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  RESUMO 

 

  Ganhando expressividade somente após a década de 70, a tutela penal do ambiente vem 

sendo trabalhada atualmente de maneira mais rigorosa em virtude tanto da chamada crise 

ambiental, que afeta diretamente a sobrevivência da espécie humana, como pela emergência  
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do desenvolvimento sustentável, que repercute incisivamente no âmbito econômico dos 

Estados e salienta a necessidade das pessoas jurídicas, em especial quando se trata do ramo 

empresarial e da corresponsabilidade dos entes que a compõem, não utilizarem mais a questão 

ambiental como slogan midiático falso- a popular ‘maquiagem verde’²- mas, ao contrário, 

advertir sobre a efetividade da sanção penal em danos ambientais. Nessa abordagem, ganha 

espaço a Lei de Crimes Ambientais, que fortalece a proteção estatal do meio ambiente e, 

concomitantemente, reafirma os novos valores que a sociedade brasileira e o mundo dão ao 

bem jurídico meio ambiente. 

 
 
Palavras-chave: tutela penal ambiental, danos ambientais, corresponsabilidade. 

 
 
ABSTRACT 

 

   Expression only after winning the 70, the penal protection of the environment is currently 

being worked more rigorously both because of so called environmental crisis, which directly 

affects the survival of humankind, as by the emergence of sustainable development, which 

echoes poignantly in the economic Nations and stresses the need of corporations, especially 

when it comes to the entertainment industry and the joint responsibility of the entities that 

compose it, do not use more of the environment as the false slogan popular media 'green 

wash' - but at the otherwise, warn about the effectiveness of criminal penalties in 

environmental damage. In this approach, the win space Environmental Crimes Law, which 

strengthens the state protection of the environment and, concomitantly, the new values 

confirms that the brazilian society and the world give to the legal environment. 

 

 

Keywords: criminal environmental protection, environmental damage, responsibility. 

 
 
1. INTRODUÇÃO 
 

1.1. O porquê da criminalização do dano ambiental 
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  Como caráter do Direito Penal brasileiro, a cominação de sanções é realizada visando uma 

intervenção mínima. Assim, só está presente a reserva penal a conduta que apresentar, no 

mínimo, uma lesividade relevante a algum bem jurídico. 

  Seria, pois, imprescindível determinação legal de sanção não apenas cível ou administrativa, 

mas também penal no âmbito da responsabilidade ambiental. Uma vez que se trata de um 

Direito Fundamental conforme versado de maneira implícita no art.1°, III da maneira 

explícita, no art.225, onde afirma “Todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, bem como o uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-

se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e 

futuras gerações’’. 

  Daqui retiramos o dispositivo legal de uma questão óbvia; é necessário e anterior a qualquer 

formação estatal a existência de um meio ambiente adequado para a sobrevivência humana e 

de todas as teias que interferem na formação e manutenção desse meio sadio. Não se trata, 

porém, de uma reflexão jusnaturalista, pois não existe uma fundamentação existencial, ou 

melhor, uma epistemologia que garanta essa ‘previedade’ do meio ambiente junto ao direito 

natural, uma vez que se trata de algo real, sem necessidade de justificativas teóricas, é a priori. 

  Conforme expressa a Magna Carta brasileira, é essencial a proteção dos interesses coletivos, 

que representa as gerações presentes e futuras, sendo por isso as infrações penais ditas 

infrações de massa, pois a consequência de um dano ambiental não percorre somente uma 

etapa; fauna e flora, por exemplo, são organismos vivos e cujos malefícios após utilização 

inadequada podem deixar sequelas com grandes extensões territoriais ou mesmo mundiais. 

Basta observar como fica a orla marítima após um vazamento de petróleo. Cadeias 

alimentares são desfeitas, o suprimento alimentar para aves e outros animais que se alimentam 

da fauna marinha são prejudicados, o que pode levar a deslocamentos em épocas erradas do 

ano, imigrações, dificuldades de reprodução e, no âmbito econômico humano, além de 

prejudicar a população que porventura viver da subsistência da pesca, afeta também a rede 

econômica em grandes proporções, desde a retenção da extração de petróleo como a paralisia 

de qualquer forma de relação econômica que dependa de algum fator que foi alterado pelo 

derramamento de petróleo, como o turismo local, por exemplo. 

  Não é à toa que a responsabilidade ambiental vem ganhando proporções significativas no 

Direito Internacional. A antiga visão de quebra de homogeneidade da soberania está sendo 

permutada, aliás, pela defesa de cada Estado. Ao passo que devem ser respeitados os 

princípios de territorialidade, de convivência pacífica, os Estados devem cooperar entre si e 

não promover dano ambiental local nem de proporções extraterritorial e, principalmente, 
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reparar o dano caso ele tenha sido gerado. O Direito Penal Ambiental segue uma tendência 

típica de países que não dão prioridade a penas abstratas, visam, por sua vez, aos efeitos 

práticos, que pode ser verificado quando são encontradas pontuais atividades internacionais 

acerca de responsabilidade das empresas privadas e dos dirigentes e da existência de varas ou 

tribunais exclusivamente ambientais, como é o caso das varas ambientais de Mato Grosso e 

