, buscando-se a interação entre a maternidade com direito ao 



h-abalho, a propriedade, devendo, portanto, serem condições finalísticas 

da cidade; 

b) garantia do bem estar de seus habitantes, tendo como 

política básica a busca de aumento do bem-estar social, ou seja, a 

procura de uma qualidade de vida urbana mais salutar. 

O Estatuto da Cidade (Lei no 10.257101) visa regulamentar 

as normas do meio ambiente artificial. 

Trata-se o Estatuto da Cidade do mais importante 

regulamento ambiental, uma vez que tem como objetivo o 

desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, 

mediante normas gerais que busquem a garantia do direito a cidades 

sustentáveis. Referem-se, portanto, ao ser humano e ao lugar onde ele 

vive. 

Esse direito a cidades sustentáveis tem sua natureza jurídica 

estabelecida não só no plano constitucional, como também, conforme 

determina o artigo 1" da Lei 10.257101, outorga um caráter 

metaindividual. 

Conforme ensina Celso Antonio Pacheco Fiorillo7, as 

garantias do direito a cidades sustentáveis são: direito a terra urbana, à 

moradia, ao saneamento ambiental, a infra-estrutura urbana, ao 

transporte, aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer. Procura, 

portanto, ao estabelecer essas diretrizes, orientar uma política de 

desenvolvimento voltada ao proveito da dignidade da pessoa humana, 

buscando 0 bem-estar das presentes e futuras gerações. 

Abordaremos, agora, de forma sucinta, OS diversos direitos 

relacionados as cidades sustentáveis. 

' FIORILLO, Antonio Pacheco, Direito a Cidades Sustenthveis no Âmbito da Tutela 

Constitucional Do Meio Ambiente Artificial, P. 8. 



1. O direito i terra urbana visa possibilitar para os 

residentes uma existência digna dentro de uma ordem capitalista. ti terra 

urbana, tendo em vista o atual êxodo rural, procura, de maneira clara, a 

necessidade de distribuição e aproveitamento de determinado espaço 

territorial. Dentro desta concepção, busca a lei evitar impactos 

ambientais, não apenas no meio ambiente natural, mas no meio 

ambiente 

como um todo. 

2. O direito a moradia, em sentido amplo, tem o escopo de 

dar aplicabilidade a outros direitos, dentre os quais o direito a casa, 

tendo esta a garantia de sua inviolabilidade, assegurando ao residente 

seu direito a intimidade. A moradia, dentro do plano das cidades 

sustentáveis, é um espaço de conforto e intimidade, servindo como um 

reduto familiar, ao mesmo tempo em que garante a segurança e bem- 

estar social dos residentes. 

3. O direito ao saneamento ambiental, dentro das cidades 

sustentáveis, busca, efetivamente, assegurar dentro deste ambiente 

urbano, a preservação da incolumidade físico-psíquica. Portanto, o 

Poder Público avocou para si, a incumbência de proporcionar condições 

urbanas vinculadas a saúde pública, ao tratamento de águas, esgotos, 

limpeza de córregos e bueiros, limpeza de ruas e áreas públicas etc., não 

devendo ser esquecidas as obrigações que os residentes também 

possuem de evitar toda e qualquer poluição, incluindo a manutenção de 

áreas privadas, locais de trabalho etc. 

O estatuto da cidade, no plano do saneamento ambiental, 

impõe diretrizes, dentre as quais: a) direito ao uso de águas - a 

utilização racional da água, tanto para fins residenciais como industriais; 

b) direito ao esgoto - destina-se ao dever estatal de recolher e 



tratar os detritos e dejetos humanos e, posteriormente, a recuperação e 

reutilização das águas; c) direito ao ar atmosférico e A sua circulação - 

procura impor limitações ao lançamento de poluentes no ar, tanto pelas 

indústrias quanto pelos automóveis, almejando uma sadia qualidade de 

vida; d) direito ao descarte de resíduos - sendo que sua coleta e 

destinação são deveres municipais. A iniciativa privada contribui com 

essa coleta por meio da coleta seletiva de resíduos, o que evita um 

impacto ambiental. 

4. Direito a infra-estrutura urbana - possibilita ao Poder 

Público Municipal a realização de obras e serviços destinados a tomar 

habitável o meio ambiente urbano. Essas obras e serviços buscam 

desenvolver a função social da cidade, uma vez que, com o crescimento 

desordenado, em pouco tempo criar-se-ia 0 caos social (meio ambiente 

social). A natureza jurídica desse direito é metaindividual, pois o 

gerenciamento, por parte do Poder Público, deverá ser previamente 

discutido, tanto pelos govemantes quanto pela população, garantindo, 

assim, uma democracia nas cidades sustentáveis. 

5. Direito ao transporte - opera-se através dos meios 

necessários para a livre locomoção, em face da necessidade de utilização 

das vias públicas, não só com a circulação de pessoas, como também 

para operação de carga e descarga, fundamentais para as relações 

econijmicas e de consumo. Esse transporte deverá ser implementado de 

forma a a facilidade de locomoção, não apenas por meio de 

vias públicas, mas também, rodoviário e metroviário. Atualmente, 

encontra o Poder Público Municipal um dos maiores desafios, qual seja, 

o de implementar o transporte público urbano e desafogar as vias 

públicas. 



6. Direito aos Serviços Públicos - aquele que coloca o 

Poder Público Municipal na condição de fornecedor de determinados 

serviços essenciais para o funcionamento das cidades, tais como: rede de 

esgoto, abastecimento de água, gás canalizado, coleta de águas pluviais 

etc., garantindo serviços adequados, eficientes, seguros e que não podem 

sofrer solução de continuidade quando vitais a população. Contudo, 

certos serviços passaram a ser executados por concessionárias, 

permissionárias ou sob qualquer outro empreendimento na condição 

inequívoca de fornecedor, sendo estes fiscalizados pelo Poder Público 

concedente. 

7. Direito ao trabalho -refere-se a toda e qualquer atividade 

humana ligada as modificações do meio ambiente, visando determinadas 

necessidades humanas, uma vez que possibilita h pessoa humana obter 

rendimentos dos quais irá se utilizar para uma vida digna. 

8. Direito ao lazer - como uma forma de dignidade da 

pessoa humana, uma vez que possibilita a esta ter uma vida saudável. 

Essa atividade deverá, na medida do possível, ser ofertada pelo Poder 

Público, quando garante o acesso a parques seguros e com infra- 

estmtura, shows culturais, campanhas de divulgação da cidade etc. 

Todos esses direitos, para serem efetivamente aplicados, 

devem levar em conta uma série de fatores, dentre os quais: educação, 

saúde, jazer, urbanidade entre os cidadãos, segurança, um piso vital 

mínimo etc. 



5.3 MEIO AMBIENTE DO TRABALHO 

Quando estudamos o meio ambiente, não podemos deixar 

de citar o meio ambiente do trabalho, uma vez que passamos uma 

parcela muito grande de nossas vidas no envolvimento profissional. 

Tendo em vista a importância desse ambiente, nossa 

Constituição procurou ampará-lo de forma expressa, como se pode ver 

no artigo 200, ViII, que trata da saúde (artigo 196 da Constituição 

Federal), podendo ainda ser citados outros dispositivos, tais como o 

artigo 7", XXXIII. 

O artigo 200 elenca: 

"Art. 200: Ao sistema único de saúde 
compete, além de outras atribuições, nos 
termos da lei: 
VI11 - colaborar com a proteção do meio 
ambiente, nele compreendido o do 
trabalho." 

Podemos, portanto, definir o meio ambiente de trabalho 

como o local onde se desenvolvem as atividades do trabalho humano. 

Não se deve limitar ao empregado, mas a todo trabalhador que cede a 

sua mão-de-obra. 

Esse direito ao trabalho em condições salubres é 

essencialmente difuso, propiciando ao trabalhador um ambiente de 

trabalho saudável. 

O objeto jurídico tutelado é a saúde e a segurança do 

trabalhador, ou seja, da sua vida, na medida que ele, integrante do povo, 

titular do direito ao meio ambiente, possui direito i?i sadia qualidade de 

vida. O que se busca é, pois, resguardar o homem trabalhador, enquanto 

ser vivo das formas de degradação e poluição do meio ambiente onde 



exerce o seu labuto, que é essencial à qualidade de vida e à própria 

preservação desta. 

Diante de todo exposto até agora apresentado, não podemos 

deixar de fazer uma breve apreciação ao meio ambiente do trabalho 

rural. 

No Brasil vigora a Lei 5.889173, que acertadamente 

procurou igualar o trabalhador rural ao trabalhador urbano, com 

algumas restrições, o que não alterou substancialmente o seu elenco de 

direitos. Com o advento da Constituição Federal de 1988, todos os 

direitos foram totalmente equiparados (artigo 7"). 

Também a Lei 8212190 equiparou O trabalhador rural ao 

urbano, com os mesmos direitos previdenciários. 

A lei pressupõe, como sujeitos do contrato de trabalho de 

um lado, o empregador, assim entendida toda pessoa que exerce 

atividade agro-econômica, inclusive a exploração industrial em 

estabelecimento agrário e, de outro lado, o empregado rural. 

Podemos entender como empregado rural todo trabalhador 

que exerce a sua atividade em propriedade rural, continuadamente e 

mediante subordinação. 

Nesse caso, podemos considerar como tal, todo trabalhador 

que cultiva a terra, cuida de gado etc., alem das pessoas necessárias para 

a administração da empresa ou atividade rural exercida. 

A abrangência da Lei 5.889173 6 aplicada a todo 

trabalhador rnral e não apenas aos empregados rurais. Aplica-se, assim, 

o âmbito de proteção à atividade eventual, almejando uma construção de 

jurisprudência protecionista do "bóia-fria". 



5.4 MEIO AMBIENTE CULTURAL 

Quando tratamos do meio ambiente cultural, encontramos 

sua previsão na Constituição Federal, no artigo 21 5 que prescreve: 

"Art. 215: o Estado garantira a todos o 
pleno exercício dos direitos culturais e 
acesso As fontes da cultura nacional, e 
apoiará e incentivará a valorização e a 
difusgo das manifestações culturais. 
parágrafo 1". O Estado protegerá as 
manifestaçaes das culturas populares, 
indígenas e afro-brasileiras e das de outros 
grupos participantes do processo 
civilizatório nacional. 
parágrafo 2". A lei disporá sobre a fixação 
de datas comemorativas de alta significação 
para diferentes segmentos étnicos 

nacionais." 

Portanto, conforme ensina José Afonso da Silvas, o meio 

ambiente cultural: 
"é integrado pelo patrimônio histbrico, 
artístico, arqueológico, paisagistico, 
turístico que, embora artificial, em regra, 
como obra do homem, difere do anterior 
(que também é cultural) pelo sentido de 
valor especial". 

Daí podermos perceber que O meio ambiente cultural se 

traduz como sendo a história de um povo, a sua formação cultural e 

finalmente 0s próprios elementos formadores de sua cidadania. Na 

própria Constituição Federal, em seu artigo 216, encontramos esse 

conceito de  patrimônio histórico. 

A proteção ao meio ambiente cultural visa garantir para as 

novas gerações as raizes formadoras de uma nação, O que garante 

SILVA, ~ o ~ é  ~f~~~~ da. Direito Ambienta1 Constitucional, p. 213. 



princípios fundamentais do homem, tais como a dignidade humana, o 

direito a uma qualidade de vida, dentre outros. 

6. DOS CRIMES CONTRA O MEIO AMBIENTE 

Quando falamos dos crimes ambientais Lei n.O 9605/98, 

podemos dividi-los da seguinte forma: 

1. Dos Crimes contra a Fauna: encontram-se arrolados nos 

artigos 29 a 37 da Lei n. 9605198. Conforme ensina o professor Celso 

Antonio Pacheco Fiorillo9, os animais não são sujeitos de direito; 

portanto, a proteção se faz enquanto bem ambiental, favorecendo, assim, 

o próprio homem e somente por via reflexa, as demais espécies. 

2. Dos Crimes contra a Flora: os quais se encontram 

arrolados nos artigos 38 a 53 da Lei n. 9605198. Visam proteger a nossa 

biodiversidade, buscando, também, como finalidade principal, 

resguardar as necessidades h~manas '~ .  

3, Da Poluição e Outros Crimes Ambientais: encontram-se 

arrolados nos artigos 54 a 60 da Lei n. 9605198. Tratam da proteção da 

saúde humana. Já os artigos 196 e 200, inciso VI11 da CF, visam a 
proteção do meio ambiente do trabalho". 

4. DOS Crimes contra o Ordenamento Urbano e o 

Patrirnônio ~ultural: nos artigos 215 e 216 da CF, encontramos a 

proteção do meio ambiente cultural; já nos artigos 182 e 183 da CF, a 

proteção do meio ambiente artificial. Visam os artigos adequar as 

necessidades de salvaguardar a natureza irnateria1 dos bens culturais em 

'I FIORILLO Celso Antonio pacheco, Curso de Direito Ambienta1 Brasileiro, p. 306. 
l u  

I I 
Ihid. p.307 
Ibid. p.307 



face dos direitos fundamentais a eles inerentes. Exemplo: direito à 

moradia. No artigo 182 da CF temos também a função social das 

cidades, que passa a ser disciplinada pelo Direito Criminal AmbientalIZ. 

5 .  DOS Crimes contra a Administração Ambienta]: artigo 

225 da CF, que disciplina ao Poder Público O dever de defesa e 

preservação do meio ambiente. Já OS artigos 66 a 69 da Lei n." 9605/98 

pormenorizam a atuação dos funcionários públicos para defender e 

preservar o meio ambiente". 

7. A PROTEÇÃO AMBIENTAL EM FACE DA 

EVOLUÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 

Quando estudamos a proteção ao meio ambiente, notamos 

que este instituto se encontra abrangido dentro dos direitos 

fundamentais e estes, atualmente, encontram-se divididos em níveis 

evolutivos, designados como gerações. 

Willis Santiago Guerra ~ i l h o ' ~  entende que: 

"ao invés de "gerações" é melhor falar em 
"dimensí5es de direitos fundamentais", 
neste contexto, não se justifica apenas pelo 
preciosismo de que as gerações anteriores 
não desaparecem com o surgimento das 
mais novas. Mais importante é que os 
direitos "gestados" em uma geração, 
quando aparecem em uma ordem jurídica 
que já traz direitos da geração sucessiva, 
assumem uma outra dimensão, pois 0s 
direitos de geração mais recente tomam-se 
um pressuposto para entendê-los de forma 
mais adequada - e, conseqüentemente. 

FIORILLO, Celso Antonio pacheco, Curso de Direito Ambienta1 Brasileiro, p.308 
' ~ '  Ibid. p.308 
( 4  FILHO Willis santiago Processo Constitucional e Direitos Fundamentais, p. 40. 



também, para melhor realizá-los. Assim, 
por exemplo, o direito individual de 
propriedade num contexto em que se 
reconhece a segunda dimensão dos direitos 
fundamentais, só pode ser exercido 
observando-se sua função social e com o 
aparecimento da terceira dimensão, 
observando-se igualmente a sua função 
ambiental." 

Antes de estudarmos efetivamente a geração de que trata a 

proteção do direito ambiental, devemos entender como funciona esse 

processo evolutivo, observando-se cada uma das gerações. 

Temos como direitos de primeira geração aqueles que 

surgiram com a idéia de Estado de Direito, submisso a uma ordem 

Constitucional. Longe do autoritarismo da vontade do soberano, a qual 

era considerada lei, concebeu-se um Estado em que as funções do poder 

fossem atribuídas a órgãos distintos, impedindo a concentração de 

poderes e o arbítrio de uma ou mais pessoas. Concorrentemente, 

surgiram os direitos tidos como fundamentais de primeira geração, 

denominados também de direitos civis, ou individuais e politicos. 

Esses direitos de primeira geração tinham como escopo a 

proteção do indivíduo perante o Estado. 

A função do Estado, por sua vez, deveria permanecer como 

a de guardião das liberdades individuais, permanecendo longe de 

qualquer interferência no relacionamento social. 

Com a evolução da proteção da dignidade humana, passou- 

se a uma nova etapa dos direitos fundamentais, tidos como de segunda 

geração. 

A sua essência era a preocupação com as necessidades 

humanas. O objetivo era dotar O ser humano de condições mínimas e 

necessárias ao de uma vida digna, devendo O Estado, em vez 



de se abster, fazer-se presente, mediante prestações que vinham 

imunizar o ser humano de injunções dessas necessidades mínimas que 

pudessem tolher a dignidade de sua vida. 

Diante disto, podemos concluir que os direitos de segunda 

geração tendem a exigir do ente estatal uma prestação, no sentido de 

buscar a superação das carências individuais e sociais. 

Temos como direitos fundamentais de segunda geração, 0s 

denominados direitos positivos, uma vez que não possuem a abstenção 

estatal, em ações voltadas para a solução de problemas sociais. 

Posteriormente a preocupação com a liberdade e as 

necessidades do ser, surge uma nova classe de direitos fundamentais a 

serem tutelados, relacionados a essência do ser humano, sua razão de 

existir, ao destino da humanidade, encarando O ser humano enquanto 

gênero e não adstrito ao indivíduo ou mesmo a uma coletividade 

determinada. 

procura-se, diante dessa terceira geração dos direitos 

fundamentais, uma conscientização do ser humano mais racional, uma 

preocupação maior com o próximo, deixando de lado as fronteiras 

fisicas e econômicas. 

Com essa evolução dos direitos fundamentais, em face de 

um mundo globalizado, encontramos a proteção ao meio ambiente, em 

sua forma mais ampla, devendo, inclusive, ser adotada sem qualquer 

limitação, tendo em vista o ser humano como maior beneficiario dessa 

proteção. Podemos citar, além do meio ambiente tutelado em terceira 

geração, outros direitos, tais como: a paz no mundo, o desenvolvimento 

econíjmico dos países, a comunicação etc. Relacionados a esses direitos, 

destacam-se os meios de defendê-los, como a ação civil pública, a ação 

popular, o de segUranÇa coletivO etc. 



Para Eliana Calmon15, OS direitos fundamentais não 

encontram em apenas três gerações, mas numa quarta onde os avanços 

tecnológicos e as descobertas científicas colocaram a sociedade num 

dilema a ser enfrentado. No mesmo sentido, entende também Paulo 

BonavidesJ6 que existe uma quarta dimensão do direito. 

A possibilidade de transformações no código genético, de 

plantas, animais ou microorganismos por meio de engenharia genética já 

é uma realidade. 

Com essas possibilidades, o homem, mediante comandos 

químicos, consegue alterar a cadeia genética, possibilitando a produção 

de produtos e seres geneticamente modificados, como ocorre, por 

exemplo, nos produtos transgênicos, que até o presente momento não se 

determinou, com segurança, os malefícios causados ao homem e ao 

ecossistema. 

Com o citado poder, o homem passou a manipular a 

natureza por meio de avanços tecnológicos e científicos, O que gerou um 

problema de grandes dimensões, pois os profissionais dessas áreas ainda 

não encontraram os limites éticos e biológicos necessários para conviver 

com essa nova realidade, gerando uma grande insegurança jurídica, pois 

o Direito Positivo não foi capaz de alcançar as mudanças sociais, 

tamanha é a com que caminham essas novas descobertas da 

ciência. 

Em face desses direitos de quarta geração, toma-se 

imprescindível que, com a maior celeridade, sejam criadas normas 

jurídicas que sirvam de limites para que 0 Homem não tente se colocar 

no lugar de Deus, bem como para que 0s aplicadores e intérpretes do 

fi As Gerações dos Direitos e as Novas tendências, in Revista Jurídica Coiisulex, 

a110 VI - n. 130, p. 34137. 
I(, I~ONAVIDES, paulo. Curso de Direito ~onstitucional, P. 524. 



Direito delineiem os parâmetros para a sua perfeita aplicação e, assim, 

possam estabelecer uma segurança jurídica a partir de um esforço 

conjunto com o legislador e os anseios da sociedade contemporânea. 

Portanto, diante dessa evolução dos direitos fundamentais, 

podemos concluir que o atual ordenamento é voltado para o bem estar 

do ser humano, sendo tal preceito expresso em nossa Constituição, a 

qual delimita os destinatários desses direitos em face do artigo 5.0 , 
'L caputW , ou seja, todos os brasileiros e estrangeiros residentes no País. 

8. FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS DO DIREITO 

AMBIENTAL 

Conforme a evolução dos Direitos Fundamentais, a 

Constituição Federal procurou adequar-se à vida em sociedade. Apesar 

de o Homem ser o destinatário precípuo deste ordenamento, este 

almejou, também, o meio ambiente. 

podemos localizar na Constituição, no artigo 225,  a política 

nacional do meio ambiente, a qual prevê O direito ao meio ambiente, 

bens ambientais e dever de preservar e defender estes bens. 

Esse dispositivo, portanto, estabelece três concepçijes 

primordiais, indicando um meio ambiente ecologicamente equilibrado, 

como direito de todos, estabelecendo a natureza jurídica dos bens 

ambieiitais corno sendo de uso comum do povo e essenciais à sadia 

qualidade de vida, e impondo tanto a0 Poder Público quanto à 

coletividade o dever de defender e preservar 0s bens ambientais. , 



Esse meio ambiente ecologicamente equilibrado procura 

adequar nosso ordenamento aos direitos transindividuais e a uma 

sociedade de massa. 

Com relação a natureza jurídica dos bens ambientais, estes 

não estão disponíveis ao particular e nem a pessoa pública, visto que 

pertericein a uma esfera transindividual. 

Impõe, ainda, a Constituição, ao Poder Público e a 
coletividade, o dever de defender e preservar os bens ambientais, cuja 

defesa poderá ocorrer tanto por meios preventivos quanto de maneira 

repressiva. 

Não devemos nos esquecer das pessoas jurídicas, as quais 

foram consideradas sujeitos ativos nos delitos ambientais, o que 

ocasionou um avanço e, conforme explica Guilherme de Souza Nucci", 

"seria possível, ainda, prever outras figuras 
típicas contemplando a pessoa jurídica 
como autora de crime, mormente no 
contexto dos delitos contra a ordem 
econômica e financeira e contra a economia 
popular (artigo 173, par. S.", CF)". 

I? 
NUCCI, ~ ~ ~ i l h ~ ~ ~ ~  de Soiiza. Código Pcnal Comentado. P. 56 



PARTE TI 

1. HISTÓRICO DO CONCURSO DE AGENTES NO 

BRASIL 

Em relação ao concurso de agentes, a legislação ordinária, 

por sua vez, no Código de 1890, em seus artigos 17 a 21, tratava dos 

autores, cúmplices e instigadores (partícipes). Já o Código de 1940 

optou por uma forma mais simplificada, criada no Código Rocco, de 

1930, com a denominação de "Da co-autoria", abolindo a distinção entre 

a figura dos autores e cúmplices, tomando todos autores do crime. 

Entretanto, a doutrina da CO-delinquência procurou 

diferenciar a figura do co-autor e do partícipe, buscando aperfeiçoar o 

direito positivo (que, a exceção do Código francês, manteve o sistema 

de diversa punibilidade dos co-autores e cúmplices), excogitando-se de 

uma série de teorias. Com a reforma penal de 1984, teminou por 

reconhecer-se que esta distinção era correta, acolhendo-a a Exposição de 

Motivos: 
"sem completo retomo a experiência 
passada, curva-se, contudo, o Projeto aos 
críticos dessa teoria, ao optar, na parte final 
do art. 29, e em seus dois parágrafos, por 
regras precisas que distinguem a autoria da 

Distinção, aliás, reclamada 
com eloquência pela doutrina, em face de 
decisões reconhecidamente injustas." 

Com isso, surgiram as seguintes teorias: objetivas, teorias 

subjetivas teorias mistas ou intermediárias. Para as teorias ob!etivas, co- 

autor é o que COOP era na execução do fato típico do crime, o que 



contribui imediatamente no ataque ao bem jurídico, ou seja, atividade 

funcional como causa direta na produção do resultado; enquanto o 

cúmplice se limita a atos preparatórios, secundários, de auxílio a "Iatereu 

de ataque mediato ou de simples periclitação do bem jurídico, não 

passando sua contribuição de uma simples condição do resultado. Para 

as teorias subietivas (de que foi precursor Von Buri), que sustentam a 
equivalência dos antecedentes causais (não distinguindo entre causa e 

condiçao) e, conseqüentemente, repelem qualquer diferenciação objetiva 
c1iti.c co-autoria e ç~implicidade, o discrime tem de ser eiicontrad« na 

direção da vontade dos partícipes: co-autor é O que procede "animo 

n~ictoris". isto é, o que quer O fato como próprio, ou no seu interesse ou 

incondicionalmente (isto é, sem subordinação ao interesse de oulrcill), 

enquanto o cúmplice quer o fato "animo socci", ou seja, como fato de 

outreni ou no interesse alheio, ou condicionalmente (isto é, posto que o 

autor o quer). As teorias mistas ou intermédias, finalmente, reúnem o 

critério objetivo ao subjetivo. 

Portanto, o Código Penal adotou a terminologia "DO 

concurso de agentes", tornando mais abrangente a determinação dos co- 

autores e dos partícipes. Seguindo essa tendência, a Lei n. 9605198 (Lei 

Ambienta\), no artigo 2." prevê a possibilidade do concurso de agentes, 

colocando a pessoa jurídica, também, como sujeito ativo (artigo 3."). 

Nas disposições finais da Lei Ambiental, em seu artigo 79, 

está prevista a aplicação da utilização subsidiaria da Lei Penal. 

Assim, no artigo 29 do Código Penal, em principio, não 

liouve a preocupação de diferenciar entre co-autor e participe, apenas 

estabelecendo-se regras de fixação de Penas Para todos. 

Apesar de não especificar diferenças entre Co-autores e 

partícipes, uma vez que o próprio artigo 29, em seu "caput", declara que 



a pena será determinada "...na medida da culpabilidade...", e no 

parágrafo 1, determina a diminuição da pena, quando a participação for 
' L  de menor importância" , tendo como dificuldade determinar-se o que é 

a menor importância na conduta e qual O grau de sua culpabilidade. 

2. A AUTORIA DOLOSA E A AUTORIA CULPOSA 

A base da responsabilidade penal é, essencialmente, 

estruturada sobre os princípios da ~ulpabilidade'~, amplamente 

utilizados pela Lei Ambiental, fazendo-se, necessário, assim, distinguir- 

se o dolo e a culpa. 

No mais, a Lei Ambiental, em seu artigo 79, possibilita a 

utilização subsidiária da Lei Penal quando naquela encontrar-se alguma 

lacuna. 

Para se entender as formas de autoria (dolosa/cuIposa), 

necessário se faz observar a doutrina penal brasileira, quando trata do 

concurso de agentes, no artigo 29 do Código Penal. 

Assim, passemos a explicação das formas de autoria relacionadas 

à pessoa física. 

A autoria dolosa se baseia na Teoria do Domínio do Fato, 

ao passo que a autoria culposa se baseia, exclusivamente, na causação 

do resultado, ou seja, o autor do crime cul~oso  é o que causa um 

resultado deteminado pela quebra do dever de cuidado, não podendo, 

assim, falar-se, aí, de domínio do fato. 

I* COS.I.,A, JR,, paulo josé da. Direito Penal da Constitui~áo. P. 280 



Quando tratamos do conceito extensivo de autor, 

pretendemos que todos são autores e que a participação é uma regra para 

atenuar a pena, que tem fundamento num mero "animus" e se está 

considerando o autor doloso da mesma maneira que o autor culposo, ou 

melhor, estão estendendo o campo da autoria culposa a dolosa. 

Contudo, existe uma diferença na fundamentação entre a 

autoria dolosa e a autoria culposa quanto a participação, uma vez que 

esta somente é concebível nos crimes dolosos. 

Portanto, toma-se inadmissível a participação culposa em 

delitos dolosos e a participação dolosa em delitos culposos e, por fim, a 

participação culposa em delito c~ lposo '~ .  

Diante dessas colocações, somente será cabível 

participação dolosa em delitos ~ O ~ O S O S .  

Com relação à pessoa jurídica, a Lei Ambienta], no 

parágrafo único do artigo 3", possibilita O concurso de agentes, ao 

mencionar: 

"Art. 3" - as pessoas jurídicas serão 
responsabilizadas administrativa, civil e 
penalmente, conforme O disposto nesta Lei, 
nos casos em que a illfraçã0 seja cometida 
por decisão de seu representante legal ou 
contratual, ou de seu Órgão colegiado, no 
interesse ou beneficio de sua entidade. 
Parágrafo único. A responsabilidade das 
pessoas jurídicas não exclui a das pessoas 
fisicas, autoras, co-autoras ou participes do 
mesmo fato." 