Cuiabá, no Brasil, e dos tribunais ambientais, dentre outros exemplos, da Austrália, Nova 

Zelândia, Costa Rica e Grécia.³ 

  O objetivo desse artigo é, portanto, versar sobre essa responsabilidade penal cominada as 

empresas que geram danos ambientais e a corresponsabilidades dos entes do direito privado 

que fazem parte dessa empresa. Para tanto, é preciso ter noção da importância e das 

características do bem jurídico que merece ser tutelado para estudar como se dá essa 

criminalização, as circunstâncias e analisar também as possíveis falhas que podem ir de 

encontro aos princípios triviais do direito penal. Ao final, a abordagem é focada para a 

realidade brasileira- com algumas comparações com outros Estados- para averiguar a eficácia 

das normas, especialmente a que trata a lei de crimes ambientais, a Lei 9605/98. 

 
 
 

2. RESPONSABILIDADE PENAL AMBIENTAL DAS EMPRESAS 
 
 

2.1 Características do bem jurídico meio ambiente 
 

  As principais características do meio ambiente, que é objeto do Direito Penal Ambiental, 

decorrem da basilar noção de que se trata de um bem difuso, isto é, ao ser alterado, tem 

consequências que não incidem de maneira convergente no espaço em que houve o dano; as 

consequências são sofridas dentro das peculiaridades do sistema ambiental posto em questão 

que pode irradiar num só local como ultrapassar fronteiras. 

 

 

 
3 FREITAS, Vladimir Passos de. FREITAS, Gilberto Passos de. Crimes contra a natureza. 2. ed. atual. e ampl. 
São Paulo: Revista dos Tribunais: 1991. 
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  Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística4-IBGE- (2008), cerca de 

16% dos municípios brasileiros utilizam exclusivamente água subterrânea para o 

abastecimento. Cidades como Ribeirão Preto (SP), Maceió (AL), Mossoró (RN) e Belém  

(PA), por exemplo, suprem- parcialmente ou integralmente- suas necessidades por esse tipo 

de fonte. Isso significa que se houver utilização demasiada de agrotóxicos em alguma região 

agrícola- o que segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa),através de dados 

provenientes da Organização das Nações Unidas(ONU), as lavouras brasileiras utilizam pelo 

menos dez linhagens de agrotóxicos proibidos em regiões como União Europeia e Estados 

Unidos, a uma taxa de 3,2 kg agrotóxico por hectare, ocupando a décima posição mundial –a 

contaminação do lençol freático prejudicará o próprio abastecimento humano, a indústria(em 

especial aquelas que trabalham com o engarrafamento de águas minerais) e até estados 

vizinhos, uma vez que a produção agrícola vai ser comercializada. Exemplo disso é São 

Paulo5, estado que é o maior produtor e consumidor de agrotóxicos, também é um dos 

maiores produtores de tomate, que por sua vez é um dos alimentos mais contaminados pelo 

uso de agrotóxicos e de manifestações de problemas de saúde imediata por contaminação 

alimentar por crianças e adultos. 

  Além de ser um bem difuso, o meio ambiente é limitado no sentido de ser somente 

autossustentável quando a extração de seus recursos é realizada simultaneamente a produção 

equivalente desses déficits. O problema, contudo, é que isso só existiria se o uso do meio 

ambiente fosse ínfimo e, mesmo sendo tímido seu uso, o tempo para reposição ultrapassaria 

qualquer condição humana. Em outras palavras, o meio ambiente, como ente vivo, possui um 

metabolismo que lhe é característico, conhecido como estágios de sucessão primária, clímax e 

sucessão secundária; através da evolução, que promove transformações continuadamente, sua 

autossustentabilidade só é possível quando o que lhe é retirado for reposto, mas para isso 

ocorrer, primeiro as dimensões devem ser pequenas, pois não adianta, por exemplo, desmatar 

uma grande área e depois pôr mudas de plantas no lugar acreditando que quando as árvores 

crescerem o mesmo meio se restabelecerá. Ao contrário, devastando um bioma de grande  

 
 

  
4 BRASIL, Ministério do Meio Ambiente. Revista Programa Nacional de Águas Subterrâneas,      
2008. 
 5 In: http://	  www.abhorticultura.com.br.  Acesso em 25 de abril de 2011. 
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biodiversidade, ele tem que passar por estágios de sucessão primária (quando as mudas são 

plantadas) e clímax (quando o ambiente volta a atrair as antigas teias ecológicas e condições 

físico-químicas semelhantes) para atingir seu estágio de desenvolvimento antigo, chamado de 

sucessão secundária. Esse processo dura, no entanto, milhões de anos. 

  Através do Decreto 4.340, de 2002, houve uma maior regulamentação do Sistema Nacional 

de Unidades de Conservação da Natureza, o que propiciou um aumento de áreas legalmente 

protegidas e que estão mais expostas e sensíveis a devastação e deterioração. Medidas como 

esta funcionam de modo preventivo a novas ameaças ambientais, e, caso haja violação, já está 

previsto em lei um controle repressivo, que por sua vez pode ter consequências apenas cíveis 

ou administrativas mas, dependendo da magnitude do dano ambiental causado, muitas vezes 

não apenas por ação dolosa, mas prevendo omissão dolosa e culposa, é aberto um processo 

criminal, como também é possível utilizar-se do caráter educativo, onde estará presente as 

normas penais ‘em branco’. 