1'1 Acerca do assunto Helena Cláudio Fragoso, Lições de  Direito Penal, P. 225;Basileu Garcja, 
~ ~ ~ ~ t i t ~ ~ ~ ~ ~ ~  de Direito penal, p. 358;D. Rende, Cooperazione in reato colPos0 e concorso di colpe, 

na K~~~~~~ Roma, ,936, ,,. 396; E. Battaglini, In tema de ~ o n c o r s o  di più persoiie in reato 

colposo, em Giustizia Penale, Roma, 1931,  11, p. 93; G. Betriol, Sul concorso di piu persoile nci 

cul,,uni. I ~ , v , s i i i  llaljnlin dj Diritto Penale. Pádua, 1930. P. 672. 



Portanto, em relação a imputação da responsabilidade penal 

i pessoa jurídica, não se deve partir de critérios de apuração da 

responsabilidade do Direito penal tradicional - ação e culpa (em sentido 

amplo), para delineamento de uma nova dogmática penal. 

Existem doutrinadores que entendem que a pessoa jurídica 

nâo tem vontade, suscetível de configurar o dolo e a culpa, 

indispensáveis presenças para o direito penal moderno, que é a 

culpabilidade (nullum crimen sine culpa). Contudo, para Guilherme de 

Souza NucciZo, 

"as pessoas jundicas têm vontade, não 
somente porque têm existência real, não 
constituindo um mito, mas porque "elas 
fazem com que se reconheça, 
modernamente, sua vontade, não no sentido 
próprio que se lhe atribui ao ser humano, 
resultante da própria existência natural, mas 
em um plano pr~gm~tico-sociológico, 
reconhecível socialmente. Essa perspectiva 
permite a criação de um conceito novo 
denominado ação delituosa institucional, ao 
lado das ações hunianas individuais"". 

3. O CONCURSO DE AGENTES 

O concurso de agentes ensina Júlio Fabbrini MirabeteZ2, é 

"a ciente, voluntária colaboração de duas OU mais pessoas na prática da 

mesma infração penal". 

O artigo 2." da Lei Ambienta1 prevê o concurso de agentes 

nas crimes ambientais. Nesse dispositivo, ocorreu a transcrição do artigo 

"I NUCCI, ~ ~ ~ i l h ~ ~ ~ ~  de Souza. Código Penal Comentado, P. 55. 
" SFIECAIKA, sérgio ~ ~ l ~ ~ â ~ .  ~eq~onsabilidade Penal da Pessoa Jurídica, p. 148: ver, ainda. 
94/95. 
'2 MIRABETE, j"lio Fabbrini. Manual de Direito Penal -parte geral, p. 215. 



29 do Diploma Penal, tendo, apenas, sido acrescidas as pessoas 

responsáveis diretamente pela pessoa jurídica ou aquelas que, 

indiretamente, têm poder de decisão (preposto OU mandatári~)~', cujo 

teor segue: 

"Quem, de qualquer forma, concorre para a 
prática dos crimes previstos nesta lei, incide 
nas penas a estes cominadas, na medida de 
sua culpabilidade, bem como o diretor, O 

administrador, O membro do conselho e de 
órgão técnico, o auditor, o gerente, o 
preposto ou mandatário de pessoa jurídica, 
que, sabendo da conduta criminosa de 
outrem, deixar de impedir a sua prática, 
quando podia agir para evitá-la". 

Observação importante foi proposta por Basileu G a r ~ i a ~ ~  na 

hipótese de não se confundir um concurso de agentes com concurso de 

delitos. Este ocorre quando várias infrações são cometidas por um 

indivíduo, Já no concurso de agentes dá-se a conjugação de atividades 

de diversos infratores na mesma infração. 

Quando tratamos de concurso de agentes, este pode 

aparecer de duas formas, por meio de co-autoria e de participação. 

Na co-autoria, conforme ensina Femando  cape^^^, "todos 

os agentes, em colaboração reciproca e visando ao mesmo fim, realizam 

a conduta Na lição de Johannes W e s ~ e l s ~ ~ ,  '"co-autoria é o 

cometimento de um fato punível mediante uma atuação 

conjunta consciente e querida". Ocorre a co-autoria, portanto, quando 

dois ou mais agentes, conjuntamente, realizam o verbo do tipo." 

" SIRVINSKAS, ~~i~ paulo. Tutela Penal do Meio Ambiente. P. 27. 
i* GAKCIA, ~ ~ ~ i l ~ ~ .  Instituiqõe~ de Direito Penal, P. 356. 
" C.APEZ, prnando, curso de Direito penal -parte geral, P. 291. 
>c, WESSELS, jolinnes. Direito Penal, parte geral, P. 121. 



portanto, podemos concluir que os agentes se unem visando 

a uma maior potencialidade na prática do delito, inclusive facilitando a 

atuação deste, uma vez que ocorre a divisão dos trabalhos. Nesta 

repartição de tarefas dos co-autores, a contribuição não necessita ser 

materialmente a mesma, ocorrendo uma divisão dos atos executivos, 

visando a um mesmo resultado delituoso. 

Não podemos deixar de salientar que nos crimes omissivos 

próprios não cabe a co-autoria, sendo os concorrentes responsabilizados 

pelo delito em si. 

Com relação i segunda forma de concurso de agentes, esta 

ocorre por meio da participação, onde OS sujeitos ativos concorrem para 

a prática do delito sem realizarem a conduta principal, a qual está sendo 

realizada pelo autor(es). 

Para que se configure a participação, devem existir dois 

aspectos, conforme ensina Femando Capez2': "a) vontade de cooperar 

com a conduta principal, mesmo que a produção do resultado fique na 

inteira dependência do autor; b) cooperação efetiva, mediante uma 

atuação concreta acessória da conduta principal." 

Portanto, com relação a autoria, temos duas teorias que a 

explicam: 

1. Teoria Restrita: é aquela que restringe O conceito de 

autoria; para esta teoria, autor é somente aquele que comete a conduta 

principal descrita no tipo penal, ou seja, somente aquele que pratica o 

verbo ou núcleo constante do tipo legal. Diante dessa definição, 

podemos concluir que o mandante de um crime não pode ser 

Considerado seu autor, tendo em vista que este não praticou os atos 

previstos no ~ i ~ ~ ~ - ~ ~ i m i n i s " .  Podemos exemplificar como aquele que 

, penal - parte geral, p. 292 



manda cortar mata de manancial (quem manda cortar, não corta; 

portanto, não pratica o verbo do tipo). Com relação ao partícipe é aquele 

que concome para a realização do delito sem ter praticado o núcleo do 

tipo, concorre de qualquer modo para a realização do delito, sempre 

mediante atos distintos da conduta principal descrita no tipo penal; 

2. Teoria Extensiva ou Ampliativa: como o próprio nome 

diz, a teoria amplia a autoria, o autor não é só quem realiza a conduta 

principal, mas todo aquele que concorre para a prática do delito, não 

importando se tal cooperação é decisiva OU não para a obtenção do 

resultado. Desta forma, basta o agente ter contribuído de qualquer forma 

na produção do resultado para ser considerado autor. Portanto, não 

ocorre qualquer distinção entre autor e participe, sendo abarcada a figura 

do partícipe pelo autor. Esta teoria não foi adotada pelo nosso 

ordenamento. 

Portanto, a teoria adotada por nosso ordenamento foi a 

Teoria Restrita. 

Quando se estuda essa teoria, temos além da figura do co- 

autor, a figura do participe, que também concorre para a prática do 

delito sem, contudo, praticar a conduta principal. 

Conforme a definição de participação de Eugenio Ra"] 

Zaffaroni e José Henrique pierangeli2*, participe é: 

" a contribuição dolosa que se faz ao injusto 
dolos0 de outro, já revelamos nossa posição 
e nossa resposta a respeito daquilo de que a 

é acessória: afirniamos que a 
participação deve ser sempre acessória de 
um injusto alheio." 

2n Z A F F ~ R ~ N ~ ,  
R,; ~IERANGELI, J O S ~  H. Manual de Direito Penal Brasileiro. parte 



Com relação à participação, temos também teoriasz9 que a 

explicam: 

1. Teoria Unitária ou Monista: para esta teoria, conforme 

explica E. Magalhães Noronha, 

"prega que a pluralidade de delinquentes e a 
diversidade de condutas não são Óbices 
unidade do crime. Embora reúna grande 
número de adeptos, podendo mesmo ser 
considerada tradicional, tem sofrido 
censura, argumentando-se não se, 
compreensível, se varias condutas dão 
existência a um crime só, como pode ser 
este atribuido mais a uns e menos a outros; 
como podem concorrer para um crime 
pessoas não revestidas da qualidade 
constitutiva e como podem ser punidos os 
co-participes, se houver inimputabilidade 
do autor principal." 

Portanto, o participe e o co-autor respondem por apenas um 

crime. 0 nosso ordenamento adotou parcialmente esta posição. Segundo 

ela, todos os que contribuem para um resultado delituoso devem 

responder pelo mesmo crime. Portanto, nosso ordenamento não se fi]iou 

a teoria (na qual há um crime para 0s autores e outro para 0s 

Partícipes). 

Contudo, apesar de o Código Penal ter adotado a teoria 

monista, existem algumas exceções na própria Parte Geral e outras, na 

Parte Especial. 

Portanto, temos a chamada cooperação dolosamente distinta 

ao estabelecer que, se algum dos concorrentes quis participar de crime 

menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena deste. Assim, se duas pessoas 

jY A~~~~~ das teorias: césar Roberto Bitencourt, Lições de Direito Penal, p. 35136; Ariel ~ ~ t t i ,  O 
Concurso de pessoas in Ciência penal, n. 1 ,  1981, p. 101; Luiz Prado, Elementos de Direito penal 
- parte geral, p, 17;'S. ~ ~ ~ i ~ ~ j ,  11 concorso, cit.. p. 5; E. Massari, 11 momento esecutivo de] reato, 
1934, p, 198. Camelutt,, ~~~~i~ General de1 Delito, tra. . V.Conde. . P. 255; Estlier de Fjglieiredo 
Ferraz, A co-delinquêneia no moderno direito penal brasllelro, 1947. p.29. 



resolvem caçar e durante a execução, uma delas resolver matar um 

animal que se encontra em risco de extinção, sem que tenha havido 

anuência ou contribuição da outra, haverá apenas crime tipificado no 

"caput" do artigo 29 da Lei 9605198 por parte da que queria o resultado 

mais grave. Contudo, sua pena será aumentada de metade se o resultado 

mais grave era previsível na hipótese concreta. 

Mas, se a participação for de menor importância (artigo 29, 

parágrafo 1." do CP), a pena poderá ser diminuída de um sexto a um 

terço. Essa chamada participação de menor importância tem natureza 

jurídica de causa de diminuição de pena e se aplica quando o juiz 

verifica, no caso concreto, que a contribuição do sujeito não merece a 

mesma pena da dos autores do crime, por ter sido ela secundária. Nesse 

caso, não há efetiva exceção à teoria unitária, pois o crime e o mesmo 

para todos, havendo apenas a uma redução da pena para o participe. 

2, Teoria Dualista: Magalhães ~ o r o n h a ~ ~  explica, citando 

Manzini, que este sustentou uma opinião consistente em considerar a 

participação principal e a secundária, havendo, então, um crime só para 

os autores e outro para os partícipes. Não foi adotada em nosso 

ordenamento. 

3 .  Teoria Pluralistica: para esta teoria, cada partícip 

responde por um crime próprio, sendo eles autônomos e distintos. Para 

esta teoria não existe prticipação mas, sim, simultaneidade de delitos. 

Magalhães Noronha, citando Massari, diz que " foi ao Ponto de afiI-mar 

que a açgo do é elemento de um crime que subsiste por si, 

crime que poderia denominar com propriedade "delito de concurso". ", 

ou incide em uma pena. Esta teoria também foi adotada pelo Código 

i,> 
NORONIIA, E. Magal]iães Direito Penal, P. 213. 



Penal. Aqui, o Partícipe responderá pelo que ele imagina acontecer e não 

pelo que realmente ocorreu. 

Magalhães Noronha citando Carnelutti, diz que: 

"inclui o concurso de delinquentes na 
doutrina do delito complexo, falando, então, 
em delito concursai, que seria a soma de 
delitos singulares, cada um dos q~iais  se 
chamaria "delito em concurso". O carátre 
deste "consite en no ser un delito autóiionio, 
sino un elemento de1 delito complejo. Entre 
e1 delito en concursual hay Ia misma 
diferencia que entre Ia parte y e1 todo". Tal 
opinião nos parece filiável ii doutrina 
unitária." 

Portanto, somente as teorias unitárias e pluralísticas foram 

adotadas em nosso ordenamento. Contudo, a teoria unitária é a mais 

admitida e parece ser a mais procedente. 

Diante desta, se o resultado é único e se as ações 

convergem para ele, não há que se falar em multiplicidade de delitos, 

isolando-se ou separando-se os participantes e correndo-se até o risco de 

deixar impune algum dos co-delinquentes, quando uma de suas ações 

não atingir a fase de execução do tipo. É ir de encontro 21 realidade negar 

que o delito é somente um, embora várias as ações Ou atOS, todos eles 

convergidos para fim único. 

~ ã o  deixar de citar Esther de Figueredo Ferraz: 

"praticado por um SÓ ou por vários individuos, 
o delito é sempre ~ I c o .  Porque, na co- 
delinqdència, cada ato iiidividual adquire valor 
jurídico-penal, pelas relações que mantém com 
as outras condutas convergentes". 

cindi-los, separá-los do todo que e crime único, não parece 

Possível. 



Temos duas formas de participação, a material, em que o 

agente auxilia materialmente o autor, e a moral, onde o agente instiga 

(reforça dolosamente uma idéia já existente) ou induz (dolosamente dá a 

idéia, faz nascer a idéia). 

Podemos exemplificá-Ias: quando for participação material, 

consistindo em fornecer moto-serra para a derrubada de árvores em uma 

floresta de preservação permanente; já no caso de induzimento, O autor 

quer aumentar seus pastos derrubando uma parte da fazenda onde se tem 

floresta de preservação ambienta1 e um vizinho lhe diz que a forina mais 

barata e eficaz é por meio de queimada; e no caso de instigação, o 

mesmo fazendeiro conversa com um vizinho que quer fazer uma 

queimada para aumentar seus pastos e este lhe diz que e O melhor e mais 

barato caminho para aumentá-los. 

No artigo 29 do Diploma Penal temos uma norma de 

extensão, pois sem ela não seria possível a punição do participe, uma 

vez que ele não realiza a conduta que seria descrita no tipo. Para o 

participe, portanto, ocorre uma adequação típica mediata OU indireta 

(pois se exige uma norma de extensão). Quanto aos co-autores, existe a 

adequação típica imediata ou direta, já que a conduta destes amolda-se 

na própria descrição tipica existente nos crimes contra 0 meio ambiente. 

N~ caso de crime preterdoloso, poderá o partícipe, ao 

contratar o executor, prever a prática de delito mais gravoso. Nessa 

situação, ocorre o ~Oncurso de pena material, no qual o partícipe 

concorreu para uma dolosa em crime de maior gravidade 

(do qua l  efetivamente e uma autoria de crime cul~oso ,  pois O 

foi causa do mais grave, quando este resultado era 



previsível. Por exemplo: Em uma faculdade de Medicina Veterinária, 

cientistas realizam experiência cmel em animais vivos, sabendo que 

existem recursos alternativos e esses animais vêm a morrer (artigo 32, $ 

2." da Lei Ambiental). Nessa hipótese, ocorreu um erro essencial 

vencível, o participe responderá pelo dolo (vontade inicial). 

Finalmente, poderá ocorrer a chamada participação em 
cadeia, nas palavras de Eugenio Raúl Zaffaroni e José Henrique 
Pierangeli3', 

"que tem lugar quando se incita a instigar, 
se instiga 2i cumplicidade, quando se é 
cúmplice da instigação e cúmplice do 
cúmplice. Assim, há participação em 
cadeia, quando se determina a alguém a 
convencer outro da conveniência de 
eliminar seu inimigo, quando se detemina 
a outro a colaborar no assalto a um banco, 
que será cometido por um terceiro, quando 
se ajuda outro a convencer terceiro a 
fraudar a empresa em que trabalha, ou 
quando se conserta a arma que outro 
entregará ao executor de um homicídio. Em 
todos esses casos, a tipicidade de todas as 
participações dadas em cadeia dependera de 
que o autor ao menos tente o injusto, e não 
de que outro participe tente a participação, 
posto que esta tentativa de participação será 
atipica enquanto O autor não inicie a 
execução. De outra parte, podem concorrer 
distintas formas de participação: quem 
instiga pode também cooperar para a 
realização. Quando se d i  esta coricorrêricia, 
a forma mais grave de participação 

a mais leve: a instigação e a 
cumplicidade primárias absorverão a 
cumplicidade secundária." 

Essa da participação em cadeia é plenamente 

possível em face dos crimes ambientais, uma vez que poderá o autor de 

lima derrubada de árvores em Uma floresta de preservação permanente 

Raúl . p l ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  J O S ~  ~içnrique. Mallua1 de Direito i'c11a1 Urasileiru 
" ZAFFARONI, EU& 
-Parte geral, p. 690. 



ter sido induzido por seus vizinhos (participes) a fazê-lo, a fim de 

aumentar seus pastos. 

Temos, também, os casos de participação mediante 

omissão, a qual possui os mesmos requisitos dos crimes omissivos 

iinpróprios, ou seja, o comportamento negativo que constitui infração de 

dever jurídico. Para que ocorra a participação mediante a omissão, basta 

que o agente não tenha impedido a prática de um delito, o qual tinha o 

dever jurídico de impedir. No caso de O agente ter se on~itido em sua 

obrigação, concorrendo para a sua produção, tomar-se-á participe do 

ocorrido. Contudo, para que isso ocorra, é necessário que a omissão do 

agente concorra com a conduta do autor do fato. Podemos exempIificar: 

Um engenheiro-chefe de unidade geradora de energia que, 

do dever de fiscalizar o normal funcionamento da caixa de separação de 

Óleo queimado, pennite o derramamento da substância, assumindo o 

risco de perigo de poluição ao meio ambiente. 

NO caso de inexistir o dever de agir, falamos de conivência 

ou participação negativa, onde o agente se omite voluntariamente do 

local onde está ocorrendo um fato delituoso, ou de noticiar a autoridade 

pública a prática de um delito. Nesses casos, não existe o concurso de 

agentes (participação) no crime principal; 0 que poderá ocorrer e o 

agente ser responsabilizad~ por infração autonoma, quando houver 

Previsão legal. 

Finalmente, quando tratamos de participes nos crimes 

contra o meio ambiente, não podemos nos esquecer de que a pessoa 

.iurídica tambkm pratica delitos. Poderão ocorrer duas situações: a 

pessoa jurídica ser partjcipe em delito com uma Pessoa física e a pessoa 

jurídica ser participe com outra pessoa jurídica. No primeiro caso, é 

possivel ocorrer quando uma cooperativa agrícola empresta aos 



cooperados utensílios para a derrubada de árvores em uma floresta de 

preservação, a fim de aumentar os campos de lavoura; já com relação ao 

segundo caso, também é possível quando uma pessoa jurídica empresta 

a outra, caldeiras que poluem por meio de emissão de fumaça o meio 

ambiente urbano. 

5. TEORIA DO DOM~NIO DO FATO 

Quando da criação do finalismo, Welzel introduziu no 

concurso de agentes a "Teoria do Domínio do Fato", partindo da tese 

restritiva e um critério objetivo-s~bjetivo: O autor é quem 

tem o controle final do fato, domina finalisticamente O decurso do crime 

e decide sobre sua prática, interrupção e circunstâncias ("se", "quando", 

"onde", "como" etc). Trata-se de uma teoria que se assenta em 

princípios relacionados à conduta e não ao resultado. Agindo no 

exercício desse controle, distingue-se do participe, que não tem domínio 

do fato, apenas cooperando, induzindo, incitando etc. 

A Lei Ambiental, no seu artigo 2.", trata do concurso de 

agentes de forma mais abrangente do que O Código Penal; portanto, 

insere-se na referida lei a Teoria do Domínio do Fato, haja vista o 

finalismo desta lei. 

Jjamásio E. de ~ e s u s ' ~  adotou essa teoria, conforme 

salienta: 
a teoria que passamos a adotar. Em 

outras palavras, nossa posição adere a teoria 
do domínio do fato, que e uma tese que 
complementa a doutrina restritiva formal- 

lqJES[,,S E ,  de, Teoria do Domínio do Fato no C~ncurso depessoas, P. 18 



objetiva, aplicando critério misto (objetivo- 
subjetivo). De notar, pois, que a teoria do 
domínio do fato náo excliii a restritiva. É 
uni coi~iplemcnto. Ulicm-se para dar 
soluçáo adequada as questões que se 

apresentam 
envolvendo autores materiais e intelectuais 
de crimes. clicfes de  quadrillia. sentinejus, 
aprendizes, riiotoristas, a r i x i l i ~ d o r ~ ~ ,  
indutores, incentivadores etc. Sob rinor 
científico, é mais uni requisito da autoria 
que uma teoria do concurso de pessoas". 

6. REQUISITOS DO CONCURSO DE AGENTES 

Para a configuração do concurso de agentes é necessária a 

existência dos seguintes requisitos: a) pluralidade de coiidutas, dois oLi 

mais agentes devem concorrer, de algum modo, para a prática do delito; 

h) relevância causal de cada conduta, deve existir nexo causal entre as 

condutas e o resultado; c) vínculo subjetivo entre 0s agentes; devem os 

agentes visar a um mesmo resultado, contribuindo para uma ação 

comum; e d) identidade de infração penal, a infraçã0 penal deve ser a 

mesma, objetiva e subjetivamente, para todos 0s agentes. 

portanto, temos a necessidade da cooperação de todos os 

agentes visando ao mesmo fim. Na participação, existem agentes que 

praticam o núcleo do tipo, enquanto outros não cometem atos 

preparatórios ou executório~ (em princípio atípicos), contribuindo para o 

desdobramento do delito por outras formas; contudo, respondendo pelo 

mesmo em razão da norma de extensão. 

razão do vír~culo subjetivo entre os agentes, a 

participação delituosa tem P base o conceito de conduta. A simples 



manifestação de adesão a uma prática delituosa não é participação, ou 

seja, se um sitiante promete (simples promessa) que irá ajudar na 

derrubada de uma floresta em local de preservação, não há participação, 

Portanto, deverá existir entre os participantes um nexo entre seus vários 

comportamentos, a fim de formar um só crime. No mais, não se admite 

Participação culposa em crime doloso. 

Não há necessidade de ajuste prévio de vontades, basta que 

uma vontade adira a outra, ou seja, é necessário que cada concorrente 

tenha a consciência de contribuir para a realização de uma obra em 

comum. 

Quando estudamos o vínculo subjetivo dos agentes, 

encontramos algumas formas de autoria em que não se encontra o 

concurso de agentes pela ausência deste liame subjetivo, sendo elas: 

Autoria mediata, indireta ou mediante determinação de 

outro: ocorre quando o agente (autor mediato), serve-se de pessoa sem 

discemimento para executar para ele O delito. O executor é usado como 

mero instrumento por atuar sem vontade OU sem consciência do que está 

fazendo e, por isso, somente responderá 0 autor mediato, uma vez que 

apenas este possuiu o domínio do fato. Portanto, não existe concurso de 

pessoas entre o executor e o autor mediato. 

segundo Damásio E. de ~esus", a autoria mediata pode 

resultar de: a) ausência de capacidade em face de menoridade OU de 

doença mental; b) coação moral irresistivel, em que 0 executor pratica o 

fato com a vontade submissa à do coator; c) erro de tipo escusável, 

Provocado por terceiro, como no caso em que o autor mediato induz o 

executor a matar inocente, fazendo-o acreditar que se encontrava em 

1 1  JESUS. ~ ~ ~ á ~ i ~  E, de. ~ i r e i t o  Penal - parte geral, p. 362. 



legítima defesa; e d) obediência hierárquica, em que O autor da ordem a 

sabe ilegal, mas faz o executor crê-la legal. 

NO mais, ensina Nilo Batista34, quando cita Tobias Baneto, 

que de forma precursora, trata da espécie. Escrevia ele, em 1882: 

"existem certos crimes, por cuja natureza 
est& determinado que só possa ser 
considerado como agente punível aquele 
que praticou mesmo physicamente a acção 
externa, que contém caracteres objetivos 
desses crimes, nos quaes, por conseguinte, 
não se concebe que o autor punível possa 
utilizar-se da actividade de outra pessoa 
como meio de executar o acto exterior 
criminoso". 

Portanto, há crimes que não podem ser cometidos em 

autoria mediata, São 0s chamados crimes de mão própria (não devendo 

ser confundidos com crimes próprios). Trata-se de crimes em que a 

ilicitude está em função da execução pessoal da conduta punível. 

Entretanto, nos crimes de mão própria, a participação é 

admissivel (instigação, auxílio). . Autoria colateral: trata-se de uma forma de autoria 

onde não existe o vinculo subjetivo entre os agentes, 

ocorrendo a execução simultânea da conduta tipica, 

por dois ou mais agentes, sendo que um desconhece a 

conduta do outro. Nessa espécie de autoria, não cabe a 

co-autoria nem a participação. Podemos exempIifiçar 

com uma grande queimada causada por sitiantes para 

34 BA'I'ISTA, Nilo. Cuncurso de Agentes, p. 
73; ainda sobre o tema Mezger afirma que "Ia coatitoria 
.v (op. cit., p. 290). A nào admissão de autoria mediata 

aparece excluida en e1 delito de propia mano 
<Irlitos especiais e opiniào robustamente dominante, porém 160 unânime. Eberllard Schmidt a ela 

E , p ~ e :  
Delikte sind in ,,,ittelbarer Taterschaft begehbar"(0~. cit.. P. 128). Um aspecto que pode 

condi,ionar as conclusões é o d d e ~ j l i m i t a ~ ã o  dos casos de exclusão pess~oal (illão própi.ia).. o qiie foge 
tanto mais se restrinja a classe, mais se comprova a 

ao  objetivo deste estudo. De 4ua14ue' forna' 



aumentar suas lavouras e colocam fogo em suas 

propriedades, vindo a perder o controle, causando 

dano ao meio ambiente; ocorre que cada um 

desconhece a intenção do outro; 

Autoria incerta ocorre quando na autoria colateral não 

se sabe quem produziu O resultado, ambos respondem 

a título de tentativa. 

Autoria ignorada e aquela que não se sabe sequer 

quem praticou o resultado (O fato também!). Podemos 

exemplificar com uma empresa que joga produtos 

químicos em rios e vem a polui-los, sem que seja 

possível determinar qual o emissor do poluente dentro 

do parque industrial formado as margens do rio. 

Temos, também, a chamada cooperação dolosamente 

distinta que se encontra prevista, apenas, no Código Penal, no artigo 29, 

parágrafo 20, não havendo esta figura na Lei Ambiental. Portanto, 

de forma subsidiária, o Diploma Penal. A cooperação 

dolosamente distinta é a regra de que cada agente deve responder pelo 

crime do qual quis, efetivamente, participar. Por exemplo: o agente A e 

o agente B combinam fazer Uma queimada para limpar um pasto; no 

entanto, o local é de procriação de onças e o autor A, sabendo disto, 

pretende, mesmo assim, continuar com seu intuito, ao passo que o 

agente não o faria se soubesse, Se o resultado mais grave tivesse sido 

previsto por A, ele rcspoiidendo apenas pelo crime do qual 

quis participar. Mas sua P ena será aumentada até a metade (CP, artigo 

28, parágrafo 2". 2" parte). 



7. AGENTES ARROLADOS NA LEI AMBIENTAL 

Com relação a delitos praticados por pessoas físicas, não 

surgem dúvidas quanto a aplicação do concurso de agentes, pois está 

previsto na Lei Ambienta], em seu artigo 2.' 

Contudo, surgirão dúvidas quando se trata de pessoa 

jurídica e seus membros; portanto, conforme brilhantemente explica 

Luís Paulo ~irvinskas'~, conclui-se que: 

"o diretor, o administrador, o membro de 
conselho e de órgão técnico, o auditor, o 
gerente, o preposto ou mandatário são 
responsáveis direta ou indiretamente pela 
pessoa jurídica. Todas essas pessoas 
poderão responder pelo delito ambiental. 
Diretor é aquele que comanda a direção da 
empresa, ditando ordens de natureza gera] e 
especifica. Administrador é quem 
administra a pessoa jurídica, cumprindo 
ordens da diretona Ou ditando outras, de 
natureza subsidiária. O membro do 
conselho e de órgão técnico tem a 
responsabilidade de apontar o melhor 

para a execução da objetividade 
social da pessoa jurídica, estudando a 
viabilidade técnica da execução de 
determinada obra ou serviço; aquele, com 
base no estudo deste, decide, escolhendo as 

daquele órgão técnico. Auditor 
é o que ouve e confere a execução da obra 
OU do serviço. Gerente é o que administra 
negócios ou bens. Preposto é aquele que 
dirige um negócio por Conta do mesmo 

Mandatário é aquele que coriduz 
um negócio por conta de um mandato a ele 

Vê-se, pois, que todos os 
dirigentes de lima empresa, exceto seus 
acioiiista~, poderão ser responsabilizados 
penalmente com base na culpabilidade de 
cada um, independentemente da 
responsabilidade da pessoa juridica, desde 

" SIRVINK~\S, Luis Paulo, Tutela Penal do Meio Ambiente, P. 28, 



que exerçam poder de decisão na empresa. 
Isso tudo deverá ser analisado em cada caso 
concreto e com base nos estatutos sociais da 
empresa". 