  Essa ascendente tendência a responsabilizar os grandes conglomerados empresariais e seus 

autores, coautores ou participeis é justamente a dimensão dos malefícios que os danos 

ambientais podem causar. Se as características primogênitas do bem jurídico meio ambiente é 

seu caráter difuso e sua limitação, daí deriva suas outras três principais especificidades; é um 

bem autônomo, supraindividual e macrossocial. 

  Autônomo porque mesmo o dano atingindo uma pessoa ou uma coletividade, o bem jurídico 

que está sendo discriminado a proteger é o próprio meio ambiente, sendo as pessoas, 

obviamente, a causa dessa existência penal, mas que, uma vez positivada, o bem jurídico 

lesado é o próprio meio ambiente sadio, independentemente de sua finalidade. 

Supraindividual, quase esbarrando na sua própria característica de ser difuso, por ser de 

relevância social, de interesse comum a todos, da coletividade. E macrossocial, também como 

consequência direta das demais características, faz referência a atentar contra a natureza como 

um todo. Não afeta somente as pessoas, mas todo o meio na qual elas fazem parte. 

 
2.2 Responsabilidade Penal da Pessoa Jurídica 

  A Lei 9.605/98 prevê para as pessoas jurídicas as sanções de multa, penas restritivas de 

direito e prestação de serviços à comunidade no seu art. 21. Logo em seguida, no art. 22, 

afirma que as penas restritivas de direitos podem suspender parcial ou total de atividades, 

promover a interdição temporária de estabelecimento, obra ou atividade, proibir de contratar 

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

resgatamos um assunto ainda bastante polêmica quanto a questão ambiental das empresas. 
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Primeiro, a execução do licenciamento ambiental e sua efetividade, pois muitas vezes é dada 

somente uma Licença Simplificada ou uma Autorização Ambiental que vem a reduzir essa 

responsabilidade, pois foi efetuada de maneira legal e pode ser abordado como acidente ou 

caso fortuito na ocasião de algum dano ambiental, ao contrário do que ocorre, por exemplo, 

quando a Licença Ambiental é aferida nas suas três fases6; Licença Prévia, Licença de 

Instalação e Licença de Operação, que garante com efetividade a responsabilidade penal.  

A Política Nacional do Meio Ambiente, instituída pela Lei n° 6.938/1981, estabelece que: 

 
A construção, instalação, ampliação e funcionamento de 
estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, 
considerados efetiva e potencialmente poluidores, bem como capazes, 
sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, dependerão de 
prévio licenciamento do órgão ambiental competente.       
 

  Portanto, o licenciamento ambiental é uma obrigação legal pelo qual o poder público, por 

meio dos órgãos ambientais, autoriza e acompanha o planejamento, implantação e a operação 

de empreendimentos e atividades utilizadores de recursos naturais considerados efetiva e 

potencialmente poluidores, ou daquelas ações que, sob qualquer forma, possa causar 

degradação ambiental. É instituído através de um ato administrativo, que é a própria Licença 

Ambiental, onde o órgão ambiental competente estabelece as condições, restrições e medidas 

de controle ambiental que deverão ser obedecidas pelo empreendedor. Na própria Lei de 

Licenciamento Ambiental há referência ao art.60 da Lei 9605/98 onde é considerado crime 

ambiental 

construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar, em qualquer 
parte do território nacional, estabelecimentos, obras ou serviços 
potencialmente poluidores ,sem licença ou autorização dos órgãos 
ambientais competentes, ou contrariando as normais legais e 
regulamentares pertinentes. 

 
 

   O grande problema, contudo, é a possibilidade dada pela Licença Simplificada e 

Autorização Ambiental a grandes empresas que abrem novas firmas e as utilizam como 

prestadora de serviços para concessão desses tipos de licenças, que são concedidas a 

empreendimentos classificados como de micro ou pequeno porte com baixo potencial 

poluidor-degradador ou para execução de obras que não resultem em instalações permanentes.  

 

 
6 BANCO DO NORDESTE. Licenciamento Ambiental e o Crédito. Série Informes Ambientais. 2° 

Edição, 2009 
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Tal postura é muitas vezes criticada pois, apesar da sua utilidade, em especial a dispensa de 

tanta burocratização, esse mecanismo facilita o desvio ou minimiza a responsabilidade das 

empresas que conseguem esse tipo de licenciamento. Outro alvo de críticas é quanto ao órgão 

competente pois, em virtude da própria dimensão territorial brasileira, é um órgão local que 

muitas vezes concede licenças sem o rigor necessário, muitas vezes aliás não há nem 

ferramentas ou recursos técnicos que possibilitem o estudo da área, a determinação de reserva 

legal e a mensuração da reserva, o estudo dos impactos ambientais, dentre outros fatores que 

convergem para diversos grandes órgãos ainda considerarem a legislação ambiental muito 

fluída, dando brechas para atividades ilícitas ou dificultando a responsabilidade penal dessas 

grandes empresas. 