8. RESPONSABILIDADE PENAL DA PESSOA 

JURIDICA NO DIREITO BRASILEIRO 

Quando tratamos de pessoa jurídica, no Brasil, esta se 

divide em dois grandes grupos. Um dos grupos formados por pessoas 

jurídicas de direito público, tais como União, os Estados, os Municípios, 

o Distrito Federal, 0s Territórios, as Autarquias e as Fundações e o outro 

grupo, formado por pessoas jurídicas de direito privado, Compreendendo 

todas as demais. 0 que torna o diferencial entre 0s gnipos é o regime 

jurídico a que se encontram submetidas. AS pessoas jurídicas de direito 

público possuem uma posição jurídica diferenciada em virtude da 

supremacia do interesse público; já com relação 21s pessoas jurídicas de 

direito privado, não existe qualquer valoração que desiguale seus 

interesses em relação a concorrência. 

A pessoa jurídica não deve ser confundida com a figura da 

pessoa física que a compõe. Em principio, a personalidade jurídica da 

sociedade empresária deve ser distinta da dos sócios, sendo 

inconfundíveis, independentes entre si. 

Atualmente, o direito brasileiro se vale da desconsidera~ão 

da pessoa jurídica, que é um instrumento de coibição do mau uso desta, 

visando responsabilizar diretamente o sócio por obrigação que, 

originariamente, cabia à sociedade. Contudo, a solução cível para as 



obrigações fora encontrada, ficando a responsabilidade penal da pessoa 

jurídica afastada. 

Com O advento da Lei n. 9.605198, a qual tuteia o meio 
ambiente, ocorreu um grande avanço em face dos demais ordenamento~ 

brasileiros, uma vez que passou a responsabilizar penalmente a pessoa 
juridica, em seu artigo 3.", que diz: 

"Art. 3.": as pessoas jurídicas serão 
responsabilizadas administrativa, civil e 
penalmente, conforme O disposto nesta Lei, 
nos casos em que a itifriiçúo scja Cotiietjda 
por decisSio de seu representante legal 0" 

contratual, ou de seu órgão colegiado, "0 
interesse ou benefício da siia entidade. 
Paragrifo Único. A responsabilidade das 
pessoas jurídicas nâo exclui a das pessoas 
fisicas, autoras, co-autoras Ou participes do 
mesmo fato." 

8.1 RESPONSABILIDADE PENAL DA PESSOA JURÍDICA 

DE DIREITO PÚBLICO EM FACE DO CONCURSO DE 

AGENTES 

Com relação tis pessoas jurídicas de direito publico, o 

assunto traz à tona a responsabilidade penal da Administração Pública 

Indireta partindo-se do pressuposto de que a Administra~ão publica 

Direta deve ,garantir a de um meio ambiente saudável, linlpo, 

equilibrado e hannônico 

O ~ ~ t ~ d ~ ,  apesar da evolução em que se encontra 

atualmente, em face de uma P ostura de gerenciador e não de interventor, 

busca o bem estar social, um desenvoivimentO sustentável, objetivando 

Para a sociedade uma q ualidade de vida melhor, bem como uma 



sobrevida, tendo já garantido a primeira, constantemente reforçando 0s 

direitos e garantias individuais já adquiridos, almejando sempre 

aprimorá-los e sedimentá-i~~, assegurando sua constante aplicação. 

Apesar desse carater social que o Estado apresenta, Ele 

busca o desenvolvimento e ampliação da urbanização, pois, com o 

crescimento demográfico, o êxodo rural e o desenvolvimento industrial 

foram necessários para ampliar as cidades, a fim de receber esses 

cidadãos e proporcionar-lhes suas necessidades básicas. 

Com essa explosão demográfica e o crescimento dos 

centros urbanos, o Estado, com sua postura de garantidor do bem-estar 

social, passou a praticar delitos, tanto por meio omissivo, quanto 

comissivo. Podemos exemplificar com a falta de fiscalização na 

construção de casas em áreas de mananciais. 

Portanto, temos aqui uma visão de um Estado omisso em 

funqão de não garantir um meio ambiente equilibrado, 0 que no fundo 
fère essa funçgo de garantir um beni estar social. 

Muitas vezes, o Estado assume uma Postura de poluidor, 

krindo o meio ambiente (em sentido genérico). 

Em um primeiro momento, o Estado encontrava-se 

acobeitado em sua atividade, uma vez que na0 poderia ser 

responsabilizado por suas condutas em face de sua posição superior e 

Por estar garantindo o interesse social. 
Contudo, passou a se responsabilizar o preposto estata] em 

solidariedade com o Estado, por atos considerados de má gestão, desde 

que se provasse a culpa do prep0sto e O nexo causal, havendo a 

possibilidade para o Estado de ser indenizado em relação ao dano 

Praticado por seu agente, numa ação de regresso contra este. 



Depois dessa fase em que o Estado exigia a culpa como 

requisito da sua responsabilidade, conhecida como Teoria Civilista da 

Culpa, o mesmo passou a exercer uma Postura mais voltada para a 

função social, indenizando o cidadão independente de culpa de seus 

agentes, desde que se houvesse demonstrado a existência do nexo de 

Causalidade entre o fato danoso e a conduta do Estado. Esta e a fase 

publicista que, atualmente, adota a Teoria do Risco Administrativo, 

Caracterizada pela responsabilidade objetiva, principalmente utilizada 

nas infiações ambientais. 

Portanto, o Estado passou a ser responsabilizado nas esferas 

cível, administrativa e penal por suas condutas. 

No âmbito administrativo, em conformidade com a 

Constituição Federal, o seu artigo 37, § 6.", acolheu a responsabilidade 

do Estado, em face da Teoria do Risco Administrativo que se apresenta 

hoje como responsabilidade objetiva. Portanto, nesta linha não se invoca 

0 dolo e culpa do agente, devendo existir apenas 0 nexo de causalidade 

entre a conduta e 0 dano. No entanto, em relação ao seu agente, o Estado 

deve demonstrar a culpa para que surja o direito de regresso. Essa 

Teoria do Risco é formulada com base no risco administrativo, ou seja, 

decorrente da própria atividade estatal. O nosso ordenamento jurídico 

n5o admite a Teoria do Risco na modalidade integral, isto é, quando o 

Estado tem que responder pelos danos causados, inc~ndicionalmente, o 

que não ocorre com o primeiro tipo, pois a responsabilidade do Estado é 

]lidida se ocorrer culpa exclusiva da vitima, caso fortuito ou força maior. 

cabe observar que no ámbito da responsabilidade 

civil, a reparação do dano encontra solução; 0 grande problenla surge 

4iiando em responsabili~ar criminalmente 0 Estado, pois, em 

prii,cip;o, ri responsubi]idadc ubjetiva é afastada do ordenamento pena], 



Portanto, apesar de termos uma situação onde não há como 

se admitir a responsabilidade subjetiva de quem não tem a vontade, 

houve por bem se entender que no Iugar da responsabilidade objetiva, 

deve-se verificar a existência da responsabilidade social, quando se 

questiona o proveito obtido pela pessoa jurídica. 

A responsabilidade criminal do Estado não poderia passar 

despercebida, uma vez que não havia dispositivos legais que o 

responsabilizasse. 

A responsabilização penal da pessoa jurídica, conforme 

salienta Marcos André Couto ~antos '~,  sofreu um ProCeSSo evolutivo, 

sendo este tema já tratado há um bom tempo, conforme se observa, por 

exemplo, das conclusões do Congresso Internacional de Direito Pena] 

realizado em Bucareste em 1929: 
"constatando o crescimento coiitinuo e a 
importância das pessoas morais e 
reconhecendo que elas representam forças 
sociais da vida moderna; considerando que 
o ordenamento legal de qualquer sociedade 
pode ser lesado gravemente, quanto a 
atjvidade das pessoas morais viola a lei 
penal, o Congresso emite o seguinte voto: 
1. que se estabeleçam no direito interno 
medidas eficazes i defesa social contra as 
pessoas morais, no caso de iiifracções 

com o fim de satisfazer ao 
interesse colectivo de tais pessoas ou 

com meios proporcionados por 
elas e que engendram, assini, a sua 

2., que a imposição à 
pessoa moral de medidas de defesa social, 
,%O deve excluir a eventual 
responsabilidade penal individual, pela 
mesma infracçâo, de pessoa fisica que 
administrem ou dirijam os interesses da 
pessoa moral, ou que tenham cometido a 
infracção com meios proporcionados por 
estas". 

- 
A(, 

ev,sta de Direito Ambiental, vol. 24, p. 1211122. 
SAN.I.OS, Marcos André C0Uto doS. 

R 



Se o Estado pudesse ser autor de crime ambiental, uma vez 

que tem o dever constitucional de preservação do ecossistema em que 

vivemos, seria incoerente penalizá-lo, pois, conf0IYne ensinam 

Guilherme José Purvin de Figueiredo e Solange Teles da Silva3' : 

"partindo da premissa contrária, de que é 
responsabilizar-se criminalmente a 

pessoa jurídica de Direito Público, a única 
pena aplicável seria a prestação de serviços 

comunidade: o custeio de programas e 
projetos ambientais, a execução de obras de 
recuperação de áreas degradadas, a 
manutenção de espaços públicos e a 
realização de contribuições a entidades 
ambientais ou culturais públicas". 

Entretanto, o art. 225, parágrafo I .O, da Constituição Federal 

determina expressamente que incumbe ao Poder Público preservar e 

restaurar os processos ecológicos essenciais e Prover o manejo 

ecológico das espécies e ecossistemas (inc. I). Ora, a restauração de 

processos ecológicos essenciais se dá exatamente Pela execuçáo de 

obras de recuperação de áreas degradadas. Da mesma forma, estabelece 

o texto constituciona] O dever de proteger a fauna e a flora (inc. VII), O 

quc soiliente se dari  çom o cristcio de programas e projetos ambientais. 

A n1anutenção de espaços públicos, por outro lado, se realiza através de 

L U I I ; ~  ,,o~il;ciL dc desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público 
municipal consoante o disposto no artigo 182 da Curti1 Jit .p~il>~ici~ii~~. 

Na realidade, somente uma visão extremamente míope de 

cidadania que fjria enxergar esses deveres estatais - deveres 

incumbidos aos Podere públicos através de previsão constitucional 

"xpiessa, clara e inequívoca - Com0 "sanções penais"." 

FItiUEREDO Gu,lh em, e 
purvjn , je . ;s r~v~,  Solange 'reles da. in Revista de Direito 

A~lb ie~ l t a i ,  "01. ;O, p. 52 e 53. 



O que poderá ser questionado é o problema da CO- 

delinquência da Administração Pública Indireta, tanto na posição de CO- 

autora quanto na posição de partícipe de delitos. 

Conforme ensina Odete MedauarJ8, em face das pessoas 

Jurídicas de direito privado, deve-se distinguir: 

"de um lado as concessioná,jas, 
permissionárias de serviços público e 
detentoras de autorização de serviços e de 
outro, as que mantêm com a Administração 
contrato de prestação de serviços ou de obra 
pública. No primeiro caso, sem dúvida 
incide sobre tais entidades a 
responsabilidade objetiva nas atividades 
vinculadas ao serviço público prestado, 
ficando sob a égide do direito privado os 
danos advindos de outras atividades; vem se 
admitindo a responsabilidade solidária da 
Administraçáo por má escolha do particular 
prestador de serviço, por ausência e falha na 
fiscalização, desde que se comprove o nexo 
causal entre a conduta e 0 dano". 

NO mais, ampliar o entendimento adniinistrativo 

em face da pessoa jurídica de direito privado, a fim de poder 

criminalmente pelos aios delituosos praticados em 

concurso com a Administração Pública Indireta. 

portanto, ao abordamos a figura da co-delinquência da 

Pessoa jurídica de direito público, encontramos na doutrina argumentos 

favoráveis e desfavoráveis em relação a essa res~onsabilização. 

os argumentos favoráveis, conforme Marcos André Couto 

9,605/98 e a Constituição Federal são Santos3', são: a) tanto a Lei 

o ~ ~ i ~ ~ ~ ~  quanto ao tipo de pessoa jurídica a sofrer Penal, 

$8 
88; ainda sobre o lema CAHALI, 

ME DA"^^, Odete. ~ i ~ ~ i t ~  ~dministrativo Moderno, 
'uSsCf said. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ b i l i d s d e  Civil do P' 151/152. 

S A ~ , , . ~ ~  MaKos 
Couto dos  i. Revista de Direito Ambienta', 24. p 128'130, 

. . 



podendo ser punidas criminalmente por dano ao meio ambiente, tanto as 

pessoas de direito privado quanto as de direito público; b) deve ser 

aplicado o princípio da isonomia entre as pessoas de direito público e as 

de direito privado; c) podemos citar ainda que a penalização da pessoa 

jurídica de direito público serviria como freio e imputaria maior cuidado 

por parte dos mesmos e de seus administradores. 

Ainda dentro do entendimento de Marcos André Couto 

Santos4', temos também argumentos desfavoráveis, os quais são: 

"1) as penas são inadequadas para os entes 
públicos, e caso aplicadas prejudicariam a 
própria comunidade, podendo mesmo afetar 
a continuidade dos serviços públicos 
prestados; 2) as pessoas jundicas de direito 
público e privado são diferentes em sua 
natureza jurídica, objetos, interesses, 
merecendo na esfera penal, por isso, 
tratamentos distintos; 3) as pessoas 
jurídicas de direito público são as 
detentoras do jus puniendi e se pudessem 
sofrer sançoes na órbita penal, estariam 
sacrificando a sua própria legitimidade, 
afetando o próprio princípio federativo; 4) 
em caso de ilícitos penais cometidos contra 
o meio ambiente, quem os pratica não são 
os entes públicos, mas as pessoas que  
ocupam os cargos e funções públicas, 
atuando contra os interesses da 
comunidade, em afronta às normas retoras e 
aos objetivos do próprio ente estatal, 
devendo, estes sim, agentes e 
administradores públicos, serem punidos e 
penalizados criminalmente". 

40 SANTOS, M~~~~~ André Couto dos. in Revista de Direito Ambiental, vol. 24, p 134/135. 



8.2 RESPONSABILIDADE PENAL DA PESSOA JURÍDICA 

DE DIREITO PRIVADO EM FACE DO CONCURSO DE 

AGENTES 

A Constituição Federal, no artigo 225, 9 3", previu a 

possibilidade da pessoa jurídica de direito privado ser responsabilizada 

pela prática de delito ambiental, procurando o presente artigo a proteção 

ao meio ambiente. Já a lei Ambiental, em seu artigo 3.O,  enfoca a 

responsabilidade administrativa, civil e penal da pessoa jurídica, e no 

seu parágrafo único, prevê a possibilidade da co-autoria. 

A responsabilidade penal da pessoa jurídica encerra, 

conforme a previsão constitucional que visa i proteção do meio 

ambiente, um caráter dúplice em face da prevenção da prática de dano 

(caráter preventivo) e da procura da reparação do dano ocorrido (caráter 

repressivo). 

Luís Paulo Sirvinskas4' explica que: 

"com advento da lei no 9.605198, a 
responsabilidade penal em nosso 
ordenamento 
jurídico penal ficou dividida em: a) 
responsabilidade penal da pessoa física; e b) 
responsabilidade penal da pessoa jurídica. 
Em relação à pessoa física não há qualquer 
dificuldade no que tange à aplicabilidade da 
pena. Já em relação à pessoa jundica, a 
responsabilidade penal passou a ser tema de 
muito conflito e divergência. Não s6 no 
Brasil, mas tambem em outros países, o 
tema é conflituoso, especialmente porque 
impera, no direito penal, o princípio da 
culpabilidade. Pune-se a pessoa fisica com 
base na sua culpabilidade (imputabilidade, 
potencial consciência da ilicitude e 
exigibilidade de conduta diversa). Como 

" SIRVINKAS. Luis Paulo. Tutela Penal do Meio Ambiente, p. 21 



sena possível punir penalmente um ente 
fictício com pena de multa, restritiva de 
direitos ou prestação de serviços à 
comunidade, por exemplo? Normalmente, a 
dosimetria da pena, em relação ?i pessoa 
jurídica, estar-se-ia adstrita As 
conseqüências e à extensão dos danos 
causados ao meio ambiente". 

Ocorre que a Constituição Federal determinou 

expressamente a aplicação de sanções penais e administrativas as 

pessoas jurídicas que praticarem condutas e atividades consideradas 

lesivas ao meio ambiente, em seu art. 225, $ 3". 

Gianpaolo Poggio S m a n i ~ ~ ~  cita a análise de Walter 

Claudius Rothenburg, em referido dispositivo constitucional, que 

entende: 

"O art. 222, 5 3" e até mais incisos: para os 
estritos fins de tutela ao ambiente natural, 
equiparam-se pessoas jurídicas As flsicas, 
ambas igualmente sujeitas a sanções quer 
penais, quer administrativas." 

O legislador ordinário esta obrigado a estipular as sanções 

penais cabíveis as pessoas jurídicas que praticarem crimes ambientais, 

por força da norma constitucional em questão, que adotou importante 

posicionamento renovador, de acordo com as orientações da 

Comunidade Internacional. 

A Organização das Nações Unidas, em seu VI Congresso 

para Prevenção do Delito e Tratamento do Delinquente, reunido em 

Nova York em julho de 1979, no tocante ao tema do delito e do abuso 

de poder, recomendou aos Estados-Membros o estabelecimento do 

principio da responsabilidade penal das sociedades. 

SMAN~O, Gianpaolo Poggio. Tutela Penal dos Interesses Difusos, p. 127. 



"Isto significa que qualquer sociedade ou 
ente coletivo, privada ou estatal, será 
responsável pelas açóes delitivas ou 
danosas, sem prejuízo da responsabilidade 
individual de seus diretores". 

Em relação aos demais crimes praticados pela pessoa 

jurídica, a Constituição Federal não foi explícita, mas permitiu que a 

legislação infraconstitucional estipulasse as sanções penais cabíveis, 

para a chamada criminalidade econômica, conforme a seguinte redação 

de seu art. 173, 5". 

"Art.173: Ressalvados os casos previstos 
nesta Constituição, a exploração direta de 
atividade econamica pelo Estado s6 será 
permitida quando necessária aos 
imperativos da segurança nacional ou a 
relevante interesse coletivo, conforme 
definidos em lei. 
9 5" A lei, sem prejuízo da responsabilidade 
individual dos dirigentes da pessoa jurídica, 
estabelecerá a responsabilidade desta, 
sujeitando-a iis punições compatíveis com 
sua natureza, nos atos praticados contra a 
ordem econômica e financeira e contra a 
economia popular". 

As sanções penais são compatíveis com as pessoas 

jurídicas, conforme verificamos, de um modo geral, com exceção 

evidente da pena privativa de liberdade, a qual já não mais é o centro 

das atenções do atual ordenamento penal, visto que a tendência 

contemporânea dos países europeus é a descriminalização, a 

deçpenalização e a aplicação de penas alternativas, devendo o legislador 

ordinário adequar as sanções civis, penais e administrativas B natureza 

dos entes coletivos, sem que isso prejudique a eventual sanção 

individual dos dirigentes. 



Assim sendo, quais as sanções penais possíveis e aplicáveis 

a pessoa jurídica? A Lei n." 9605198 arrola as seguintes penas: a) multa; 

b) restritivas de direitos; e c) prestação de serviços a comunidade e a 

entidades públicas. A multa, por sua vez, será calculada pelos mesmos 

critérios previstos no Código Penal (art. 49 do CP). Essa pena poderá ser 

triplicada se revelar ser ineficaz a pena apurada (art. I8 da lei n." 

9.605198). Deixou o legislador de disciplinar com clareza hipótese 

especifica de multa para a pessoa jurídica. Adotou-se o mesmo critério 

utilizado para a pessoa física. No entender de Sérgio Salomão Shecaira, 

o legislador deveria utilizar uma unidade-padrão para a pessoa física 

(dia-multa) e uma para pessoa jurídica (dia-faturamento), por exemplo. 

As restritivas de direitos consistem em suspensão parcial ou total de 

atividades (art. 22, I e par. I", da LA), interdição temporária de 

estabelecimento, obra ou atividade (art. 22, I1 e par. 2" da LA) e 

proibição de contratar com o Poder Público, bem como dele obter 

subsídios, subvenções ou doações por até dez anos (art. 22, 111 e par. 3" 

da LA). A prestação de serviços a comunidade consiste em custear 

programas de projetos ambientais (art. 23, I da LA), executar obras de 

recuperação de áreas degradadas (art. 23, I1 da LA), manter espaços 

públicos (art. 23, 111 da LA) e contribuir para entidades ambientais ou 

culturais públicas (art. 23, IV da LA). 

A pena mais grave é a decretação da liquidação forçada da 

pessoa jurídica que permitir, facilitar ou ocultar a prática de crime 

definido nessa lei; seu patrimônio será considerado instrumento do 

crime, e como tal perdido em favor do fundo penitenciário nacional (art. 

24 da citada lei). Poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre 

que sua personalidade for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos 

causados a qualidade do meio ambiente (art. 4" da LA). Trata-se da 



conhecida desconsideração da personalidade jurídica, permitindo que o 

juiz desconsidere a pessoa jurídica, voltando-se diretamente contra seus 

administradores e não mais contra a pessoa jurídica, a qual está servindo 

apenas como escudo para que seus administradores pratiquem crimes 

em seu nome. 

Novamente Walter Claudius Rothenburg4', analisando o 

referido dispositivo constitucional: 

"Fora de dúvida, entretanto, que a 
responsabilidade penal da pessoa jurídica 
está prevista constitucionalmente e 
necessita ser instituída, como forma, 
inclusive, de fazer ver, ao empresariado, 
que a empresa privada também é 
responsável pelo saneamento da economia, 
pela proteção da economia popular e do 
meio ambiente, pelo objetivo social do bem 
comum, que deve estar acima do objeto 
individual, do lucro a qualquer preço. 
Necessita ser imposta, ainda, como forma 
de aperfeiçoar-se a perquirida justiça, 
naqueles casos em que a legislação mostra- 
se insuficiente, para localizar, na empresa, o 
verdadeiro responsável pela ilícita". 

O legislador ordinário deu cumprimento a determinação 

constitucional explícita de reconhecer a responsabilização criminal da 

pessoa jurídica no que se refere aos crimes ambientais, por meio da lei 

n." 9.605, de 12-2-98, que em seu art. 3' assim dispõe: 
"Art. 3" As pessoas jurídicas terão 
responsabilidade administrativa, civil e 
penalmente conforme o disposto nesta Lei, 
nos casos em que a infração seja cometida 
por decisão de seu representante legal ou 
contratual, ou de seu 6rgão colegiado, no 
interesse ou beneficio de sua entidade. 
Parágrafo único: a responsabilidade das 
pessoas jurídicas não exclui a das pessoas 

43 ROTHENBURG, Walter Claudius. A Pessoa Jurídica Criminosa, p. 20. 



fisicas, autoras, co-autoras ou partícipes do 
mesmo fato". 

Portanto, nossa legislação ambienta1 estipulou a 

responsabilidade criminal da pessoa jurídica no âmbito dos crimes 

ambientais, determinando para tal responsabilização dois requisitos: 

1. que a decisão sobre a conduta seja cometida por seu 

representante legal ou contratual, OU de seu Órgão colegiado. 

Neste passo, nossa lei considerou a ação instihicional de 

acordo com sua normatização interna e seu caráter organizacional, 

conforme expusemos. A decisão deve ser tomada por quem, 

estatutariamente, poderia fazê-lo em nome da empresa e seguindo sua 

determinação organizacional interna. 

2. que a infração seja cometida no interesse ou beneficio da 

pessoa juridica. 

Mais uma vez, a legislação reputou a ação institucional 

dentro de seus caracteres ekmentares, ao exigir o interesse econômico 

da empresa como finalidade da conduta praticada. 

9. ESPECIES DE CRIMES QUANTO AO CONCURSO DE 

AGENTES 

A Lei Ambienta1 não faz qualquer menção à ~ l a s s i f i ~ ~ ~ ~ ~  

de seus delitos; portanto, devemos utilizar, subsidiariamente, a doutrina 

penal, a qual classifica os delitos em dois grandes grupos, quais sejam: 

1. delitos de concurso necessário ou plurissubjetivos, são 

delitos que exigem para sua ocorrência O concurso de no mínimos duas 

pessoas. Nesses delitos, a condição de existência é a co-autoria, sendo 



esta sempre obrigatória. Com relação à participação, esta poderá ou não 

ocorrer, sendo, pois, eventual. Podemos exemplificar esses delitos, h luz 

do Código Penal, como sendo: quadrilha ou bando, adultério, bigamia. 

Os delitos plurissubjetivos podem, ainda, se dividir em: 

a. de condutas paralelas: os agentes auxiliam-se 

mutuamente, visando a um resultado comum. Nesse caso, todos os 

agentes concorrem em prol de um objetivo idêntico, no sentido de 

concentrar esforços para a realização de um delito; 

b. de condutas convergentes: as condutas dos agentes se 

encontram, gerando o resultado. Não se voltam, portanto, para a frente, 

para o futuro, em busca de obter um resultado delituoso, mas, ao 

contrário, uma se dirige a outra, resultando o delito; 

c. de condutas contrapostas: as pessoas agem umas contra 

as outras. Nesse delito, os agentes são ao mesmo tempo autores e 

vítimas. 

2. delitos de concurso eventual ou monossubjetivos, são 

aqueles que podem ser praticados por um ou mais de um agente. Nesse 

delito, a noma incriminadora, em seu preceito primário, não condici~na 

para a sua existência que O delito venha a ser praticado por dois ou mais 

agentes. Portanto, tanto na co-autoria quanto na participação, podem OU 

não ocorrer, sendo tais figuras eventuais e independentes para a 

configuração do delito. Podemos exemplificar com qualquer delito, com 

exceção dos casos de concurso necessário. 



Apesar de não haver previsão na Lei Ambienta], a 

participação impunível deverá ser utilizada h luz da lei penal, em face da 

possibilidade de subsidiariedade. 

A participação impunível ocorre quando o ajuste, a 

determinação, a instigação e O auxílio não são puníveis quando não 

chega a iniciar-se o ato de execução do delito. Assim, se várias pessoas 

combinam a prática do crime, mas este nem sequer chega a ter sua 

execução iniciada, o fato é atípico. Portanto, a participação não é 

punível quando aqueles que iam praticar efetivamente o delito não 

chegam a iniciar sua execução. Como antes dessa fase o fato não pode 

ser punido, a participação também restará impune (artigo 3 1 do Código 

Penal). 

Conforme explica Wiliam Wanderley Jorge44, o ajuste é o 

acordo realizado entre duas ou mais pessoas para a prática de um delito. 

Por exemplo: A e B combinam pescar no dia tal, em determinada hora, 

repartindo entre si as tarefas. 

Caso fiquem por aí, isto é, detenham-se apenas no ajuste, 

não haverá punição. A condição desta é que alcancem a fase da 

tentativa. 

Já a determinação é a forma de participação moral no crime 

e consiste em fazer nascer O propósito criminoso, a idéia de 

cometimento do delito na mente do agente que, até então, não a tinha. 

Por exemplo: A e B discutem acaloradamente. Horas após, C, ciente da 

discussão e da composição daqueles, faz ver a A que deve resolvera 

44 JORGE, Wiliam Wanderley. Curso de Direito Penal - parte geral, p. 4371439 



questão definitivamente, matando B. Se A nada fizer, não haverá 

nenhuma consequência penal; contudo, se tentar, ambos responderão 

por homicídio consumado ou tentado ou lesão corporal, em concurso. 

Na instigação, temos mais uma forma de participação 

moral, que consiste em reforçar a idéia do delito já existente na mente 

do agente. O instigador robustece a idéia delitiva. Por exemplo: A, 

proprietário de uma empresa, pretende despejar resíduos tóxicos num 

manancial; porém, acaba desistindo da idéia. No entanto, B aparece e 

termina por persuadi-lo a tal intento. Aqui ocorre o mesmo: caso o crime 

seja pelo menos tentado, haverá punição para ambos; caso contrário, 

nenhuma conseqüência penal advirá. 

Finalmente, o auxílio 6 a ajuda material. Trata-se de 

participação material. Tanto se auxilia na preparação quanto na 

execução do delito. Por exemplo: A emprestou uma motosserra para B 

efetuar uma grande derrubada em área de preservação ambiental. Caso B 

não chegue a praticar o delito, não haverá punição a nenhum titulo. 