  Outro ponto-chave a ser aqui detalhado é ainda no art.22, § 3º, onde “A proibição de 

contratar com o Poder Público e dele obter subsídios, subvenções ou doações não poderá 

exceder o prazo de dez anos”. Para maioria dos grandes ambientalistas e dos próprios 

aplicadores do Direito, não é claro se ele parágrafo faz menção a interdição das Parcerias 

Público-Privada (PPP), que por ser a grande tendência das relações econômicas atualmente, já 

que promove o crescimento conjunto do Estado com a parceria privada através de subsídios, 

divisão de lucros e participação de mercado, além de criar novas vagas de trabalho, alterar os 

locais a serem industrializados e promover o crescimento econômico, ainda é um mecanismo 

de relação comercial bastante recende. Basta observar que a Lei das PPP foi elaborada em 

2004 pela Lei 11.709, o que não garante a existência de normas reguladoras nem 

jurisprudência fixa ou fortemente fundamentada nem mesmo pela doutrina. 

  Ainda sob a análise da responsabilidade penal ambiental das pessoas jurídicas, versa o art. 

23 que a prestação de serviços à comunidade pela pessoa jurídica consistirá em custeio de 

programas e de projetos ambientais (que fortalece a tentativa de educação ambiental junto ao 

Direito Penal), posteriormente fala que a deve haver execução de obras de recuperação de 

áreas degradadas-como maneira de reparar o dano, que é visto no direito como um todo, como 

princípio básico para manutenção da ordem pública e da vontade coletiva e, por fim, prevê a 

manutenção de espaços públicos, contribuições a entidades ambientais ou culturais públicas 

como maneira de punição. 

  Exemplo do impasse criado pelo licenciamento ambiental e das PPP é a questão dos lixões. 

A Associação Brasileira das Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (Abrelpe) 

indica a PPP nos serviços de limpeza urbana e manejo do lixo como a melhor solução para os 

municípios brasileiros se adequarem às exigências da nova Política Nacional de Resíduos 

Sólidos, regulamentada em dezembro de 2010 depois de 20 anos de debate no Congresso.             
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Segundo o Relatório de Pesquisa da Diretoria de Estudos e Políticas Regionais, Urbanas e 

Ambientais (Dirur)7, os benefícios potenciais da reciclagem para a sociedade brasileira, caso 

todo resíduo reciclável que é encaminhado para aterros e lixões nas cidades brasileiras fosse 

reciclados, são estimados em R$ 8 bilhões anuais. Para definição dos instrumentos 

necessários para execução do objetivo, ou seja, a reciclagem, foi levantado três pressupostos, 

onde no primeiro o pagamento deveria se dirigir às cooperativas de catadores, segundo ao 

serviço que fosse prestado no ambiente pelas empresas, que dividiriam os rendimentos com o 

Estado e teriam mais legitimidade perante a população para resolver os problemas do lixão, 

que em diversas cidades brasileiras é quase insustentável, e, em um terceiro caso, à formação 

de um fundo cooperativo. 

 

2.3 Concorrência em autoria, coautoria ou participação dos entes da empresa 

  Tão cedo é necessário explicitar a dificuldade de determinação dos sujeitos ativos de delitos 

contra o meio ambiente. Se os principais desastres ambientais são causados por pessoas do 

direito privado, em grande liderança pelas empresas, o processo de determinação de autoria, 

coautoria ou apenas participação no crime ambiental é um processo de difícil indicação, até 

mesmo pela pluralidade de dirigentes de empresas e até mesmo do regime interno delas, que 

apesar de definir a quem compete a tomada de decisões, não é simples nem viável 

responsabilizar uma só pessoa porque a maioria das empresas trabalham conjuntamente. Os 

erros precisam ser apurados, então para isso enxerga-se desde a pessoa jurídica que presta 

serviços de logística até a que supre materialmente as demais empresas, o que leva tempo e 

uma investigação muito minuciosa e trabalhosa para adquirir provas, julgar processo e, na 

realidade mundial, o poder aquisitivo das grandes multinacionais por vezes defasam o 

julgamento no tempo correto e na reparação adequada do bem jurídico violado. 

Sendo adotada no Código Penal brasileiro apenas a teoria restritiva para o concurso de 

pessoas8, aonde só é considerado autor aquele que realiza a conduta típica, ou seja, não 

caracteriza o crime como fato típico, antijurídico e com culpabilidade. Quem não realiza com 

a conduta típica não é considerado autor, mas mero partícipe. 

 

 
 7 Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. Pesquisa sobre Pagamento por 
Serviços Ambientais Urbanos para Gestão de Resíduos Sólidos. IPEA, Brasília, 2010. 
8 CAPEZ, Fernando. Direito Penal Parte Geral. 13° Edição- São Paulo: Damásio de Jesus, 2007. 
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  A forma como se dá a coautoria, no entanto, é distinta da verificada na atuação do partícipe. 