O artigo 31 do Código Penal faz a seguinte ressalva: o 

ajuste e as outras formas de participação serão puníveis mesmo não 

havendo tentativa, desde que haja disposição em contrário, isto é, desde 

que o Código Penal expressamente preveja. 

Com a reforma penal de 1984, extinguiu-se a medida de 

segurança para o autor de participação impunível. 



11. COMUNICABILIDADE DE ELEMENTARES E 

CIRCUNTÂNCIAS 

Em face da comunicabilidade das elementares e das 

circunstâncias, a Lei Ambienta1 não faz qualquer menção. Contudo, 

deverá ser utilizada a lei penal. Assim, O artigo 30 do Código Pena] 

afirma que: 

"Não se comunicam as circunstâncias e as 
condições de caráter pessoal, salvo quando 
elementares do crime". 

Esta disposição visa resolver (e não a resolve 

definitivamente) uma das questões mais árduas do antigo Direito Penal 

brasileiro: a comunicabilidade das circunstâncias do delito45. 

Pela redação do artigo 30 diz que não se comunicam as 

circunstâncias de caráter pessoal (salvo quando elementares do crime), 

transparece que se comunicam as de caráter objetivo. Se essa, realmente 

foi a intenção do legislador, fez mal em não fazê-la claramente. Deveria 

enunciá-la de forma nítida, a fim de evitar possíveis dúvidas. 

Em um primeiro momento, deveremos entender o que são 

circunstâncias, condições e elementares do crime. 

As circunstâncias são dados agregados ao delito, sendo, 

portanto, acessórios ao tipo penal, tendo apenas a função de aumentar OU 

diminuir a pena. As circunstâncias não podem ser consideradas causas 

de exclusão de ilicitude e da culpabilidade. 

45 A respeito, Amro Santoro, in tema di comunicabilith delle circostanze de1 reato, em 
Giuitizia Penale, Roma, 1935, segunda Parte, coluna, 851; Janicot, Etude, d'apres Ia jurisprudence, 
de [jeffet sur la pénalitè du complice, des circonstan~es aggravantes et des excuses Iégales, L ~ ~ ~ ,  
1935; ~ d ~ ~ ~ d  Magalhães Noronha, Da Comunicabilldade das circunstiincias do delito, em  titi^ ti^, 
são paulo, 1939-40, 1. vol. fasc. 2, p. 117, apreciando o Direito anterior e o projeto .41cântara 

Machado. 



As condições pessoais têm relação com o sujeito em face do 

mundo exterior e das outras pessoas ou coisas. 

As elementares, por sua vez, dizem respeito aos dados que 

integram a definição do delito. 

Ao analisarmos o artigo em questão, verificamos que este 

possui uma redação equivocada, tomando dificil a sua compreensão. 

Podemos dividir em duas partes esse artigo: 

1. as elementares sempre se comunicam no concurso de 

agentes, sejam subjetivas (dizem respeito ao agente, sem qualquer 

relação com a materialidade do delito) ou objetivas (dizem respeito ao 

fato, ao delito, relacionando-se com 0s meios e modos de execução do 

delito, tempo, ocasião, lugar, objeto material e qualidade da vítima). 

O finalismo somente fez uma exigência para que as 

elementares (objetivas e subjetivas) se comuniquem ao partícipe: devem 

ter ingressado em sua esfera de conhecimento, saber que a elementar 

existia, pois, salvo contrário, teriamos um caso inaceitável de 

responsabilidade objetiva. 

2. as circunstâncias objetivas também se comunicam no 

concurso de agentes (apenas as que dizem respeito ao fato ou ao crime). 

Recebem o mesmo tratamento das elementares. As 

circunstâncias objetivas dizem respeito ao fato, ao crime, se praticado 

durante o dia ou à noite. 

O lugar do crime, se perto de escolas, hospitais, no caso de 

tráfico de drogas. 

0 s  meios empregados para a pratica do crime, meio cruel, 

fogo etc, (e os instrumentos também caracterizam as circunstâncias 

objetivas). 



Os modos de execução do crime, mediante tocaia, 

dissimulação etc. 

Já as qualidades da vitima integram o crime, se ela é 

cônjuge, descendente etc. . 

As qualidades da coisa, se de pequeno valor, no caso do 

furto etc. 

3. as circunstâncias subjetivas jamais se comunicam no 

concurso agentes. 

Elas só dizem respeito ao próprio agente, por exemplo, 

menoridade relativa, maioridade senil, condição de funcionário público 

etc. 

12. SANÇÃO PENAL 

Quando tratamos da sanção penal no concurso de agentes 

em crimes ambientais, não podemos analisá-lo sob O prisma do Código 

Penal, o qual tem por essência a pessoa física, mas sob a ótica da 'lei 

Ambiental, a qual tem a pessoa jurídica como sujeito ativo, onde há 

previsão de pessoas físicas e jurídicas como sujeitos ativos, as quais 

deverão sofrer a pena própria e Seus efeitos. 

Portanto, as situações que podem ocorrer dizem respeito, 

conforme já mencionado, ao sujeito ativo, pois, neste ordenamento, 

tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica podem ser autoras de 

delito contra o meio ambiente. Em primeiro lugar, vamos estudar a 

situação da pessoa física como delinquente e, posteriormente, a situação 

inovadora da pessoa jurídica como delinquente. 



A sanção penal é o gênero, que comporta duas espécies: a 

pena e a medida de segurança. 

A pessoa física que pratica delito contra o meio ambiente 

poderá ser sentenciada por qualquer uma das espécies de sanção penal, 

pois, tanto a pena (aplicada ao imputável) quanto a medida de segurança 

(aplicada ao semi-imputável), podem se adequar ao caráter retributivo 

que a pena impõe. Diferente situação ocorre em face da pessoa jurídica, 

pois, para esta, apenas caberá a pena, sendo inconcebível a adoção de 

medida de segurança. 

A pena, conforme definição de Femando  cape^^^ é: 

"sanção penal de caráter aflitivo, imposta 
pelo Estado, em execução de uma sentença, 
ao culpado pela pratica de uma infrqgo 
penal, consistente na restrição ou privação 
de um bem jurídico, cuja finalidade é 
aplicar a retribuição punitiva ao 
delinquente, promover a sua readaptação 
social e prevenir novas transgressões pela 
intimidação dingida ii coletividade". 

Ou seja, a pena tem como característica básica o caráter 

retributivo ao delinquente, visando retribuir por meio desta o mal 

causado ao sujeito passivo e a coletividade. Mas não podemos ficar 

apenas com esta característica, temos também a prevenção, visada pela 

sanção. 

A prevenção nada mais é do que evitar que o agente volte a 

delinquir. 

Em face dessas duas características, temos três teorias a 

respeito: 

4h CAPEZ, Femando. Curso de Direito Penal, parte geral, p. 313 



a) teoria retributiva: para esta teoria, a função da pena é 

punir o autor pela prática de um delito, retribuindo o mal injusto, 

praticado pelo criminoso, pelo mal previsto no ordenamento; 

b) teoria preventiva: para esta teoria, a pena tem como 

função prática e imediata a prevenção geral ou especial do delito. 

Falamos de prevenção especial que objetiva a readaptação e a 

segregação social do delinquente como meio de impedi-lo de voltar a 

delinquir: já a prevenção geral visa intimidar a coletividade em não 

delinquir; 

c) teoria eclética: para esta teoria, a pena possui um caráter 

dúplice, uma vez que procura punir O delinquente e prevenir a prática de 

delitos por meio da reeducação e intimidação da sociedade. 

Podemos, portanto, concluir que a teoria eclética é a mais 

completa e a que melhor nos define a função da pena. 

Um ponto, ainda, que ficou sem ser tratado diretamente 

pelas teorias da pena é a sua finalidade, que nada mais é do que a 

ressocialização, reeducação do sentenciado. 

As penas possuem as seguintes características: 

1. legalidade, a lei deve estar prevista em lei vigente; 

2. anterioridade, deverá existir quando da prática do delito; 

3. personalidade, não poderá passar da pessoa do 

sentenciado para seus herdeiros; 

4. individualidade, tanto a imposição quanto o cumprimento 

deverão ser individualizados, levando em conta a culpabilidade e o 

mérito da sentença; 

5. inderrogabilidade, salvo as exceções legais, a pena não 

deixar de ser aplicada pelo juiz, sob nenhum fundamento; 



6 .  proporcionalidade, a pena deve ser proporcional ao delito 

praticado; 

7. humanidade, a pena não poderá ser cruel; 

8. compensatória, a pena deverá compensar o dano causado. 

As penas possuem três espécies: 

a) privativa de liberdade; 

b) restritiva de direito; 

c) multa (pecuniária). 

Não podemos nos esquecer de que estamos falando de 

pessoa física, pois, se fosse pessoa jurídica, caberiam, apenas, duas 

espécies de penas, quais sejam: 

1. restritivas de direito e 

2. multa. 

Quando falamos das penas privativas de liberdade, existem 

quatro espécies: 

I. reclusão; 

2. detenção; 

3. prisão simples; 

4. medida sócio-educativa. 

Para efeito do presente trabalho, iremos centrar o estudo nas 

três primeiras espécies de pena, até mesmo porque a medida sócio- 

educativa somente será aplicada ao inimputável menor. 

Contudo, nada impede que em caso de concurso de agentes 

de um inimputável com um imputável em cnme ambiental, o menor 

venha a ser condenado a uma medida sócio-educativa, levando-se em 

conta a característica (individualização da pena), enquanto que ao 

imputável será aplicada a pena. 



Com relação a prisão simples, somente será aplicada nas 

contravenções penais, o que poderá ocorrer em face de certos delitos 

contra o meio ambiente estarem previstos nesta modalidade. 

Com relação às outras duas espécies previstas, a diferença 

em face da prisão simples é a forma mais branda em que esta é 

cumprida, pois, se assemelhando-se à detenção. 

Na detenção e na reclusão, o que diferencia as espécies é a 

forma de cumprimento, sendo a primeira mais branda do que a segunda. 

Esta diferença, a meu ver, trata-se de uma forma de política criminal, 

impondo a maior severidade da punição em face do bem jurídico 

tutelado. 

Apesar dessa posição encontrar pensamento diferente, pois, 

para Paulo José da Costa Junior, 

"inexistíndo entre reclusão e detenção 
qualquer diferença ontolágica, mesmo 
porque a lei não ofereceu nenhum cnténo 
diferenciador, parece não restar outra 
solução ao intérprete, que assentar-se na 
insuficiência do critério quantitativo as 
bases da diversificação". 

A pena privativa de liberdade poderá ser cumprida em três 

regimes prisionais, que são: 

a) fechado, que será cumprida em estabelecimento penal de 

segurança máxima ou média; 

b) semi-aberto, poderá ser cumprida em colônia penal 

agrícola, industrial ou em estabelecimento similar; 

c) aberto, poderá trabalhar ou frequentar cursos em 

liberalidade, durante o dia, e recolher-se em casa do albergado ou 

estabelecimento similar a noite e nos dias de folga. 



Para se determinar o regime inicial em que o sentenciado 

irá iniciar o cumprimento da pena, o juiz deverá estabelecer na sentença, 

observando o artigo 33 do Código Penal, o regime em face da pena 

aplicada (elemento objetivo).e a situação do sentenciado, em face das 

circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal (elemento 

subjetivo). 

Em face dos regimes prisionais, temos também outra forma 

diferenciadora das espécies, pois, como já mencionado na reclusão, por 

seu caráter mais severo, o regime inicial poderá ser o fechado, enquanto 

que, na detenção, o regime inicial poderá ser o semi-aberto, pois não 

existe a previsão do regime fechado nesta espécie. 

Vamos agora estudar as outras duas espécies de penas, 

devendo-se levar em conta que a partir deste momento, essas poderão 

ser aplicadas a pessoas fisicas e, também, às pessoas jurídicas. 

As penas restritivas de direito constituem uma opção 

sancionatoria oferecida pela legislação penal para evitar a pena privativa 

de liberdade (a qual somente poderá ser aplicada a pessoa física). 

Podemos classificá-la em duas espécies: 

I .  diretas, são aplicadas diretamente sem a necessidade de 

uma imposição de pena de prisão, sendo esta a forma que deve ser 

utilizada em face da pessoa juridica; 

2. indiretas, para esta espécie o juiz aplicará uma pena 

privativa de liberdade e, em seguida, irá efetuar a substituição desta por 

uma pena restritiva de direitos, desde que obedecidos os requisitos 

legais. 

Conforme mencionado, em face da pessoa jurídica, essa é a 

forma de punição que se mostra mais eficaz, uma vez que possibilita 



aplicar uma punição a um ente ficto, sem perder os principais 

fundamentos da condenação. 

A punição, em primeiro lugar, tem um caráter retributivo, 

uma vez que visa devolver ao agente ativo o mal causado por meio de 

uma condenação e em segundo lugar, preventivo, procurando evitar que 

o agente volte a delinquir. 

Essa forma de punição procura desvincular a idéia de 

condenação ao cárcere, uma vez que, conforme se observa hoje, tal 

forma se tomou obsoleta, pois, apenas retribui e não previne. 

A ressocialização objetivada pelo ordenamento encontra 

maior fertilidade nessa forma de punição do que em uma forma mais 

repressiva. Contudo, deve-se deixar claro que, apesar desta colocaçslo, o 

cárcere ainda se faz necessário, pois é a Única forma de retirar do 

convívio social o agente anti-social, ou seja, aquele que não se adapta à 

vida e aos valores sociais. 

Para que se possa efetuar a substituição da pena privativa de 

liberdade para a restritiva de direitos, a lei impõe requisitos, tanto de 

caráter objetivo quanto de caráter subjetivo. 

Os requisitos de caráter objetivo, são: a) a quantidade de 

pena privativa de liberdade aplicada, no caso de condenação por crime 

doloso, deverá ser igual ou inferior a quatro anos, se for crime culposo, 

poderá ser qualquer quantidade de pena imposta; b) a natureza do delito, 

este não poderá ter sido praticado com violência ou grave ameaça 

pessoa; contudo, nos crimes culposos, se ocorrer violência a pessoa, 

mesmo assim, poderá ocorrer a substituição. Já os requisitos de carater 

subjetivo, são: a) não ser reincidente específico, ou seja, não ser 

reincidente no mesmo delito; b) a culpabilidade, os antecedentes, a 



conduta ou a personalidade ou ainda os motivos e circunstâncias 

recomendem a substituição. 

Por fim, devemos abordar também a pena pecuniária, a qual 

foi adotada em nosso ordenamento por meio do dia-multa. 