Coautores estão numa colaboração recíproca e visam um mesmo fim, e esse é o principal 

interesse do presente artigo. No entanto, a ressalva necessária a ser aqui feita é a equiparação 

a concurso de pessoal no sentido da mensuração da responsabilidade interna entre os entes da 

empresa que participam do dano ambiental. Não estão previstas ainda todas as maneiras 

possíveis de relações de entes jurídicos e naturais, o que muitas vezes fica sem solução pela 

existência de lacunas, que não pode, para o Direito Penal, ser suprida pela analogia, costumes 

ou princípios gerais do direito, conforme o art.4° da Lei de Introdução ao Código Civil , pois 

referiria o princípio mais basilar do direito penal, o princípio da legalidade, aonde não há 

crime sem lei anterior que o defina. 

  Após a empresa ser responsabilizada, tal qual a pessoa jurídica, há uma corresponsabilidade 

às pessoas naturais que são entes das empresas, sendo verificada autoria, coautoria ou apenas 

participação. A importância dessa diferenciação é, obviamente, a diferenciação de cominação 

das penas, como bem expresso art. 29 do Código Penal traz: “Quem, de qualquer modo, 

concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida da sua culpabilidade”. 

Por isso que quando a infração é praticada por intermédio da pessoa coletiva, o seu 

administrador, ou dirigente, já está colaborando com o delito uma vez que participa das 

decisões da empresas9, muitas vezes até de forma determinante, decisiva. 

   Não há como excluir, no entanto, que ainda há uma forte tendência doutrinária a apegado ao 

dogma romano-germânico do societas delinquere non potest. Segundo este princípio, em 

conformidade com a chamada teoria da ficção legal de Savigny, a pessoa jurídica é totalmente 

destituída de uma personalidade e, logo, incapaz de manifestar vontade. Desta forma, seria 

impossível que este mesmo ente, puramente ficto, viesse a praticar uma conduta que gerasse 

efeitos na esfera penal, pois, para isso, é necessário exatamente o atributo da vontade, 

requisito essencial para que haja, aliás, também, a culpabilidade. 10  

  Deve ser reconhecido, por sua vez, o próprio dispositivo da Magna Carta onde art. 225, § 3º: 

“as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, 

 

 

9 LECEY, Eladio. A Atividade Empresarial e a Corresponsabilidade Penal da Pessoa Jurídica e do 
dirigente na Lei dos Crimes Contra o Ambiente. Revista do Instituto dos Magistrados do Ceará- Ano 14. 
2010. 
10  In: http://www.mp.rs.gov.br/ambiente/doutrina/id379.htm . Acesso em 27 de abril de 2011. 
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 pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da 

obrigação de reparar os danos causados”. Ou seja, por mais que haja um fortalecimento 

doutrinário nesse aspecto, a norma fundamental lhe é superior e atende verdadeiramente as 

exigências reais da sociedade, o que não por coincidência engessou a legitimidade da 

Constituição Federal de 1988 e de órgãos de controle de constitucionalidade, como  

Supremos Tribunais, que garantem não somente a execução da norma, mas tentam, a priori, 

atender a demanda social e ao bem comum da população. 

 Seguindo ao disposto na Constituição brasileira, a Lei 9.605, em seu art. 3°, “as pessoas 

jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente conforme o dispositivo 

nesta Lei, nos casos em que a infração seja cometida por decisão de seu representante legal 

ou contratual, ou seu órgão colegiado, no interesse ou benefício da sua entidade”, reiterando 

a legalidade como norma jurídica e também, responsabilizando a empresa- pessoa jurídica- 

que é utilizada pelos administradores ou dirigentes, que responderão como coautores no 

delito. 
 

3. RESPONSABILIDADE INTERNACIONAL POR DANOS AO 
AMBIENTE  

 

   Pela própria dúvida sobre a existência ou não de responsabilizar a pessoa jurídica, o dano 

ambiental por elas causado e a corresponsabilidade entre as pessoas físicas é, em muitos 

países, alvo de discórdia se comparado à legislação brasileira. 

   No âmbito do Direito Internacional do Meio Ambiente, a responsabilidade internacional é 

objetiva ou por risco. Com isso, não se perquire acerca da eventual culpa do agente pelo dano, 

e, nesse sentido, basta que se configure um prejuízo para que surja a obrigação de reparação, 

independentemente da forma pela qual o autor do dano tenha ou não concorrido para o 

problema (o que se diferencia em parte da legislação brasileira, uma vez que a tipicidade, seja 

por ação ou omissão, deve estar presente e a conduta para concorrer a corresponsabilidade é 

bem definida em termos do verbo da ação, em razão pela qual a responsabilidade é 

diferenciada para coautores ou meros partícipes). Também é irrelevante para a configuração 

da responsabilidade internacional no campo ambiental a atividade ser ou não considerada 

“perigosa” ou, ainda, de ser ou não proibida pelo Direito Internacional. 
 
¹¹ PORTELA, Paulo Henrique. Direito Internacional Público e Privado. 2° Ed. Salvador: Editora PODIVM, 
2010 
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  Dos tratados que se referem aos danos ambientais, estão em vigor no Brasil, para citar os 

mais relevantes: Convenção de Viena sobre Responsabilidade Civil por Danos Nucleares, de 

1953(Decreto 911, de 1993); Convenção Internacional sobre Responsabilidade Civil em 

Danos Causados por Poluição por Óleo, de 1969(Decreto 79.437, de 1977) e a Convenção 

Internacional sobre Responsabilidade Internacional por Danos Causados por Objetos 

Espaciais, de 1972(Decreto 71.981, de 1973). ¹² 

No que concerne à Responsabilidade Penal, o Direito Internacional não possui um órgão 

colegiado para julgar e penalizar criminalmente delitos contra o meio ambiente. Existe o 

Tribunal Internacional Ambiental mas sua função é, se dita brevemente, apenas na noção de 

reparar o dano, ou seja, só possui natureza administrativa. 

   Para muitos doutrinadores de Direito Internacional, o meio ambiente ainda é matéria tradada 

como soft law ,ou seja, com fluidez, sem tanto rigor. O controvertido é porque as disputas por 

recursos ambientais destoam no mundo inteiro e empresas transnacionais que cometem 

crimes em países ou regiões que nem ordenamentos jurídicos estável possuem, ficam a mercê 

da reparação privada e não podem alegar nem cobrar pelos recursos uma vez que em seus 

próprios países a legislação é volátil. 

  Oportunismos dessa escala foram verificados pelas empresas que iam em regiões como 

África subsaariana, extrair recursos minerais e explorar a vegetação e a fauna sem qualquer 

preocupação socioambiental e, apesar de ter cometido crime contra patrimônio dos africanos, 

não foram responsabilizadas nem civil nem penalmente. Não são fatos que remetem somente 

à época do imperialismo de meados do século XX, mas uma questão ainda hoje pertinente 

naquelas regiões, que gera conflitos armados, revolta da população civil e desastres 

ambientais que acentuam ainda mais a condição de vida paupérrima daquele povo. 

  Não precisando ir a outro continente, basta observar que em 20 de abril de 2010, o Golfo do 

México foi palco do maior desastre ecológico da história dos Estados Unidos. Uma 

plataforma de petróleo da empresa britânica Beyond Petroleum ( além do Petróleo BP , ex- 

British Petroleum), explodiu e, por uma falha no sistema de segurança, deixou aberta a tampa 

do poço de onde era extraído o petróleo, a 1,5 km de profundidade. Dois meses após a 

explosão, especialistas do governo estimavam que o óleo jorrava a uma média diária de 60 

mil barris e que 210 espécies de pássaros, répteis, anfíbios e mamíferos já haviam sido  

 
¹² In:	  http://www.mma.gov.br/sitio/index.php?ido=legislacao.index&tipo=2 . Acesso em 28 de abril de 2011. 
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afetados pelo vazamento, além dos 11 mortos no momento do desastre.¹³ 

 Afim de reparar o dano causado, a empresa realizou diferentes tentativas para tampar o poço. 

Os óleos e dispersantes, que são detergentes utilizados para reduzir o volume das bolhas de 

óleo para que a diluição seja mais fácil e, obedecendo a proporção biológica superfície/ 

volume, facilitasse também sua digestão pelas espécies marinhas. Entretanto, a expectativa é 

que essa medida cause, num futuro não muito distante, consequências que podem afetar 

gravemente pelo menos 2 mil espécies de seres vivos que vivem nas águas profundas. 

  Segundo a BBC14, um ano após o desastre, a região do Alabama perdeu sua produção de 

camarão e alguns trabalhadores que ajudaram na limpeza do local encontram-se doentes e o 

desastre não terminou para 130 mil pescadores e empresários locais, que esperam ainda a 

compensação da BP a seus enormes prejuízos. Para isso, seu Governo ultima os trâmites 

legais do julgamento federal contra BP, previsto para fevereiro de 2012 e que pode custar à 

companhia petrolífera até US$ 21 bilhões. A multa ainda depende da investigação federal 

sobre as causas do acidente, cujo relatório final apontou uma soma de erros da BP e suas duas 

principais empresas terceirizadas, Halliburton e Transocean, além de um conjunto de "erros 

sistêmicos" da indústria petrolífera.15 

Aqui no Brasil, tendo como referência os acórdãos elaborados pelos ministros do STJ, é 

natural encontrar decisões que reconhecem o dano ambiental causado mas, na esfera penal, 

ele não pode ser responsabilizado por não haver crime anterior definindo. Essa pauta é muito 

discutida pelos legisladores que defendem a causa ambiental, pois não há lógica haver tantos 

decretos, portarias, instruções normativas, ou seja, aplicação real regulamentada, se não há 

preocupação em descrever os crimes conforme sua natureza. É constante a alegação de 

insuficiência de provas, que já é um limitador da aplicação da lei nos casos ambientais e, além 

disso, ainda lida-se com ‘erro de tipo’ que injustifica os processos contra as empresas. 