A forma de imposição desta pena é conforme as demais, por 

meio do processo trifásico, devendo o juiz partir do mínimo, levando em 

conta as circunstâncias judiciais; em seguida, as circunstâncias 

agravantes e atenuantes; e, por fim, as causas de aumento e diminuição 

da pena. 

Conforme já citado, o ordenamento adota o sistema do dia- 

multa e utiliza o processo trifásico para estabelecer a quantidade de dias 

a serem cobrados que varia de 10 a 360 dias-multa. 

O que pode causar maior dificuldade após a fixação da 

quantidade é o valor de cada dia multa, pois, conforme anteriormente 

citado, uma das características da pena é a de que ela deverá ser 

individualizada, levando-se em conta a situação do agente que irh pagar. 

O valor poderá variar entre o limite mínimo de 1/30 até 5 

salários-mínimos. 

Em face da pessoa física, este procedimento por meio do 

qual se verifica a condição econômica do autor torna-se mais fácil, mas 

em face da pessoa jurídica acaba por ser dificultoso, o que obrigou o 

legislador a adotar outro referencial, a fim de se determinar a 

possibilidade de cumprimento da pena imposta. 

A forma adotada leva em conta o faturamento mensal da 

empresa, pois, se diferente fosse, a mesma poderia ficar além ou aquém 

da finalidade da condenação. 

Quando ocorrer o concurso de agentes entre pessoas físicas 

ou pessoas jurídicas ou ainda pessoa física e pessoa jurídica, o aplicador 



da pena deverá observar todos os requisitos retro mencionados, em 

especial a individualizaçiio da etmdènaç8o. 
Portanto, diante de todo o exposto, podemos concluir que a 

pessoa física poderá ser cor@enada a qualquer das espécies de pena 

imposta em nosso ordenamento; já as pessoas jurídicas sofrem uma 

certa limitação, sendo apenadas somente nas espécies restntivas de 

direitos e multa. 
Ainda dentro do presente tema, não podemos deixar de 

abordar as situações que surgem em face das pessoas jurídicas, pois, 

conforme já mencionamos, estas se dividem em duas categorias, quais 

sejam: pessoas jurídicas de direito público e pessoas jurídicas de direito 

privado. 

Com relação a Lei n. 9.605198, podemos arrolar as penas 

conforme as situações que seguem. 

Quando o agente ativo do delito ambienta1 for uma pessoa 

jurídica de direito público, poderão ocorrer as seguintes sanções: 

I .  multa, sendo possível a ação de regresso em face do 

agente que deu causa ao delito. 

2. suspensão parcial ou total de atividades, desde que esta 

atividade não se confunda com função típica da Administração. 

3. custeio de programas e de projetos ambientais, sendo 

possível desde que os custos nâo integrem a previsão orçamentária. 

4. execução de obras de recuperação de áreas degradadas, 

sendo posçível até mesmo quando os custos integram a previsão 

orçamentária. 

5. interdição temporária de estabelecimento, obra OU 

atividade, desde que não seja atividade típica da Administração, 

ressalvadas aquelas que impliquem em direta interferência no meio. 



Quando o agente ativo do delito ambienta1 for pessoa 

jurídica de direito privado, poderão ocorrer as seguintes sanções: 

1. multa (art. 2 1, I da LA). 

2. suspensão parcial ou total de atividade (art. 22, I da LA). 

3. interdição temporária de estabelecimento, obra ou 

atividade (art. 22, I1 da LA). 

4. proibição de contratar com O Poder Público, bem como 

dele obter subsídios, subvenções ou doações (art. 22, I11 da LA). 

5. custeio de programas e de projetos ambientais (art. 23, I 

da LA). 

6. execução de obras de recuperação de áreas degradadas 

(art. 23, I1 da LA). 

7. manutenção de espaços públicos (art. 23, I11 da LA). 

8. contribuição a entidades ambientais ou culturais públicas 

(art. 23, IV da LA). 

9. liquidação forçada (art. 24 da LA). 



PARTE 111 

1. O DIREITO CRIMINAL AMBIENTAL E A DEFESA 

DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 

Conforme a previsão Constitucional prevista no artigo 225, 

encontramos a previsão de meio ambiente e de bens ambientais e a sua 

efetiva proteção. Esta proteção conforme mencionada no item 2" da 

Parte I, poderá realizar-se por meio do Direito Criminal. 

Quando tratamos de bem ambiental (aqueles considerados 

essenciais a sadia qualidade de vida da pessoa humana), devemos 

analisá-la em face de nossa carta constitucional como um todo, pois, a 

mesma conforme j B  definida trata-se de uma "Constituição Cidadã", 

portanto, tutelando a dignidade da pessoa humana. 

Estes preceitos constitucionais devem ser protegidos 

criminalmente por meio da Lei Ambienta1 (Lei 9.605/98), devendo 

pois, alcançar não apenas a pessoa física mas também a jurídica. 

Além da tutela penal destinada a proteção do Meio 

Ambiente, a Constituição trouxe também outros instrumentos destinados 

a esta finalidade, tais como, Ação Civil Pública, Ação Popular 

Ambiental, Mandado de Segurança Coletivo e Individual etc. 

Portanto, a defesa ambiental, possui um caracter preventivo, 

inclusive em face da dignidade da pessoa humana, uma vez que, a 

proteção é destinada à sadia qualidade de vida. 



3. O DIREITO AMBIENTAL EM DEFESA DOS BENS 

AMBIENTAIS 

O Direito Ambienta1 Constitucional, estabelece 

fundamentos em seus princípios voltados a proteção do bem ambiental, 

conforme ensina Celso Antonio Pacheco Fioril10~~ são eles: 

3.1 OBEDIÊNCIA AOS FUNDAMENTOS DO ESTADO 

DEMOCRÁTICO DE DIREITO 

No artigo I", em vista dos critérios Federativos e 

Republicanos, os crimes e suas respectivas sanções penais devem ser 

aplicadas de forma a tutelar o bem ambiental e a proteger a dignidade da 

pessoa humana. 

3.2 OBEDIÊNCIA AOS OBJETIVOS PRINCIPAIS DA 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

Conforme já mencionado, nossa Constituição possui a 

característica de ser considerada " cidadã ", portanto, deverão ser 

estabelecidas sanções penais considerando a atual realidade político- 

econômica brasileira. 

Apesar desta diferença regional deve também o legislador 

tentar por meio de medidas mais efetivas (criminalizar certas condutas) 

realizar o desenvolvimento igualitário em todo o país. 

48 ~ 1 0 ~ 1 ~ ~ 0 ,  Celso Antonio Pacheco. Curso de Direito Ambienta1 Brasileiro. P 371 



3.3 ADEQUAÇÃO AO DIREITO CRIMINAL 

CONSTITUCIONAL E AO DIREITO PENAL 

CONSTITUCIONAL COMO INSTRUMENTO DE DEFESA 

DA VIDA DE B@ASILEIROS E ESTRANGEIROS 

RESIDENTES NO PAIS. 

No artigo 5" encontramos os Direitos Fundamentais, os 

quais se destinam a proteção coletiva e individual da pessoa humana, 

não apenas em relação ao direito penal como também em face de seus 

demais direitos. 

Nossa Constituição, trouxe ainda, um grande avanço em 

razão da proteção ambiental, uma vez que, possibilitou a criminalização 

da pessoa jurídica e com relação as sanções impostas aos infratores, 

preocupou-se mais com características preventivaslreparatórias do que 

com a característica retributiva. 

3.4 ADEQUAÇÃO AO PISO VITAL MINIMO COMO VALOR 

FUNDAMENTAL A SER TUTELADO PELO DIREITO 

CRIMINAL AMBIENTAL 

O bem ambiental é aquele essencial a sadia qualidade de 

vida da pessoa humana, portanto, os crimes e sanções penais devem ser 

regrados visando tutelar e proteger a dignidade da pessoa humana por 

meio de oferecer educação, saúde, trabalho, proteção a inyancia etc. 

O Direito Ambiental, portanto, destinou uma proteção a 

pessoa humana, em todas as formas de meio ambiente existentes. Essa 

proteção encontra-se concentrada no artigo 6" (piso vital), por meio do 

qual o legislador estruturou o direito criminal ambiental. 



3.5 OBEDIENCIA E ADEQUAÇÃO DOS PRECEITOS DE 

DIREITO AMBIENTAL CONSTITUCIONAL 

Quando tratamos de Direito Constitucional Ambienta], 

estamos diante de um direito fundamental de terceira geração, por meio 

do qual procura proteger o mais a coletividade por meio de ações 

voltadas a tutela do bem ambiental. 

As medidas de proteção criadas para tutelar o meio 

ambiente, visam proteger a vida em todas as suas formas. 

Dentro desta visão Constitucional de proteção ao bem ambiental, houve 

conforme já mencionado anteriormente uma nova concepção acerca da 

aplicação da sanção penal, visto que, esta deverá objetivar as presentes e 

futuras gerações. 

Quando tratamos de bens ambientais conforme a 

classificação apresentada no item 5" da Parte I, O meio ambiente deve 

ser analisado em sua totalidade e abrangência. 

Portanto, a Constituição em vários artigos procurou 

resguardar o bem arnbiental, pois, somente por meio desta proteção é 

que teremos alcançado um Proteção a Dignidade da Pessoa Humana. 



A pariir da noção de co-delinquência, chega-se i 

importância das formas de divisão de tarefas e perquire-se a respeito da 

punição de cada agente envolvido no fato delituoso. 

É salutar a separação em co-autores e partícipes, haja vista a 

punibilidade diferenciada de cada um, uma vez que a co-autoria é mais 

gravosa do que a participação, O que gerará uma responsabilidade maior 

em face da aplicação da pena. 

Ademais, a própria lógica aponta a necessidade de 

diferenciação dos participantes do crime, bem como a sua punição, 

como apontam vários princípios jurídicos, tais como: dar a cada um o 

que é seu, tratar os iguais na medida de sua igualdade e os desiguais na 

medida de sua desigualdade. 

O nosso Direito Penal sempre teve a tendência de 

responsabilizar os atos praticados por pessoas físicas. Em todos 0s 

ordenamentos que tratam de criminalizar e penalizar, era impensável .a 

figura da pessoa jurídica sentada no banco dos réus. 

Com o advento da Constituição Federal de 1988, houve a 

determinação expressa da responsabilização penal da pessoa jurídica. 

Tivemos um grande avanço dentro do pensamento jurídico, uma vez 

que, a pessoa jurídica poderh concorrer com a pessoa física na prática de 

delitos ambientais. 

Não podemos ter uma noção estrita de meio ambiente, pois 

este engloba uma classificação muito mais abrangente, como: meio 

ambiente natural, cultural, artificial e do trabalho. 



É mister lembrar que o meio ambiente insere-se na terceira 

geração dos direitos fundamentais, onde o ser humano possui uma 

preocupação maior com o próximo, deixando de lado as fronteiras 

físicas e econômicas. 

Em face dessa evolução, encontramos a proteção do meio 

ambiente em sua forma mais ampla, devendo, inclusive, ser adotada sem 

qualquer limitação, tendo em vista o ser humano como o seu maior 

beneficiário. 

Outrora, a pessoa jurídica era alcançada somente por meio 

de ações civis, conforme a Lei n." 7347t85 que trata das Ações Civis 

Públicas, a qual visa a proteção de direitos e interesse difusos e 

coletivos da sociedade, constituindo-se em ação de responsabilidade 

pelos danos eventualmente causados aos bens tutelados (meio 

ambiente). 

A Lei n." 9605198, que trata dos crimes contra o meio 

ambiente, veio complementar a Legislação Civil (criando a 

responsabilidade penal) e a previsão constitucional da responsabilização 

da pessoa jurídica. Contudo, nosso ordenamento pátrio prevê a 

responsabilização da pessoa jurídica, não apenas de direito privado, mas 

também a de direito público da Administração Indireta. Não podemos, 

também, deixar de mencionar a possibilidade da pessoa jurídica, quando 

concorre para a prática de um delito, ser partícipe e não apenas co- 

autora, nos crimes contra o meio ambiente. 

0 Direito Penal toma-se mais severo com relação à punição 

dos crimes contra o meio ambiente, pois O homem cada vez mais agride 

o meio em que vive e a natureza, muitas vezes, (na maioria!) não tem o 

tempo necessário para se recuperar do dano. Podemos exemplificar com 

o caso da desordenada dos mananciais, poluição do ar 



(perigo do efeito estufa), derramamento de 61eo em rios e mares (por 

falta de manutenção preventiva dos oleodutos) etc. 

Assim, as penas aplicadas à pessoa física podem ser de três 

espécies: privativas de liberdade, restritivas de direito e multa. Já em 

face da pessoa jurídica, caberá, somente, as penas restritivas de direito e 

multa. 

Poderíamos deixar a punição apenas para a esfera civil por 

meio dos writs constitucionais e da ação civil pública, tendo em vista a 

existência de um interesse supra-individual; no entanto, permaneceria 

uma lacuna quanto a responsabilidade criminal das pessoas físicas e 

jurídicas. 

Sabemos que a responsabilidade penal não afasta a 

responsabilidade civil do agente; entretanto, apesar da responsabilidade 

civil, por meio das ações indenizatórias, ser extremamente severa, a 

responsabilidade criminal não era prevista, o que gerava a impunidade 

do agente nesta esfera. 

Hoje, com o advento da Lei Ambiental e com a 

responsabilização na esfera penal em relação as pessoas físicas e 

jurídicas, estas passaram a ter uma preocupação maior quando da prática 

de crimes contra a natureza. 

Portanto, a idéia é tomar mais efetiva a proteção ao meio 

ambiente, devido ao caráter mais intimidador do que penalizador da Lei 

Ambiental. 

Essa concepção de penalizar a pessoa jundica é uma 

tendência mundial ao combate a destruição desordenada e exploratória 

do meio ambiente, pois O planeta inteiro se encontra à beira do caos e 

também frente a cifra negra. 



Essa cifra resume-se no seguinte: número de pessoas que 

registram boletins de ocorrências criminosas, por exemplo, 100; fatos 

efetivamente denunciados, 50; agentes regularmente condenados, 20 e 

efetivamente presos, 5. 

Diante de todo o exposto, podemos concluir que o 

legislador procurou criar mecanismos de proteção ao meio ambiente, os 

quais não são totalmente eficientes, pois continuam a ocorrer delitos 

ambientais. Assim, O Poder Legislativo e a consciência do ser humano 

não podem estagnar-se, devendo acompanhar a evolução social para que 

possamos deixar para as futuras gerações, um mundo completamente 

saudável. 
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