 No RHC 26754 (2009/0178359-9 - 09/03/2011)¹6, a 5° Turma do STJ considera: 

 

 

¹³ Revista Atualidade Vestibular. Ciências e Meio Ambiente, Biodiversidade. 12°Ed. São Paulo: Editora Abril, 
2010. 
14  Citado por G1. In: http://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2011/04/um-ano-depois-golfo-do-mexico-
tenta-se-recuperar-de-desastre.html . Acesso em 28 de abril de 2011. 
15 In: http://g1.globo.com/mundo/noticia/2011/04/eua-lembram-desastre-do-golfo-do-mexico-cercados-por-
duvidas-e-sequelas.html . Acesso em 28 de abril de 2011 
¹6 In: https ://ww2.stj.jus.br/revistaeletronica/Abre_Documento.asp?sLink=ATC&sSeq=14066089&sReg= 
200901 7 83599&sData=20110309&sTipo=51&formato=PDF . Acesso em 28 de abril de 2011. 
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 PENAL - PROCESSO PENAL - HABEAS CORPUS - 
TRANCAMENTO DE PROCEDIMENTO PENAL - 
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA - NÃO OCORRÊNCIA - 
ORDEM DENEGADA. O trancamento de procedimento 
penal, por ausência de justa causa, por meio de habeas 
corpus, somente é viável quando há comprovação, de 
plano e estreme de dúvidas, da atipicidade da conduta, de 
ausência de indícios de autoria e de provas da 
materialidade, da incidência de causas extintivas da 
punibilidade ou isenção de pena. 
 

 
 

Um outro caso envolvendo, inclusive, legislação brasileira e estrangeira, homologada pelo 

STJ, foi contra as empresas responsáveis por plataforma de petróleo que afundou em 2001 na 

Bacia do Campos(RJ). No caso, o pedido foi feito por Petróleo Brasileiro S.A (Petrobrás) e 

Braspetro Oil Services Company (Brasoil) em desfavor de Marítima Petróleo e Engenharia 

Ltda. e Petromec Inc., tendo as sentenças sido proferidas pela Corte Real de Justiça, em 

Londres, Inglaterra. A Marítima afirmou que, a respeito do mesmo tema, ajuizou ação perante 

a justiça brasileira, por se tratar de competência internacional concorrente, não obstante a 

Petrobrás pretenda se eximir da aplicação da lei brasileira. Já a Petromec, por meio de curador 

especial, sustentou a nulidade de sua citação, ao fundamento de que não haveria prova nos 

autos acerca de sua representação legal. Em seu voto, o ministro Felix Fischer, relator, 

afirmou que “Constata-se, portanto, que as próprias requeridas optaram pelo foro inglês, e, 

tendo sido sucumbentes, ajuizaram ação perante a Justiça brasileira. Não podem, portanto, 

alegar, nesse momento, que as ora requerentes pretenderiam fraudar a lei brasileira, diante 

da aplicação da lei inglesa aos contratos firmados”.17 

 Como foi abordado, determinar a responsabilidade ambiental no foro nacional é um processo 

dificultoso em virtude das provas; responsabilizar empresas internacionais é mais complicado 

ainda uma vez que não está completamente esclarecido as regras para julgamento e, por 

vezes, medida de uma nação são aceitas no código processual da outra. 

Para haver uma coexistência pacífica, que é o objetivo e a base da própria existência do 

Direito, é inexorável a constituição de novos órgãos que trabalhe, tanto no âmbito nacional 

   
17  In: http://www.stj.gov.br/portal_stj/publicacao/engine.wsp?tmp.area=398&tmp.texto=101440&acs.tamanho 
=100&acs.img_tam=1.1 . Acesso em 21 de abril de 2011. 
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 como na alçada internacional, com a questão ambiental em foco e melhor regulamentada. Até 

para os mais otimistas, não há dúvidas que a escassez de recursos ambientais gerará inúmeros 

conflitos até 2050, como já verificado pela falta de água potável no mundo, sendo o Brasil um 

grande alvo, devido as suas bacias hidrográficas, com especial relevância o aquífero guarani, 

que é o maior reservatório subterrâneo de água doce das Américas e um dos maiores do 

mundo,localizado na Bacia Sedimentar do Paraná e abrangendo quatro países: Brasil, 

Argentina, Uruguai e Paraguai18.  

 
 
 

4. LEI 9605/98 E SUA RELAÇÃO COM OS PRINCIPAIS PRINCÍPIOS 
DO DIREITO PENAL 
 

 

  No seu art. 3°, parágrafo único, a Lei 9.605/98, que trata sobre os crimes ambientais, salienta 

que “A responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui as das pessoas físicas, autoras, 

coautoras ou partícipes do mesmo fato”. Para Eladio Lecey19, se a pessoa natural fosse a 

única a ser criminalizada, na maioria das vezes o verdadeiro responsável não seria 

identificado, a imputação atingiria somente ao “homem de palha’’, o que não seria a justiça 

aplicada no caso concreto. Por outro lado, se a pessoa jurídica fosse a única a ser 

responsabilizada, resultaria numa brecha que instigaria as pessoas naturais a prática de crimes 

utilizando a empresa, por exemplo, para realização de fins ilícitos, o que tornaria a justiça 

uma ficção, já que empresas são formadas por pessoas naturais. 

  Polêmica foi gerada após a publicação dessa lei pois, a primeira vista, a citada lei especial 

não possui as penas aplicáveis à pessoa jurídica- o que resultaria numa afronta ao Princípio da 

Legalidade, onde não há crime sem lei anterior que o preveja-sendo todas elas, conforme visto 

em outros tópicos, cominadas aos corresponsáveis, ou seja, às pessoas naturais. Contudo, foi 

equívoco uma afirmação tão apressada, pois, primeiro, existem normas penais imperfeitas, ou 

seja, aquelas que sua regulamentação ou mesmo complementação vem regida em outro 

dispositivo legal e, principalmente, o art.24 da lei contra crimes ambientais traz  

 

 
18  BRASIL, Ministério do Meio Ambiente. Água: Implementando o Plano Nacional de Recursos Hídricos. 
2008. 
19 LECEY, Eladio. A Atividade Empresarial e a Co-Responsabilidade Penal da Pessoa Jurídica e do 
Dirigente na Lei dos Crimes Contra o Ambiente. Revista dos Magistrados do Ceará. Ano 14, 2010. 
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expressamente uma cominação de pena quando esclarece: “A pessoa jurídica constituída ou 

utilizada, preponderantemente, com fim de permitir, facilitar, ou ocultar a prática de crime 

definido nesta lei terá decretada a sua liquidação forçada, seu patrimônio será considerado 

instrumento de crime e como tal perdido em favor do Fundo Penitenciário Nacional’’. 

  Uma segunda difícil conciliação para muitos doutrinadores é sua relação com o Princípio da 

Individualização da pena, uma vez que estariam ausentes as regras corretas sobre a 

mensuração da cominação das penas para o delito ambiental. Tal posição é também refutada 

uma vez que o que existe, atualmente, é o Direito Penal Ambiental, e não um Direito 

Ambiental Penal, ou seja, as regras subjacentes a delitos, e inclusive a cominação das penas é 

tratada conforme o Código do Processo Penal e a Lei de Execução Penal, que executam, 

juntamente com o Código Penal, as normas de aplicação das penas.  
 
 
 

5. CONCLUSÃO 
 

5.1. Uma análise da eficácia da Responsabilidade Penal da Pessoa Jurídica Empresa 
 

 
   Diante tantas lacunas ainda presentes no âmbito penal da responsabilidade das empresas e 

das pessoas naturais a ela associadas como coautoras ou partícipes de crimes ambientais, os 

tribunais brasileiros evoluíram e estão se aperfeiçoando cada vez mais nos julgamentos contra 

o meio ambiente. Recursos Especiais, decisões do STJ e do STF só vem confirmar a 

implantação concreta do controle sobre os danos ao meio ambiente. Não que haja uma 

fiscalização eficiente contra os crimes ambientais, no entanto, é visível a relevância que o 

tema vem ganhando, em especial se citarmos que a presença de instruções técnicas que 

auxiliam os legisladores e juízes está crescendo de forma significativa. 

  Muitas vezes, até em assuntos de grande espaço na mídia e de conhecimento internacional, 

como no Brasil temos a questão da usina de Belo Monte, as indenizações de Tucuruí que após 

30 anos ainda não foram liberadas, as dúvidas pela propagação ou não do álcool e de outras 

oleaginosas para produção de bicombustível e os impactos que isso causará ao meio ambiente. 

Outros, de ordem legislativa, como recentemente houve o lançamento do novo Código 

Florestal que pode ser uma das novas promessas para frear o desmatamento, enfim, questões 

que afetam diretamente a economia mundial e a ordem sócio-política do País, não há previsão 
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de solução da lide, seja pela sua complexidade burocrática, típica dos órgãos estatais 

brasileiros, seja pela relevância econômica que merece ser dispensada, o que gera atrasos e 

configura mais um ponto negativo ao trabalho da eficácia das leis penais ambientais e da sua 

irradiação. 

  Os maiores problemas reais, por sua vez, estão bem distantes de atingir um patamar 

aceitável. Processos serem julgados de maneira procedente é a parte mais fácil do sistema que 

causa dano ambiental. O desafio é levar ao Poder Público os casos dos danos ambientais, que 

ocorrem no Brasil inteiro e nem sequer estão sob a égide do governo ou citados pela 

imprensa, passam despercebidos até pela população que não crer que práticas sempre vistas 

possam ser crimes. 

  Pequenas empresas também poluem, desmatam e provocam danos ao meio ambiente e à 

saúde humana. Não é fácil, porém, o Ministério Público ou alguma parte interessa dar início a 

um processo possuindo tantos casos com igual ou maior relevância para tratar. O que não só o 

Brasil precisa, mas o mundo como o todo, é de Tribunais Ambientais, ou inicialmente, Varas 

Ambientais, que tratem apenas do bem jurídico por ele tutelado. Até não haver essa efetiva 

formação jurídica, continuará havendo julgamentos de grande valia, mas cuja expressividade 

é ínfima quando comparado aos casos concretos de crimes ambientais que são cometidos e tão 

pouco há conhecimento público. 
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